
Warsztat refleksyjny
Postęp finansowy i rzeczowy LSR, funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

20 lutego 2018 r.



Przedsięwzięcia ujęte w LSR, realizowane za pośrednictwem wdrażanych projektów:

Lista przedsięwzięć

Cel szczegółowy 1.1 

Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy 
i infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej np. Szlaków rowerowych i edukacyjnych, 
rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja

Lp Przedsięwzięcie typ projektu środki

1.1.1
Rozwój infrastruktury rekreacyjno-
turystycznej konkurs 1 200 000,00 zł

1.1.2 Rozwój produktów turystycznych projekt własny 40 000,00 zł

1.1.3 Promocja turystyczna projekt grantowy 200 000,00 zł



Cel szczegółowy 1.2 

Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, 
utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu.

Lp Przedsięwzięcie typ projektu środki

1.2.1 Rozpoczynanie działalności gospodarczej konkurs 300 000,00 zł

1.2.2 Rozwój działalności gospodarczej konkurs 1 350 000,00 zł

1.2.3

Podniesienie wiedzy osób z grup 
defaworyzowanych zainteresowanych 
podjęciem samodzielnej działalności 
gospodarczej projekt własny 40 000,00 zł



Cel szczegółowy 1.3 

Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój 
innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą

Lp Przedsięwzięcie typ projektu środki

1.3.1 Rozpoczynanie działalności gospodarczej konkurs 850 000,00 zł

1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej konkurs 3 000 000,00 zł

1.3.3

Podniesienie wiedzy osób zainteresowanych 
podjęciem samodzielnej działalności 
gospodarczej projekt własny 40 000,00 zł

1.3.4
Rozwój innowacji w przedsiębiorstwach i 
współpracy przedsiębiorstw ze sobą projekt własny 40 000,00 zł

1.3.5 Kreator przedsiębiorczości projekt współpracy 92 000,00 zł



Cel szczegółowy 1.4 

Rozwój lokalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych, w tym współpracy rolników ze sobą 
(grupy producenckie); rozwój rolnictwa ekologicznego i drobnego przetwórstwa rolno-
spożywczego; innowacyjne wykorzystanie gruntów rolnych.

Lp Przedsięwzięcie typ projektu środki

1.4.1 Inkubator przetwórstwa lokalnego konkurs 250 000,00 zł

1.4.2 Promocja obszaru LGD poprzez produkty lokalne projekt grantowy 200 000,00 zł

1.4.3

„Polsko-irlandzkie działania promocyjne 
lokalnych produktów żywnościowych szansą 
rozwoju lokalnych producentów” projekt współpracy 60 000,00 zł



Cel szczegółowy 2.1 

Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo –historycznego terenu oraz poprawa 
infrastruktury i świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu – rozwój kanalizacji, redukcja niskiej emisji m.in. poprzez rozwój prosumenckich źródeł 
energii odnawialnej.

Lp Przedsięwzięcie typ projektu środki

2.1.1
Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowo – historycznego projekt grantowy 200 000,00 zł

2.1.2

Podniesienie świadomości w zakresie ochrony 
środowiska a także przeciwdziałania zmianom 
klimatu projekt własny 40 000,00 zł

2.1.3
Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo-
historycznego konkurs 1 200 000,00 zł



Cel szczegółowy 2.2 

Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD 
w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze.

Lp Przedsięwzięcie typ projektu środki

2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej konkurs 1 300 000,00 zł

2.2.2

Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru 
poprzez działania sprzyjające budowaniu 
kapitału społecznego projekt granotwy 200 000,00 zł

2.2.3 Koszty bieżące i aktywizacja Działanie 19.4 2 327 500,00 zł



Postęp finansowy i rzeczowy LSR – realizacja kroków milowych

omówienie



Dyskusja

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem 

i można ją uznać za zadowalającą?

• Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na 
realizację celów LSR?

• Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?

• Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?



Postępy realizacji wskaźników LSR

omówienie



Dyskusja

Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich 
potrzebnych informacji?

• Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?

• Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?



Nabory wniosków

omówienie



Dyskusja

Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach 
tematycznych jest zadowalająca?

• W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach 
tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? 

• W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?

• Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?

• Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR 
przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają 
się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

• Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na 
dezaktualizację LSR?

• Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na 
nie zareagować?



Dyskusja

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
• Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
• Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
• Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla 
beneficjentów?

• Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich 
użyteczność?

• g. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-
promocyjnych, doradczych)?



Funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia

omówienie



Funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia

Wyniki badań ankietowych - omówienie



Dyskusja

Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, 
informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej 
realizowała cele LSR?

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Sposób wykorzystania rekomendacji.



PODSUMOWANIE


