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I. Realizacja działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
Leader objętego PROW 2014-2020.
I.1 Założenia budżetu
Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez
społeczność na lata 2016-2022 zawarto z Zarządem Województwa Podkarpackiego dnia
23.05.2016 roku.
Umowa określała następującą wysokość środków finansowych:
Zakres wsparcia
Realizacja LSR
Projekty współpracy

Wsparcie finansowe PROW (w PLN)
6 300 000,00
126 000,00

Funkcjonowanie LGD

1 485 000,00

Razem:

7 911 000,00

W związku z interpretacją ARiMR (w uzgodnieniu z MRiRW) informującą, że LGD które miały
zarezerwowane środki dla poddziałania 19.3 w wysokości 2% mają możliwość zaktualizowania
LSR do wysokości 5% środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 19.2,
Stowarzyszenie LGD „LIWOCZ” zwróciło się z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego WP
o anektowanie umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategia Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 w zakresie zwiększenia kwoty w budżecie LSR
na realizacje projektu współpracy regionalnej.
LGD przeprowadziło zgodnie z procedurą zmiany LSR konsultacje społeczne, a Walne Zebranie
Członków zatwierdziło zmiany.
Aneks do umowy ramowej zawarto w dniu 05.12.2017 r., a wysokość aktualnych środków
przedstawia się następująco:
Zakres wsparcia
Realizacja LSR
Projekty współpracy

Wsparcie finansowe PROW (w PLN)
6 300 000,00
315 000,00
(126 000,00 + 189 000,00)

Funkcjonowanie LGD

1 485 000,00

Razem:

8 100 000,00
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I.2 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii
Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022
I.2.1 Podejmowanie działalność gospodarczą
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą przeprowadzono w 2016 r. Wpłynęło 16 wniosków na kwotę 1 280 000 zł. Do
dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór (1 120 000 zł) wybrano 14 wniosków.
Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa zawarło 13 Beneficjentów, w okresie od
24.04.2017 r. do 23.06.2017 r.
W 2017 r. łącznie 7 Beneficjentów realizujących operację w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej zawnioskowało do LGD o zaopiniowanie zmian umowy o dofinansowanie, w tym w
zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji operacji, tj. złożenia wniosku o płatność drugiej
transzy oraz zmiany biznesplanu. LGD powyższe wnioski zaopiniowało pozytywnie.
W 2017 r. (na dzień 31.12.2017) została wypłacona beneficjentom łączna kwota 880 000,00 zł.,
w tym 10 Beneficjentów otrzymało płatność I transzy (po 64 000,00 zł), a 3 beneficjentów
otrzymało również płatność końcową (łącznie I i II transza - 80 000,00 zł).
Zestawienie operacji wybranych i dofinansowanych:
Lokalizacja operacji
(gmina, miejscowość)

Wnioskowana
kwota wsparcia

Operacja mieściła się
w limicie środków
przeznaczonych na
nabór (Tak/Nie)

Status wniosku

Wartość umowy
o dofinansowanie

1.

Brzostek, Kamienica Dolna

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

2.

Brzostek, Brzostek

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

3.

Skołyszyn, Święcany

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

4.

Brzostek, Siedliska-Bogusz

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

5.

Brzostek, Brzostek

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

6.

Pilzno, Pilzno

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

7.

Brzostek, Bukowa

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

8.

Pilzno, Lipiny

80 000,00

TAK

Odrzucony

-

9.

Brzostek, Kamienica Górna

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

10.

Pilzno, Łęki Dolne

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

11.

Skołyszyn, Święcany

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

12.

Pilzno, Zwiernik

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

13.

Brzostek, Bukowa

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

80 000,00

14.

Brzostek, Brzostek

80 000,00

TAK

Umowa podpisana

15.

Skołyszyn, Skołyszyn

80 000,00

NIE

Wycofany

80 000,00
-

16.

Brzyska, Kłodawa

80 000,00

NIE

Wycofany

-

Lp.

RAZEM

1 280 000,00

1 040 000,00
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I.2.2 Rozwój działalność gospodarczą
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność
gospodarczą przeprowadzono w 2016 roku. Wpłynęło 14 wniosków na kwotę 3 089 591,99 zł. Do
dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór (2 030 000 zł) wybrano 8 wniosków na
łączną kwotę 1 961 948,34 zł.
Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa zawarło 7 Beneficjentów, w okresie od
12.07.2017 r. do 23.10.2017 r.
W 2017 r. łącznie 3 Beneficjentów realizujących operację w zakresie rozwijania działalności
gospodarczej zawnioskowało do LGD o zaopiniowanie zmian umowy o dofinansowanie
w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji operacji, tj. złożenia wniosku o płatność
końcową. LGD powyższe wnioski zaopiniowało pozytywnie.
W 2017 r. (na dzień 31.12.2017) beneficjenci nie otrzymali płatności.
Zestawienie operacji wybranych i dofinansowanych:
Lp.

Lokalizacja operacji
(gmina, miejscowość)

Wnioskowana
kwota
wsparcia

Operacja mieściła się
w limicie środków
przeznaczonych na
nabór (Tak/Nie)

Status wniosku

Wartość umowy
o dofinansowanie

1.

Brzostek, Zawadka
Brzostecka

300 000,00

TAK

Umowa podpisana

300 000,00

2.

Pilzno, Lipiny

166 892,66

TAK

3.

Brzostek, Klecie

299 947,14

4.

Brzostek, Gorzejowa

5.

TAK

Odrzuconypozostawiony bez
rozpatrzenia
Umowa podpisana

299 947,00

55 507,20

TAK

Umowa podpisana

55 507,00

Jodłowa, Jodłowa

300 000,00

TAK

Umowa podpisana

300 000,00

6.

Jodłowa, Jodłowa

300 000,00

TAK

Umowa podpisana

297 905,00

7.

Pilzno, Strzegocice

300 000,00

TAK

Umowa podpisana

300 000,00

8.

Brzostek, Brzostek

241 696,00

TAK

Umowa podpisana

241 696,00

9.

Jodłowa, Jodłowa

281 600,00

NIE

-

10.

Skołyszyn, Skołyszyn
Brzostek, SiedliskaBogusz

90 153,45

NIE

-

300 000,00

NIE

11.
12.

Pilzno, Pilzno

94 424,54

NIE

13.

Pilzno, Lipiny

59 371,00

NIE

14.

Brzostek, Bukowa

300 000,00

NIE

RAZEM

3 089 591,99

-

Odrzuconypozostawiony bez
rozpatrzenia

1 795 055,00
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I.2.3 Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej
z turystyką, rekreacją lub kulturą
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą przeprowadzono
w 2016 roku. Wpłynęło 7 wniosków na kwotę 2 397 197,85 zł. (Gmina Brzyska – 1 wniosek,
Gmina Skołyszyn – 1 wniosek, Gmina Jodłowa – 1 wniosek, Gmina Pilzno – 1 wniosek, Gmina
Brzostek – 3 wnioski). Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór (2 400 000
zł) wybrano 7 wniosków podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„LIWOCZ”, które odbyło się w Brzyskach w dniu 09.01.2017 r. Dokumentacje z naboru i oceny
Rady przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 16.01.2017 roku.
Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa zawarli wszyscy Beneficjenci, w okresie od
10.08.2017 r. do 16.10.2017 r.
W 2017 r. jeden Beneficjent zawnioskował do LGD o zaopiniowanie zmian umowy
o dofinansowanie w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji operacji, tj. złożenia wniosku
o płatność końcową. LGD powyższy wniosek zaopiniowała pozytywnie.
Ponieważ Beneficjenci zaplanowali zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosków
o płatność na 2018 rok, w 2017 roku nie otrzymali płatności.
Zestawienie operacji wybranych i dofinansowanych:
Lp.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Zakres operacji
Budowa siłowni zewnętrznych w
Gminie Skołyszyn (Przysieki,
Harklowa, Kunowa, Bączal Dolny,
Jabłonica, Lisów, Święcany
Poprawa infrastruktury
rekreacyjnej w Słotowej, Lipinach
i Machowej (kolo Domów
Ludowych)
Zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych we Wróblowej
Przebudowa sali widowiskowej
Domu Kultury w Jodłowej
Budowa placu rekreacyjnego z
urządzeniami rekreacji
indywidualnej i obiektami małej
architektury w miejscowości
Brzostek
Poprawa infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowościach:
Brzostek, Gorzejowa, Grudna
Górna, Skurowa, Kamienica
Górna,
Januszkowice, Smarżowa,
Siedliska-Bogusz
Przebudowa Domu Ludowego w
Zawadce Brzosteckiej wraz z
budową obiektu małej architektury
w Bukowej

RAZEM

Wnioskowana
kwota
wsparcia

Operacja mieściła się
w limicie środków
przeznaczonych na
nabór (Tak/Nie)

Status wniosku

Wartość umowy
o dofinansowanie

540 000,00

TAK

Umowa podpisana

540 000,00

774 006,83

TAK

Umowa podpisana

735 757,83

279 971,46

TAK

Umowa podpisana

279 971,46

234 080,17

TAK

Umowa podpisana

234 080,17

119 952,08

TAK

Umowa podpisana

119 952,08

319 735,86

TAK

Umowa podpisana

319 735,86

129 451,45

TAK

Umowa podpisana

129 451,45

2 397 197,85

2 358 948,85
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I.2.4 Wydanie publikacji książkowych dotyczących dziedzictwa lokalnego

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wydanie publikacji książkowych dotyczących
dziedzictwa lokalnego przeprowadzono w 2016 roku. Wpłynęło 2 wnioski na kwotę 142 853 zł.
Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór (150 000 zł) wybrano 2 wnioski
podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbyło się
w Brzyskach w dniu 10.01.2017 r. Dokumentacje z naboru i oceny Rady przekazano do Urzędu
Marszałkowskiego 16.01.2017 roku.
Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa zawarli obaj Beneficjenci, w dniach
11.09.2017 r. i 17.10.2017 r.
Ponieważ Beneficjenci zaplanowali zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosków
o płatność na 2018 rok, w 2017 roku nie otrzymali płatności.
Zestawienie operacji wybranych i dofinansowanych:
Lokalizacja operacji
(gmina, miejscowość)

Wnioskowana
kwota
wsparcia

Operacja mieściła się
w limicie środków
przeznaczonych na
nabór (Tak/Nie)

Status wniosku

Wartość umowy
o dofinansowanie

1.

Pilzno

78 680,00

TAK

Umowa podpisana

78 680,00

2.

Brzostek

64 173,00

TAK

Umowa podpisana

64 173,00

Lp.

RAZEM

142 853,00

142 853,00

I.2.5 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem

lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych
W okresie od 19 czerwca 2017 r. do 05 lipca 2017 r. ogłoszono nabór wniosków nr 1/2017
o udzielenie wsparcia na organizację szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie
z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych. W związku
z tym, ze nie wpłynął żaden wniosek dokonano zmiany harmonogramu naborów (za zgodą ZW)
planując ogłoszenie kolejnego naboru w tym zakresie w I półroczu 2018 r.
I.2.6 Granty

W 2017 roku ogłoszono następujące nabory wniosków o powierzenie grantów:
1) Nabór nr 1/2017/G o powierzenie grantów w zakresie organizacji festynów, pikników,
zajęć kulturalnych i rekreacyjnych kultywujących lokalną historię i tradycję, w okresie
19.06- 04.07.2017.
2) Nabór nr 2/2017/G o powierzenie grantów w zakresie wsparcia inicjatyw służących
zachowaniu dziedzictwa lokalnego, w okresie 19.06- 04.07.2017.
W wyniku przeprowadzonych naborów nie wpłynął żaden wniosek, a potencjalni wnioskodawcy
zawnioskowali o wprowadzenie zmian względem zasad realizacji zadań grantowych. W związku
z tym przeprowadzono procedurę zmiany LSR. Po zaakceptowaniu zmian LSR przez ZW zmianie
uległ również harmonogram naborów wniosków o powierzenie grantów.
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Kolejny nabór (nr 1/2018/G) w zakresie organizacji festynów, pikników, zajęć kulturalnych
i rekreacyjnych kultywujących lokalną historię i tradycję ogłoszono w okresie od 29 grudnia
2017 r. do 15 stycznia 2018 r. Nabory na pozostałe zakresy tematyczne zostaną przeprowadzone
w I i II półroczu 2018 r.

I.3 Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania
W 2017 r. prowadzono prace związane z przygotowaniem założeń i dokumentacji do realizacji
projektu współpracy regionalnej.
W celu realizacji projektu podjęto współpracę z partnerami: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Działania Nowa Galicja, Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty” i Czarnorzecko-Strzyżowską
Lokalną Grupą Działania.
W ramach projektu zaplanowano budowę 5 obiektów małej architektury pełniących funkcje
rekreacyjne, tj. ogólnodostępnych siłowni plenerowych. Siłownie zostaną wybudowane we
wszystkich pięciu gminach LGD (po jednej siłowni plenerowej w każdej gminie członkowskiej).
W ramach projektu LGD „LIWOCZ” wykona również działanie promocyjne polegające na
przeprowadzeniu czterech imprez sportowo-rekreacyjnych pn. „Popołudnie ze zdrowiem”, celem
aktywizacji mieszkańców i podnoszenia wiedzy z zakresy zdrowego trybu życia, po jednej
u każdego z partnerów projektu współpracy.
Prace przygotowawcze obejmowały również:
- wyznaczenie działek pod budowę siłowni plenerowych (podpisane umów użyczenia na działki
w miejscowościach Brzyska, Skołyszyn, Kamienica Dolna, Jodłowa, Pilzno),
- wykonanie map do celów projektowych (geodeta wyłoniony w przeprowadzonym rozeznaniu
cenowym),
- przeprowadzenie rozeznania cenowego na wykonanie siłowni, w tym zakup i montaż lamp
solarnych do oświetlenia siłowni,
- wykonanie projektów zagospodarowania działek (projektant wyłoniony w przeprowadzonym
rozeznaniu cenowym).

I.4 Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
I.4.1 Funkcjonowanie LGD i biura
I.4.1.1 Doradztwo
W 2017 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” świadczyło bezpłatne
doradztwo w ramach realizacji LSR. W ramach prowadzonych naborów wniosków udzieliło 20
indywidualnych porad potwierdzonych kartami doradztwa.
Zgodnie z zapisami LSR monitoringowi i ewaluacji prowadzonej przez Zarząd LGD podlega
działalność biura i pracowników LGD, a przedmiotem oceny jest praca pracowników, w tym
jakości świadczonego doradztwa.
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Oceny dokonuje się na podstawie badania ankietowego poziomu satysfakcji wśród osób
korzystających z doradztwa świadczonego przez pracowników w biurze LGD.
W 2017 roku w doradztwie świadczonym przez pracowników LGD uczestniczyło 20 osób, przy
czym uzyskano 19 ankiet oceniających jakość świadczonego doradztwa.
Wyniki analizy ankiet:
1) 100% osób wypełniających ankietę skorzystało z doradztwa świadczonego bezpośrednio w
biurze LGD. Nie wpłynęła żadna ankieta oceniająca doradztwo świadczone telefonicznie.
2) Dla 18 osób ankietowanych (95%) zakres tematyczny doradztwa odnosił się do wniosku
o przyznanie pomocy, 1 osoba (5%) wskazała, że zakres doradztwa odnosił się zarówno do
wniosku o przyznanie pomocy jak i informacji ogólnych o LSR i PROW 2014-2020.
3) Korzystający z doradztwa ze względu na miejsce zamieszkania.
W oparciu o ankiety:

W oparciu o karty doradztwa:

- Brzostek (2 osoby)

- Brzostek (2 osoby)

- Brzyska (2 osoby)

- Brzyska (2 osoby)

- Jodłowa (0 osób)

- Jodłowa (0 osób)

- Pilzno (12 osób)

- Pilzno (13 osób)

- Skołyszyn (3 osoby)

- Skołyszyn (3 osób)

Razem 19 osób

Razem 20 osoby

4) Ankietowani ocenili wiedzę i kompetencje pracowników udzielających doradztwa w skali od 1
– ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa.
17 ankietowanych (89%) wystawiło ocenę najwyższą „5”, a 2 ankietowanych (11%) ocenę
dobrą „4”. Niższe oceny nie wystąpiły.
5) Ankietowani ocenili poziom obsługi w zakresie uprzejmości, chęci udzielenia informacji i
życzliwości, w skali od 1 – ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa.
17 ankietowanych (89%) wystawiło ocenę najwyższą „5”, 2 ankietowanych (11%) ocenę dobrą
„4”. Niższe oceny nie wystąpiły.
6) Ankietowani ocenili jasność i zrozumiałość przekazywanych informacji, w skali od 1 – ocena
najniższa, do 5 – ocena najwyższa.
16 ankietowanych (84%) uznało, że jasność i zrozumiałość przekazywanych przez
pracowników informacji zasługuje na ocenę najwyższą „5”, a 3 ankietowanych (16%) że na
ocenę dobrą „4”. Niższe oceny nie wystąpiły.
7) Ankietowani ocenili wzrost wiedzy w zakresie tematyki objętej doradztwem, w skali od 1 –
ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa.
13 ankietowanych (68%) wystawiło ocenę najwyższą „5”, a 6 ankietowanych (32%) ocenę
dobrą „4”. Niższe oceny nie wystąpiły.
8) Ankietowani dokonali podsumowującej oceny stopnia zadowolenia z doradztwa, w skali od 1 –
ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa.
Wszyscy ankietowani wystawili wysoką ocenę stopnia zadowolenia z doradztwa. 17
ankietowanych (89%) wystawiło ocenę najwyższą „5”, a 2 ankietowanych (11%) ocenę dobrą
„4”. Niższe oceny nie wystąpiły.
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I.4.1.2 Artykuły/audycje sponsorowane
Zgodnie z założeniem planu komunikacji działanie zrealizowano w 2016 rok.
I.4.1.3 Organizacja spotkań informacyjno-kondultacyjnych na obszarze LGD
W 2017 roku przeprowadzono 5 spotkań informacyjno-konsultacyjnych (poza planem
komunikacji) dotyczących planowanych naborów wniosków o powierzenie grantów oraz zasad
ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadań grantowych. Decyzję o potrzebie
zorganizowania spotkań podjęto Uchwałą Zarządu nr 4 z dnia 11.04.2017 r. Spotkania zostały
przeprowadzone w terminie:
 9 maja 2017 r. w Brzyskach (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), udział wzięło 6 osób,
 9 maja 2017 r. w Jodłowej (Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa), udział wzięło
3 osoby,
 11maja 2017 r. w Skołyszynie (Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa), udział wzięło
4 osoby,
 12 maja 2017 r. w Brzostku (Dom Kultury), udział wzięło 4 osoby,
 12 maja 2017 r. w Pilźnie (Dom Kultury), udział wzięło 16 osób,
Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 33 osoby.
Zgodnie z zapisami LSR monitoringowi i ewaluacji prowadzonej przez Zarząd LGD podlega
działalność biura i pracowników LGD, a przedmiotem oceny jest praca pracowników, w tym
sposób przekazywania istotnych informacji.
Oceny dokonuje się na podstawie badania ankietowego poziomu satysfakcji wśród osób
uczestniczących w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych prowadzonych przez
pracowników LGD.
Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 33 osoby. Uzyskano 27 ankiet oceniających przeprowadzone
szkolenie.
Wyniki analizy ankiet:
1) Pytanie 1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym?
26 osób (96%) było zadowolonych z uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym.
1 osoba (4%) wskazała odpowiedź negatywną, wskazując jednak najwyższe oceny w kolejnych
pytaniach.

str. 10

2) Pytanie 2. Jak ocenia Pan/Pani przydatność zdobytych informacji?
27 osób (100%) zadeklarowało, że zdobyte informacje są przydatne, w tym 18 osób (67%) uznało, że są
zdecydowanie przydatne, a 9 (33%), że raczej przydatne. Nikt nie uznał, że zdobyte informacje są
nieprzydatne.

3) Pytanie 3. Czy nabytą na szkoleniu wiedzę wykorzysta Pan/Pani przy aplikowaniu o dofinansowanie?
Spośród badanych 22 osób (81%) stwierdziło, że wykorzysta zdobyte informację przy aplikowaniu
o dofinansowanie. Natomiast 5 osób (19%) nie było w stanie określić czy zdobytą wiedzę wykorzysta
do aplikowania.

4) Pytanie 4. Jak ocenia Pan/Pani kompetencje prowadzącego i jego przygotowanie merytoryczne?
25 ankietowanych (93%) oceniło kompetencje i przygotowanie merytoryczne pracownika
prowadzącego spotkanie na najwyższym poziomie jako „bardzo dobre”, a 1badany jako „dobre”. Jedna
osoba oceniła kompetencje prowadzącego na średnim poziomie.

5) Pytanie 5. Jak ocenia Pan/Pani szkolenie od strony organizacyjnej?
19 ankietowanych (70%) oceniło szkolenie od strony organizacyjnej najwyżej tj. „bardzo dobrze”, a
„dobrze” 6 badanych (22%). Jedna osoba wystawiła ocenę „średnią” i jedna „złą”.

6) Pytanie 6. Jakie treści merytoryczne Pana/Pani zdaniem powinny być uwzględnione w kolejnych
spotkaniach tego typu?:
Spośród ankietowanych 25 osób (93%) wskazało że nie wnosi żadnych uwag do treści merytorycznej
spotkania. 1 osoba wskazała zainteresowane tematem związanym z „pisaniem wniosku” oraz 1 osoba
odniosła się do pytania ogólnie wpisując treść „za mało informacji dla obywateli”.

Rozkład ankietowanych (spośród 27 osób):
Kategoria i wartości

Lp.
1.

Płeć

2.

Wiek

3.

Miejsce zamieszkania

4.

Status

kobieta
mężczyzna
do 25 roku życia
w wieku 26-39 lat
w wieku 40-49 lat
w wieku powyżej 50 lat
Brzyska
Skołyszyn
Brzostek
Jodłowa
Pilzno
Osoba pracująca
Przedsiębiorca
Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP
Inny (emeryt -2, stowarzyszenie -2, urlop
wychowawczy -1)

13 osób (48%)
14 osób (52%)
1 osoba (4%)
10 osób (37%)
7 osób (26%)
9 osób (33%)
5 osób (19%)
4 osoby (15%)
3 osoby (11%)
0 osób (0%)
15 osób (55%)
18 osoby (66%)
3 osób (11%)
1 osoba (4%)
5 osób (19%)

I.4.1.4 Szkolenia dla beneficentów LSR
Zgodnie z założeniem planu komunikacji działanie zrealizowano w 2016 rok.
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I.4.1.5 Szkolenia organów LGD „LIWOCZ”
W dniu 14 czerwca 2017 roku w Brzyskach (w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sala konferencyjna) przeprowadzono szkolenie pn. „Zasady oceny i wyboru projektów do
dofinansowania w zakresie grantów” dla organów LGD „LIWOCZ”, w którym wzięli udział
członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, łącznie 13 osób.
Zgodnie z zapisami LSR monitoringowi i ewaluacji prowadzonej przez Zarząd LGD podlega
działalność biura i pracowników LGD, a przedmiotem oceny jest praca pracowników, w tym
sposób przekazywania istotnych informacji i jakość świadczonych usług.
Oceny dokonuje się na podstawie badania ankietowego poziomu satysfakcji wśród osób
uczestniczących w szkoleniu zorganizowanym i prowadzonym przez pracowników LGD.
Ocenę oparto na badaniu ankietowym wśród osób uczestniczących w szkoleniu pt. „Zasady oceny
i wyboru projektów do dofinansowania w zakresie grantów” - 14 czerwca 2017 r. dla członków
organów LGD „LIWOCZ” (13 uczestników), prowadzący szkolenie – Wojciech Kos (Kierownik
Biura LGD).
Spośród 13 osób uczestniczących w szkoleniu uzyskano łącznie 11 ankiet oceniających jakość
świadczonych usług szkoleniowych.
Wyniki analizy ankiet:
1) Pytanie 1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z uczestnictwa w szkoleniu?
11 osób (100%) było zadowolonych z uczestnictwa w szkoleniu.
2) Pytanie 2. Czy szkolenie było adekwatne do Pana/Pani oczekiwań?
11 osób (100%) zadeklarowało, że szkolenie było adekwatne do ich oczekiwań.
3) Pytanie 3. Jak ocenia Pan/Pani przydatność zdobytych informacji?
Spośród badanych, 11 osób (100%) stwierdziło, że zdobyte informacje są przydatne, w tym
zdecydowanie przydatne są dla 10 ankietowanych (91%), a dla 1 ankietowanego (9%) raczej
przydatne.
4) Pytanie 4. Czy uzyskane informacje pogłębiły Pana/Pani wiedzę z omawianego na szkoleniu
obszaru?
Wszyscy ankietowani (100%) potwierdzili, że pogłębili wiedzę z omawianego tematu. Przy
czym 6 osób potwierdziło to „zdecydowanie”. 5 osób udzieliło odpowiedzi „raczej tak”.
5) Pytanie 5. Jak ocenia Pan/Pani kompetencje prowadzącego i jego przygotowanie
merytoryczne?
10 ankietowanych (91%) oceniło kompetencje i przygotowanie merytoryczne prowadzącego
na najwyższym poziomie jako „bardzo dobre”, a 1 badanych (9%) jako „dobre”. Niższe oceny
nie wystąpiły.
6) Pytanie 6. Jak ocenia Pan/Pani szkolenie od strony organizacyjnej?:
10 ankietowanych (91%) oceniło szkolenie od strony organizacyjnej najwyżej tj. „bardzo
dobrze”, a „dobrze” 1 osoba (9%). Niższe oceny nie wystąpiły.
7) Pytanie 7. Proszę ocenić jakość przeprowadzonego szkolenia w skali od 1 do 5 (5 –ocena
najwyższa, 1-ocena najniższa).
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Ankietowani wysoko ocenili jakość przeprowadzonego szkolenia. 10 ankietowanych (91%)
wystawiło ocenę najwyższą „5”, 1 ankietowany (9%) ocenę dobrą „4”. Niższe oceny nie
wystąpiły.
8) Pytanie 8. Jakie treści merytoryczne Pana/Pani zdaniem powinny być uwzględnione w
kolejnych spotkaniach tego typu?: Ankietowani nie udzielili odpowiedzi na pytanie.

I.4.1.6 Szkolenia dla pracowników LGD „LIWOCZ”
W 2017 r. w celu realizacji „Planu szkoleń” pracownicy uczestniczyli w następujących
szkoleniach:
 25-26 stycznia 2017 roku, w Boguchwale (organizator: Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich), nt. podniesienia kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków w ramach
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na
weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych,
 14 marca 2017 roku, w Boguchwale (organizator: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich),
nt. podniesienia kompetencji, w tym praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia przez
LGD doradztwa dla wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną,
a także wypracowanie skutecznych metod komunikacji ze społecznością lokalną dla
wzmocnienia roli LGD w środowiskach lokalnych,
 18-19 maja 2017 rok w Berezce (organizator: Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady), pn.
„Przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddzialania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, przygotowanie wniosków o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalna grupa działania” objętego PROW 2014-2020 oraz analiza procedury
odwoławczej”,
 22-24 maja 2017 roku w Krakowie (organizator: CDR), pn. „Projekty grantowe – metodyka
zarządzania procesem realizacji oraz ewaluacja procedur grantowych w LSR”,
 9-10 października 2017 roku w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych (organizator: Urząd
Marszałkowski WP) nt., omówienia zmian przepisów związanych z wdrażaniem poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020”,
 06-08 grudnia 2017 roku w Krakowie (organizator: CDR), pn. „Monitoring i ewaluacja LGD –
aspekty praktyczne w kontekście obowiązujących wytycznych”.
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I.4.1.7 Funkcjonowanie i działalność organów LGD „LIWOCZ”
Organami LGD są: Walne Zebranie Członków, Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
Przeanalizowano następujące aspekty pracy organów LGD:
1) Uczestnictwo w szkoleniach.
2) Uczestnictwo w posiedzeniach organu.

Zarząd LGD

Rada LGD

Komisja
Rewizyjna LGD

14.06.2017 r. przeprowadzono szkolenie pn. „Zasady oceny i
Uczestnictwo w
szkoleniach

wyboru projektów do dofinansowania w zakresie grantów”, w
którym wzieli udział członkowie Rady, Zarządu i Komisji
Rewizyjnej (13 osób)

Walne
Zebranie
Członków
Nie
zakładano
szkoleń dla
WZC

Zarząd LGD
W 2017 roku odbyło się 19 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 23 uchwały.
Rada LGD

Posiedzenia w dniach:
- 09.01.2017 r. w trakcie, którego dokonano oceny 7 wniosków złożonych
przez gminy w naborze nr 3/2016 o udzielenie wsparcia na budowę i
przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z
turystyką, rekreacją lub kulturą;
- 10.01.2017 r. w trakcie, którego dokonano oceny 2 wniosków w naborze
nr 4/2016 o udzielenie wsparcia na wydanie publikacji książkowych
dotyczących dziedzictwa lokalnego oraz dokonano ponownej oceny 16
wniosków złożonych w naborze nr 1/2016 o udzielenie wsparcia
finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w związku
Uczestnictwo w z pismem Urzędu Marszałkowskiego;
- 19.01.2017 r. w trakcie, którego dokonano ponownej oceny 14 wniosków
posiedzeniach
organu
złożonych w naborze nr 2/2016 o udzielenie wsparcia finansowego dla
podmiotów rozwijających działalność gospodarczą;
- 26.07.206, 28.08.2017, 25.09.2017 i 18.12.2017 w trakcie których
dokonano opiniowania zamian umowy beneficjentów w zakresie zmiany
terminów złożenia wniosków o płatność oraz opiniowania zmian
biznesplanów
Komisja Rewizyjna LGD
Posiedzenie odbyło się w dniu 14.06.2017 r. (zatwierdzenie sprawozdań za 2016 r.)
Walne Zebranie Członków
Posiedzenie odbyło się w dniach:
-14.06.2017 r., uczestniczyło w nim 22 członków;
-18.09.2017 r., uczestniczyło w nim 17 członków.
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I.4.1.8 Badanie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR
W celu zebrania opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022, w dniu 27 października 2017 r. na stronie
internetowej LGD „LIWOCZ” umieszczono ankietę i zaproszenie do udziału w anonimowym
badaniu. Opinie wyrażane w ankiecie stanowią cenną informacją i służą do oceny efektywności
realizacji w/w strategii.
W wyniku przeprowadzonego badania uzyskano 10 ankiet.
Analiza wyników:
I. FUNKCJONOWANIE LGD „LIWOCZ”
1. W jakim stopniu określiłby/aby Pani/Pan swoją widzę na temat Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „LIWOCZ” (LGD)?
Lp.
1.

Odpowiedź
Bardzo dobrze wiem, czym się zajmuje

2.
3.
4.

Mniej więcej wiem, czym się zajmuje
Ogólnie wiem, czym się zajmuje
Nie wiem, czym się zajmuje

Liczba odpowiedzi
4
1
4
1

Udział %
40
10
40
10

2. Z jakich źródeł dowiedział/ła się Pani/Pan o LGD?
Odpowiedź

Lp.
1.

Internet

2.
3.
4.
5.

Prasa
Znajomi
Wydarzenia organizowane przez LGD
Inne, jakie?…............

Liczba odpowiedzi
5
0
2
3
0

3. Jakich informacji dotyczących LGD najczęściej Pani/Pan poszukuje?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Lp.
Odpowiedź
Liczba odpowiedzi
1.
Ogólne informacje o LGD
2
2.
Działalność prowadzona przez LGD
2
Możliwość uczestnictwa w działaniach
3.
prowadzonych przez LGD (np. szkolenia,
2
spotkania)
4.
Możliwość dofinansowania
5
5.
Inne, jakie?…............
0

Udział %
50
0
20
30
0

Udział %
20
20
20
50
0

4. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych
przez LGD? (w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa)
Odpowiedź
Udział %
Liczba odpowiedzi
1
0
0
2
0
0
3
1
10
4
5
50
5
4
40
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5. Jakie działania Pani/Pana zdaniem przyczyniłyby się do lepszej popularyzacji działalności
i wiedzy o LGD?
Lp.
Odpowiedź
Udział %
Liczba odpowiedzi
1.
Imprezy promujące LGD
3
30
Współpraca z mediami lokalnymi
2.
1
10
3.
Szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD
1
10
Materiały informacyjne (foldery, plakaty,
4.
2
20
ulotki)
5.
Spotkania w poszczególnych gminach
2
20
Działania prowadzone za pośrednictwem
6.
1
10
internetu
7.
Inne działania, jakie?................................
0
0
II. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU LGD
1. Jak ocenia Pani/Pan sytuację społeczno – gospodarczą obszaru LGD?
(w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa)
Odpowiedź
1

2
3
4
5

Liczba odpowiedzi
0
2
4
4
0

Udział %
0
20
40
40
0

2. Jak ocenia Pani/Pan swoje zadowolenie z życia na obszarze LGD?
(w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa)
Odpowiedź
1

2
3
4
5

Liczba odpowiedzi
0
0
3
6
1

Udział %
0
0
30
60
10

3. Co wg Pani/Pana oceny wpłynęłoby na poprawę jakości życia na obszarze LGD?
Odpowiedzi: lepsze zarobki, pieniądze, wyższe płace w JST, wyższe wynagrodzenia,
podniesienie poziomu edukacji w placówkach szkolnych, poprawa infrastruktury
komunikacyjnej, zwiększenie oferty kulturalno-rozrywkowej.
4. Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie:
Odpowiedzi: zbyt duże składki członkowskie, problemem jest niska aktywność mieszkańców
w kierunku poszerzania swojej wiedzy i kompetencji kluczowych dla aktywizacji społecznej,
za mało zarabiamy.
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III. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ
SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 (LSR)
1. Czy zna Pani/Pan założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
na lata 2016-2022 LGD „LIWOCZ”?
Lp.
Odpowiedź
Udział %
Liczba odpowiedzi
1.
Zdecydowanie tak
2
20
4
40
2.
Raczej tak
3.
Trudno powiedzieć
2
20
2
20
4.
Raczej nie
0
0
5.
Zdecydowanie nie
W przypadku odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak ” ankietowani byli proszeni o udzielenie
odpowiedzi na poniższe pytania:
(w skali od 1 – wartość najniższa do 5 –wartość najwyższa)

a) Jak ocenia Pani/Pan przebieg realizacji LSR?
Odpowiedź
1

2
3
4
5

Liczba odpowiedzi
0
1
1
2
3

Udział %
0
14,3
14,3
28,6
42,9

b) Czy wg Pani/Pana oceny realizacja LSR w zakresie rzeczowym i finansowym przebiegała
zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
Odpowiedź
1

2
3
4
5

Liczba odpowiedzi
0
1
1
2
3

Udział %
0
14,3
14,3
28,6
42,9

c) Jak ocenia Pani/Pan stosowane lokalne kryteria wyboru (ich dobór, trafność i
skuteczność)?
Odpowiedź
1

2
3
4
5

Liczba odpowiedzi
0
1
1
1
4

Udział %
0
14,3
14,3
14,3
57,1

d) Czy wg Pani/Pana oceny procedury naboru, wyboru i realizacji projektów stworzone przez LGD
są przyjazne dla wnioskodawców/beneficjentów?
Odpowiedź
1

2
3
4
5

Liczba odpowiedzi
0
1
1
1
4

Udział %
0
14,3
14,3
14,3
57,1

str. 17

e) W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny jakość składanych projektów wybieranych we
wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym
czasie?
Odpowiedź
1

2
3
4
5

Liczba odpowiedzi
0
0
2
2
3

Udział %
0
0
28,6
28,6
42,9

f) W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny wybierane projekty przyczyniają się do osiągnięcia
celów LSR i w jakim stopniu odpowiadają na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
Odpowiedź
1

2
3
4
5

Liczba odpowiedzi
0
0
2
2
3

Udział %
0
0
28,6
28,6
42,9

g) Czy wg Pani/Pana przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje
niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
Odpowiedź
1

2
3
4
5

Liczba odpowiedzi
0
0
2
0
5

Udział %
0
0
28,6
0
71,4

h) Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?
Odpowiedź
1

2
3
4
5

Liczba odpowiedzi
0
0
2
0
5

Udział %
0
0
28,6
0
71,4

i) Jakie zmiany wg Pani/Pana należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała
cele LSR?
Odpowiedzi: brak
j) Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie:
Odpowiedzi: brak
IV. ROZKŁAD BADANYCH
Płeć:
Odpowiedź
kobieta

mężczyzna

Liczba odpowiedzi
5
5

Udział %
50
50
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Wiek:

Miejsce zamieszkania:
Liczba
odpowiedzi
1
7
2
0
0

Odpowiedź

15-25 lat
26-39 lat
40-44 lata
45-49 lat
pow. 50 lat

Udział
%
10
70
20
0
0

Odpowiedź

Gmina Brzostek
Gmina Brzyska
Gmina Jodłowa
Gmina Pilzno
Gmina Skołyszyn

Liczba
odpowiedzi
3
2
2
1
2

Udział %
30
20
20
10
20

Wykształcenie:
Odpowiedź

Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe

Liczba odpowiedzi
0
0
2
0
8

Udział %
0
0
20
0
80

Status zawodowy:
Odpowiedź

Osoba zatrudniona
Osoba prowadząca własną
działalność gospodarczą
Osoba bezrobotna
Rolnik
Uczeń, student
Emeryt, rencista
Inny status, jaki? ………

Liczba odpowiedzi
7

Udział %
70

1

10

0
1
0
0
1

0
10
0
0
10

I.5 Podsumowanie realizacji finansowej LSR
Wysokość wydatkowania środków finansowych na poszczególne działania na 31.12.2017 r.:

Zakres wsparcia

Wsparcie
finansowe PROW
(w PLN) wg
umowy

Poziom
wykorzystania
budżetu na
31.12.2017 r.
(w PLN)

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b
rozporządzenia nr 1303/2013)

6 300 000,00

880 000,00

315 000,00

3 000,00

1 466 000,00

336 741,54

19 000,00

2 726,71

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013)
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d
rozporządzenia nr 1303/2013)
Animacja (art. 35 ust. 1 lit. e
rozporządzenia nr 1303/2013)
Razem:

8 100 000,00

Środki
zarezerwowane
w naborach na
31.12.2017 r.
(w PLN)

5 336 856,85
(85%)

1 222 468,25
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I.6 Podsumowanie realizacji rzeczowej - osiągnięte wskaźniki
CEL ogólny
1.0

Cel
szczegółowy
1.1

Stan
realizacji na
31.12.2017

5

0

1000

0

15

0

1500

0

5

0

500

0

5

0

1000

0

5

0

50

0

3000

0

Wskaźnik rezultatu nr 1.1.6
Liczba osób, które uzyskały informacje

3000

0

Wskaźnik produktu nr 1.2.1
Liczba wydarzeń dla mieszkańców

5

0

Wskaźnik rezultatu nr 1.2.1
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach

300

0

Nazwa i numer przedsięwzięcia

Nazwa i numer wskaźnika

Przedsięwzięcie nr 1.1.1
Organizacja festynów, pikników, zajęć
kulturalnych i rekreacyjnych
kultywujących lokalną historię i tradycję
Przedsięwzięcie nr 1.1.2
Budowa i przebudowa ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury
związanej z turystyką lub rekreacją lub
kulturą

Wskaźnik produktu nr 1.1.1
Liczba zorganizowanych wydarzeń
Wskaźnik rezultatu nr 1.1.1
Liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach
Wskaźnik produktu nr 1.1.2
Liczba wybudowanej lub przebudowanej infrastruktury
Wskaźnik rezultatu nr 1.1.2
Wzrost liczby korzystających z wybudowanej lub
przebudowanej infrastruktury
Wskaźnik produktu nr 1.1.3
Liczba zorganizowanych działań
Wskaźnik rezultatu nr 1.1.3
Liczba uczestników objętych działaniami
Wskaźnik produktu nr 1.1.4
Liczba wybudowanych obiektów małej infrastruktury
Wskaźnik rezultatu nr 1.1.4
Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury
Wskaźnik produktu nr 1.1.5
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów
działających w sferze kultury
Wskaźnik rezultatu nr 1.1.5
Liczba wspartych osób działających w sferze kultury
Wskaźnik produktu nr 1.1.6
Liczba wydanych publikacji

Przedsięwzięcie nr 1.1.3
Integracja społeczności lokalnej z
osobami niepełnosprawnymi
Przedsięwzięcie nr 1.1.4
Budowa małej ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej
Przedsięwzięcie nr 1.1.5
Wsparcie inicjatyw służących
zachowaniu dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcie nr 1.1.6
Wydanie publikacji książkowych dot.
dziedzictwa lokalnego

Cel
szczegółowy
1.2

Stan
docelowy
na 2023 r.

Przedsięwzięcie nr 1.2.1
Szkolenia dotyczące ochrony
środowiska, przeciwdziałaniu zmianom
klimatu i OZE oraz pikniki i festyny
ekologiczne

Uwagi

Nabór
przeprowadzony w
XII.2017-brak
podpisanych umów
Umowy podpisane
w II półroczu 2017
r. – realizacja trwa
(brak ankiety
monitorującej)
Nabór planowany
w I półroczu 2018r.
Nabór planowany
w II półroczu
2018r.

Nabór planowany
w I półroczu 2018r.
Umowy podpisane
w II półroczu 2017
r. – realizacja trwa
(brak ankiety
monitorującej)
Nabór planowany
w II półroczu
2018r.

CEL ogólny
2.0

Nazwa i numer przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie nr 2.1.1
Wspieranie osób zamierzających
otworzyć własną działalność
gospodarczą.
Cel
szczegółowy
2.1
Przedsięwzięcie nr 2.1.2
Organizacja szkoleń, kursów
kwalifikacyjnych zgodnie
z zapotrzebowaniem lokalnego
rynku pracy dla grup
defaworyzowanych
Przedsięwzięcie nr 2.2.1
Wsparcie finansowe dla osób
rozpoczynających działalność
gospodarczą
Cel
szczegółowy
2.2
Przedsięwzięcie nr 2.2.2
Wsparcie finansowe dla podmiotów
rozwijających działalność
gospodarczą

Nazwa i numer wskaźnika

Stan
docelowy
na 2023 r.

Stan
realizacji na
31.12.2017

Wskaźnik produktu nr 2.1.1
Liczba przeprowadzonych szkoleń

2

1

Wskaźnik rezultatu nr 2.1.1.1
Liczba osób przeszkolonych, w tym z grup defaworyzowanych

16/8

22/8

12

20

2

0

20/10

0

16

0

11

1

3

2

14

4

8

0

2

0

10

0

Wskaźnik rezultatu nr 2.1.1.2
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do
oczekiwań zawodowych
Wskaźnik produktu nr 2.1.2
Liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów
Wskaźnik rezultatu nr 2.1.2.1
Liczba osób przeszkolonych, w tym z grup defaworyzowanych
Wskaźnik rezultatu nr 2.1.2.2
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do
oczekiwań zawodowych
Wskaźnik produktu nr 2.2.1.1
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa
Wskaźnik produktu nr 2.2.1.2
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
Wskaźnik rezultatu nr 2.2.1
Liczba utworzonych miejsc pracy
Wskaźnik produktu nr 2.2.2.1
Liczba operacji polegających na rozwinięciu istniejącego
przedsiębiorstwa
Wskaźnik produktu nr 2.2.2.2
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
Wskaźnik rezultatu nr 2.2.2
Liczba utworzonych miejsc pracy

Uwagi
Zakładano 1 na lata 20162018
(szkolenie z Biznesplanu
8.11.2016)
Zakładano 18 na lata
2016-2018
(szkolenie z Biznesplanu
8.11.2016)
Szkolenie jw. - ankiety
ewaluacyjne

Nabór planowany w I
półroczu 2018r.

Umowy podpisane w II
półroczu 2017 r. –
realizacja trwa (ankiety
monitorujące od 3
beneficjentów)

Umowy podpisane w II
półroczu 2017 r. –
realizacja trwa (brak
ankiet monitorujących)
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CEL ogólny 3.0

Nazwa i numer przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie nr 3.1.1
Cel
szczegółowy
3.1

Realizacja współpracy krajowej
i międzynarodowej partnerów
realizujących strategie rozwoju
lokalnego.

Przedsięwzięcie nr 3.2.1

Przeprowadzenie spotkań
informacyjno-konsultacyjnych
z mieszkańcami

Cel
szczegółowy
3.2

Nazwa i numer wskaźnika
Wskaźnik produktu nr 3.1.1.1
Liczba zrealizowanych projektów współpracy regionalnej
Wskaźnik rezultatu nr 3.1.1.2
Liczba zrealizowanych projektów współpracy
międzynarodowej
Wskaźnik rezultatu nr 3.1.1
Liczba projektów skierowanych do przedsiębiorców,
młodzieży, niepełnosprawnych, turystów

Stan
docelowy
na 2023 r.

Stan
realizacji na
31.12.2017

1

0

1

0

2

0

9

5

92

62

Zakładano 47 osób na
lata 2016-2018- jw.

64

59

47

59

Wskaźnik produktu nr 3.2.2.2
Liczba artykułów/audycji

3

1

Wskaźnik rezultatu nr 3.2.2.1
Liczba osób, które przeczytały artykuły co najmniej

1000

40937

12000

21352

200

66

Wskaźnik rezultatu nr 3.2.1.1
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjnokonsultacyjnych
Wskaźnik rezultatu nr 3.2.1.2
Liczba osób zadowolonych ze spotkań
Wskaźnik produktu nr 3.2.2.1
Liczba zamieszczonych artykułów na stronach
internetowych

Wskaźnik rezultatu nr 3.2.2.2
Liczba odbiorców artykułu/audycji

Przedsięwzięcie nr 3.2.3

Realizacja planowana
w latach 2017-2018

Zakładano poziom
wskaźnika 5 na lata
2016-2018
(zrealizowano w 2016 r.)

Wskaźnik produktu nr 3.2.1
Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych LGD
z mieszkańcami

Przedsięwzięcie nr 3.2.2

Informowanie o działaniach
realizowanych w ramach LSR

Uwagi

Wskaźnik produktu nr 3.2.3

Zakładano 30 osób na
lata 2016-2018- jw.
Zakładano 20 na lata
2016-2018.
(zrealizowano: w 201639, w 2017-20)
Zakładano 1 na lata
2016-2018
(radio Trendy XIXII.2016 r.)
Zakładano 4000 na lata
2016-2018
(zrealizowano: w 201622360, w 2017-18577)
Zakładano 4000 na lata
2016-2018;
Informacja od nadawcy
(radio Trendy w 2016r.)
Zakładano 90 na lata
2016-2018
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Prowadzenie indywidualnego
doradztwa w zakresie ubiegania
się o wsparcie na realizację LSR

Przedsięwzięcie nr 3.2.4

Poprawa komunikacji
wewnętrznej personelu
odpowiedzialnego za wdrażanie
LSR

Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego
doradztwa
Wskaźnik rezultatu nr 3.2.3
Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim
udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania
się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze
LGD
Wskaźnik produktu nr 3.2.4.1
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD

(zrealizowano:
w 2016-46, w 2017-20)

15

0

30

15

Wskaźnik produktu nr 3.2.4.2
Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD

42

26

Wskaźnik rezultatu nr 3.2.4
Liczba przeszkolonych osób

29

15

Umowy podpisane w II
półroczu 2017 r. –
realizacja trwa (brak
ankiet monitorujących w
2017 r.)
Zakładano 15 na lata
2016-2018
(zrealizowano w 2016 r.)
Zakładano 26 na lata
2016-2018
(zrealizowano w 2016 r.)
Zakładano 16 na lata
2016-2018
(zrealizowano 15 w
2016 r.)
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
38-212 Brzyska 11 A
Tel./fax 013 44 103 38
e-mail: lgdliwocz@wp.pl
www: lgdliwocz.pl
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