
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

Warsztat refleksyjny – Ewaluacja wewnętrzna
Lokalnej Strategii Rozwoju

Orelec, 07.02.2020 r. 

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Ramowy program spotkania:

1. Rejestracja uczestników.
2. Przywitanie uczestników, prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację Lokalnej Strategii 

Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”.
3. Przerwa kawowa.
4. FORUM DYSKUSJI na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku. Dyskusja 

zorganizowana wokół:
- realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
- jakości wybieranych projektów,
- adekwatności kryteriów,
- zmian społeczno – gospodarczych,
- przydatności wskaźników,
- naborów dla beneficjentów.

5. Przerwa na posiłek.
6. Omówienie ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 

Działania „Zielone Bieszczady” oraz jej wypełnienie.
7. Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie spotkania.



Umowa ramowa



Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność nr 00025-6933-UM0910025/15 została 

podpisana w dniu 23.05.2016 r. w Rzeszowie.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR 

wynosi 6 990 000,00 zł.

Wysokość środków finansowych na wsparcie na wdrożenie projektów 

współpracy wynosi 315 000,00 zł.

Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD wynosi 

1 485 000,00 zł

LGD zostało przyznane wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37 %



Do umowy nr 00025-6933-UM0910025/15 zostało podpisanych 6 aneksów 

dotyczących m.in:

Aneks nr 1 – Dostosowania harmonogramu naborów i LSR do przyznanej 

kwoty pomocy.

Aneks nr 2 - Dostosowania LSR oraz jej załączników do zmiany 

Wytycznych.

Aneks nr 3 – Zmiany sposobu mierzenia wskaźników w pierwszym kroku 

milowym.

Aneks nr 4 – Dostosowania LSR.

Aneks nr 5 – Zmiany sposobu mierzenia wskaźników w pierwszym kroku 

milowym.

Aneks nr 6 – Zmiany przyznanej kwoty pomocy na wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR.

Pełen tekst aneksów znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia 

www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce „Dokumenty”

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/


Nabory



W 2019 r. przeprowadzono 1 nabór w zakresie: Tworzenie podmiotów 
generujących miejsca pracy

Rok Nazwa działania Data naboru Liczba wniosków
Liczba wniosków

rekomendowanych 
do dofinansowania 

Wartość wniosków 
rekomendowanych 
do dofinansowania 

Limit środków 
z ogłoszenia

2019
Podejmowanie działalności 

gospodarczej
20.08.2019 –
06.09.2019

38 37 1 850 000.00 zł 1 850 000.00 zł



W 2019 r. przeprowadzono 3 nabory w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Rok Nazwa działania Data naboru Liczba wniosków 
Liczba wniosków

rekomendowanych 
do dofinansowania 

Wartość wniosków 
rekomendowanych do 

dofinansowania 

Limit środków 
z ogłoszenia

2019

Budowa, rozbudowa 
i wyposażenie infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej

30.12.2019 –
17.01.2020

4 Trwa ocena wniosków Trwa ocena wniosków 877 378.00 zł 

Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków 
turystyki pieszej, konnej 

i rowerowej, Nordic Walking oraz tras 
narciarskich

30.12.2019 –
17.01.2020

3 Trwa ocena wniosków Trwa ocena wniosków 567 900.00 zł 

Budowa, remont, modernizacja 
i wyposażenie obiektów publicznych 

i społeczno-kulturalnych

30.12.2019 –
17.01.2020

1 Trwa ocena wniosków Trwa ocena wniosków 185 000.00 zł 



Obecny etap wdrażania LSR



Po otrzymaniu danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego informujemy o ilości podpisanych umów w ramach 
przeprowadzonych naborów:

Rok Nazwa działania Data naboru
Liczba podpisanych 

umów
Wartość podpisanych 

umów
Limit środków 
z ogłoszenia

2018

Podejmowanie działalności gospodarczej
19.12.2016 –
10.01.2017

9 (1 w 2017) 450 000.00 zł 1 000 000.00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej 
19.12.2016 –
10.01.2017

6 1 336 777.03 zł 2 000 000.00 zł

Tworzenie podmiotów gospodarczych 
wykorzystujących współpracę podmiotów 

lokalnych

16.04.2018 –
30.04.2018

1 500 000.00zł 500 000.00 zł



Po otrzymaniu danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego informujemy o ilości podpisanych umów w ramach 
przeprowadzonych naborów:

Rok Nazwa działania Data naboru
Liczba podpisanych 

umów
Wartość podpisanych 

umów 
Limit środków 
z ogłoszenia

2018

Budowa, rozbudowa 
i wyposażenie infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej

15.03.2018 –
30.03.2018

3 576 757.00 zł 810 000.00 zł

Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków 
turystyki pieszej, konnej 

i rowerowej, Nordic Walking oraz tras 
narciarskich

15.03.2018 –
30.03.2018

0 0.00 zł 30 000.00 zł

Budowa, remont, modernizacja 
i wyposażenie obiektów publicznych 

i społeczno-kulturalnych

15.03.2018 –
30.03.2018

2 359 998.57 zł 560 000.00 zł



W 2018 r. przeprowadzono nabór w zakresie – Promowanie obszaru 
objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 
Projekt grantowy jest w trakcie realizacji. 

Rok Nazwa działania Data naboru Liczba wniosków
Liczba wniosków 

rekomendowanych 
do dofinansowania

Wartość 
wniosków 

wybranych do 
dofinasowania

Limit środków

2018

Organizacja i udział 
w imprezach 

23.11.2018 –
06.12.2018

8 5 95 249.00 zł 100 000.00 zł

Przygotowanie 

i wydanie materiałów 
promujących obszar 

LSR

23.11.2018 –
06.12.2018

1 1 20 000.00 zł 20 000.00 zł

Budowa, remont, 
modernizacja i 

wyposażenie obiektów 
publicznych i społeczno

- kulturalnych

23.11.2018 –
06.12.2018

3 1 19 875.00 zł 80 000.00 zł



Przykładowe projekty 
zrealizowane w ramach 

PROW 2014-2020



Budowa domku noclegowego w Równi -
„Bies Czadowy Zakątek” 





„Utworzenie nowoczesnego 
zakładu fryzjerskiego 

w Wojtkowej”
Marzena Koza

ADRES
ul. 38-712 Wojtkowa 3 

Salon powstał w celu 
prowadzenia 

kompleksowych usług 
fryzjerskich wraz z diagnozą 
skóry głowy i włosów przy 
użyciu specjalistycznych 

urządzeń 





"Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby 
utworzenia pracowni ginących zawodów" 

w miejscowości Mrzygłód 





„Rozpoczęcie działalności gospodarczej produkującej 
wyroby z drewna np. ramy luster, meble i inne 

artykuły drewniane promujące Bieszczady”
Wioletta Goc 





Aktywizacja - 2019 rok
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” 

dofinansowała 7 imprez w Gminach Członkowskich, 
w każdej z gmin po jednym wydarzeniu. LGD wzięła 
udział w dwóch wizytach studyjnych oraz w trzech 

imprezach targowo-promocyjnych 



XVII Powojenne Targi Końskie - Gmina Lutowiska 



Dzień Drwala – Gmina Solina



V Bieszczadzki Festiwal Sztuk – Gmina Czarna 



XIX Święto Chleba – Gmina Ustrzyki Dolne 



XIII Kermesz Karpackich Smaków - Gmina Sanok 



Festiwal Twórczości Ludowej – Gmina Tyrawa Wołoska



Festiwal Wędkarstwa Muchowego ”Vision Fly Fishing Festival” - Gmina Olszanica



III Targi Wschodnie w Jasionce 24-25 stycznia 2019





Wizyta studyjna na obszar działania LGD „Zielony Pierścień” 10-12 kwietnia 2019





Dni Otwarte Funduszy Europejskich "Podkarpackie z tradycjami - Polska różnorodna dzięki 
Funduszom Europejskim” w Stalowej Woli 11 maja 2019





Wizyta studyjna na obszar Ziemi Sandomierskiej 10-12 października 2019







XIII Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA w Jasionce 
6-7 grudnia 2019 







Spotkania przed naborami organizowane w każdej z gmin 
członkowskich - 2019 r.

















Projekty/ wydarzenia, które zostały zrealizowane bezpłatnie 
lub z innych środków finansowych (innych projektów) 

a wpierają realizację zadań określonych w LSR.



Dotacje

Źródło dotacji Kwota

"Utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym" 247 667.70zł

„Połączą nas dary ziemi” 11 999.00 zł

Wzrost konkurencyjności LGD „Zielone  Bieszczady”  poprzez zakup  

urządzenia wielofunkcyjnego i szkoleniowo-edukacyjnego 10 200.00 zł



Orelec: poszanowanie i dalszy rozwój istniejącej 
infrastruktury przy istniejącym potencjale





Orelec: prace remontowo-budowlane, poprawa istniejącej 
infrastruktury.



Orelec: prace remontowo-budowlane, poprawa istniejącej 
infrastruktury.



Poszukiwanie pracowników do PS łączymy z powołaniem 
Forum współpracy na rzecz grup defaworyzowanych. 
Spotkania I i II 2018 – PUP, PCPR, MOPS, GOPsy

• W LSR określono: cel ogólny 3 Aktywizacja kapitału ludzkiego obszaru 

LSR do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym, cel 
szczegółowy 3.3 Współpraca na rzecz poprawy sytuacji grup defaworyzowanych

• przedsięwzięcie: 3.3.1 Powołanie Forum współpracy na rzecz grup defaworyzowanych.

• Cele i przedsięwzięcia są bezpośrednio powiązane z diagnozą. Analiza Swot-
niewystaczająca współpraca instytucji działających na rzecz poprawy sytuacji grup 
defaworyzowanych.



Zakres usług:

Usługi noclegowe

facebook: BieszczadzkaSAS
@: bieszczadzkasas@gmail.com
www: bieszczadzkasas.pl

mailto:bieszczadzkasas@gmail.com


Zakres usług:

Usługi gastronomiczne (Food Truck)



Zakres usług:

Rękodzieło bieszczadzkie w tym wyroby drewniane  (zagospodarowanie 
odpadów z drewna) oraz wyroby wykorzystujące bieszczadzką florę.



Zakres usług:

• Rękodzieło bieszczadzkie w tym wyroby drewniane  (zagospodarowanie 
odpadów z drewna) oraz wyroby wykorzystujące bieszczadzką florę.



Zakres usług:

• Rękodzieło bieszczadzkie -
wyroby wykorzystujące 
bieszczadzką florę.





Projekt „Połączą nas dary Ziemi” miał na celu promocję ekonomii społecznej, 
integrację środowiska lokalnego i wzmocnienie tożsamości mieszkańców 

oraz popularyzację walorów przyrodniczo-kulturowych Bieszczad. 
W ramach realizacji projektu wyposażono wiatę i zakupiono niezbędny sprzęt 

oraz zorganizowano imprezę plenerową dnia 5 października w Orelcu. 



Program imprezy obejmował wspólne grzybobranie, zawody o miano „Grzybiarza roku 2019”
i „Zbieracza Rydzów”, organizację rajdu Nordic Walking – trasy w Orelcu (wyznaczone w ramach projektu
współpracy przez LGD), spacer i warsztaty ziołowe; stoiska promocyjne przedsiębiorstw społecznych, kiermasz
domowych przetworów oraz degustacja dań z lasu i łąki (sprawdzenie grzybów przeznaczonych do konsumpcji
nastąpiło przez klasyfikatorów z Sanepidu). Wśród licznych atrakcji organizatorzy zapewnili występy zespołów
muzycznych, konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.



Wzrost konkurencyjności LGD „Zielone  Bieszczady”  poprzez zakup urządzenia wielofunkcyjnego i 
szkoleniowo-edukacyjnego. 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia LGD „Zielone Bieszczady” poprzez zakup 
sprzętów, które przyczynią się do rozwoju organizacji pozarządowej.

Zakupione środki trwałe wzmocnią możliwości techniczno-organizacyjne LGD w zakresie projektowania i 
produkowania materiałów graficznych oraz organizacji spotkań i szkoleń.



Harmonogram naborów



Rok naboru Półrocze
Fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2020
I

Projekt grantowy: zachowanie dziedzictwa lokalnego – 144 751.00 PLN:
2.2.2 Organizacja i udział w imprezach – 104 751.00 zł 

2.2.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR – 40 000.00 zł



Projekt Współpracy Nordic Walking



Omówienie ankiety dotyczącej ewaluacji 
wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania „Zielone Bieszczady” oraz jej 
wypełnienie.





REPREZENTUJĘ: 

 Członka LGD 

 Członka Zarządu LGD 

 Członka Rady LGD 

 Członka Komisji Rewizyjnej LGD (organu kontroli wewnętrznej) 

 Pracownika LGD 

 mieszkańca obszaru objętego LSR 

 inny podmiot z obszaru objętego LSR 

 Przedstawiciela ZW 

 Przedstawiciela innych LGD 

 Wnioskodawcę  
 

ZAMIESZKUJĘ GMINĘ: 

 Czarna 

 Lutowiska 

 Olszanica 

 Sanok 

 Solina 

 Tyrawa Wołoska 

 Ustrzyki Dolne 

 
                   

1. 
Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała 
zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? 

 tak 

 nie 
 nie wiem 

                   

 



 
 
Pytania uzupełniające: 

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? 

  
 

                 
 

                 
 



2. 
W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych 
we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na 
osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?  

 niskim 

 średnim 
 wysokim 

                   

 Pytania uzupełniające: 

a) 
W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest 
zadowalająca, a w których budzi wątpliwość? 

  

                   

b) 
Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy 
może odbić się na realizacji celów LSR? 

  

                   

c) Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?   

                   

 



3. 
W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów 
spełniają swoją rolę? 

 niskim 

 średnim 
 wysokim 

                   

 Pytania uzupełniające: 

a) 
Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać 
najlepsze wnioski? 

  

                   

b) 
Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie 
kryteriów, jakie? 

  

                   

c) Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?   

 



4. 

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? 

  niskim 

 średnim 
 wysokim 

                   

 Pytanie uzupełniające: 

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

  

                   

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

  

 
 

                 
 



5.  
Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie 
potrzebne informacje niezbędne do określenia 
skuteczności interwencyjnej strategii? 

  tak 
 nie 
 

  

 Pytania uzupełniające: 

a) Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? 
 tak 

 nie 
 

                   

b) Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?  

                   

                   

6. 
Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są 
przyjazne dla beneficjentów? 

 tak 

 nie 
 

 





 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

10. Sposób wykorzystania rekomendacji   

 

 

Pozostałe Państwa uwagi:  

 

 

 

 

 

 

 

   Dziękujemy za poświęcony czas, Państwa wnioski, sugestie i uwagi. 



Dziękuję za uwagę!
Iwona Woch 

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”


