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Drodzy Państwo
Przyszła pora na podsumowanie mijającego okresu, który przypada
na lata 2014 - 2019. Rok 2014 był przełomowy, ponieważ kończył
okres finansowania PROW 2017-2013 i rozpoczynał przygotowania
do kolejnej perspektywy 2014-2020. Duże zaangażowanie
wszystkich organów LGD, biura oraz mieszkańców obszaru LSR
pozwoliło płynnie przejść między tymi okresami. Dzięki efektywnej
realizacji LSR otrzymaliśmy dodatkowe środki na realizację LSR ponad
3 300 000,00 zł, które są swoistą nagrodą za ciężką pracę wielu osób
i organizacji.
Proces opracowywania nowej strategii dla obszaru LGD „Białe Ługi”
oparty był na partnerstwie, dialogu społecznym i partycypacji. Na
każdym z etapów tworzenia dokumentu LGD zapraszała do udziału
lokalną społeczność. Mieszkańcy i podmioty z naszego obszaru
mogli skorzystać z rożnego rodzaju propozycji udziału w konsultacjach społecznych. Pozwoliło to na
odpowiednie sprecyzowanie zapisów LSR, które wprost wynikają z potrzeb lokalnej społeczności.
Ogłaszane przez nas nabory cieszyły się duża popularnością i niejednokrotnie wpływało więcej wniosków
niż wynikało to z alokacji konkursu.
Szanowni Państwo na kartach biuletynu prezentujemy osiągnięte wskaźniki realizacji LSR, wykonanie
finansowe LSR (na poziomie umów) – 77,02%, natomiast średnie wykonanie wskaźników LSR (na
poziomie umów) – 94,55%. Przed nami jeszcze kilka naborów wniosków, a zatem poziom wskaźników
ulegnie zmianie.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom Zarządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej LGD minionej kadencji 2014-2019, którzy włożyli wiele pracy i zaangażowania w naszą
organizację.
Niełatwo podsumować kilka lat wspólnej pracy w kilku zdaniach, myślę jednak, że najtrafniej wyrażą to
słowa amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosevelta „Ludzie pracujący razem jako jedna grupa
potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”.
Prezes Zarządu
LGD „Białe Ługi”

Zdzisław Pniewski

Bogoria

Chmielnik

Daleszyce

Pierzchnica

Raków

Staszów

Szydłów

Serdeczne podziękowania dla Członków władz
Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
kadencji 2014-2019
Zarząd:
• Zdzisław Pniewski – Prezes Zarządu
• Zofia Ligia Janda – Wice Prezes Zarządu
• Dominik Rożek – Wice Prezes Zarządu
• Agnieszka Lenartowicz – Skarbnik
• Maria Stachuczy – Sekretarz
• Anna Niedziela – Członek Zarządu
• Piotr Jankowski – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
• Barbara Wojciechowska – Przewodnicząca Komisji
• Śp. Zdzisław Rękas – Wice Przewodniczący
• Marek Kułan – Wice Przewodniczący
• Jacek Popielski – Wice Przewodniczący
• Maria Dulińska – Członek Komisji
• Norbert Wojciechowski – Członek Komisji
• Konrad Lipiński – Członek Komisji
• Beata Przeździecka – Członek Komisji

Rada:
• Alina Siwonia – Przewodnicząca Rady
• Dariusz Meresiński – Wice Przewodniczący
• Leszek Kopeć – Wice Przewodniczący
• Joanna Rogala – Członek Rady
• Danuta Słowińska – Członek Rady
• Mariusz Ściana – Członek Rady
• Iwona Gardyńska – Członek Rady
• Włodzimierz Głuszek – Członek Rady
• Rafał Garlicki – Członek Rady
• Anna Wojnowska – Członek Rady
• Zbigniew Zieliński – Członek Rady
• Paweł Basiński – Członek Rady
• Martyna Pasternak – Członek Rady
• Agnieszka Molska – Członek Rady

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
Opracowana w 2015 roku przez LGD Białe Ługi Lokalna Strategia Rozwoju spełniała wszystkie wytyczne
opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znalazło to wyraz w przyznanych środkach finansowych
na realizację celów strategii. Ich sformułowanie zostało poprzedzone pogłębioną diagnozą, która pozwoliła
rozpoznać kluczowe problemy mieszkańców obszaru objętego LSR oraz perspektywy jego rozwoju w najbliższych
latach. Wyniki badań diagnostycznych można streścić w następujących punktach:
1. Problemem, z którym musi zmierzyć się społeczności lokalna jest wyludnianie się obszaru gmin
wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania,
2. Grupą objętą wsparciem powinny być osoby młode, ponieważ należy przeciwdziałać ich odpływowi
z obszaru LGD,
3. Problemem obszaru jest niedostateczny rozwój gospodarki – niska przedsiębiorczość mieszkańców
i niewielka atrakcyjność inwestycyjna. Powoduje to ubożenie mieszkańców i utrzymywanie się wysokich
wskaźników bezrobocia,
4. Należy w większym stopniu wykorzystywać zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
5. Potrzebna jest promocja obszaru – turystyka, produkty lokalne,
6. Mocną stroną obszaru LGD jest położenie pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi, a także zróżnicowanie
i bogactwo zasobów przyrodniczych i kulturowych,
7. Należy wspierać rozwój kapitału społecznego poprzez działania integrujące i wzmacniające tożsamość,
8. Warto wspierać rozwój następujących branż gospodarki:
a. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
b. Kultura, rozrywka i rekreacja,
c. Handel detaliczny i hurtowy,
d. Działalność organizacji członkowskich.
Na etapie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowano, że odpowiedzią na zdiagnozowane problemy
mieszkańców obszaru LGD Białe Ługi będą działania skupione trzech celach szczegółowych, które zostały
zgrupowane w ogólnym celu realizacji strategii. Zdefiniowany on został za pomocą stwierdzenia: „Białe Ługi silne
zasobami obszaru i pasjami mieszkańców”.

W LSR skonstruowano cele skupione przede wszystkim na tworzeniu miejsc pracy poprzez, rozwój turystki
i dziedzictwa kulturowego oraz wspieraniu inicjatyw oddolnych mieszkańców. Cel ogólny wynika z bogactwa
kulturowego i naturalnego występującego na terenie LGD. Stąd potencjał w postaci walorów turystycznych
powinien zostać wykorzystany do rozwoju obszaru – wskazanie w analizie SWOT. Aby było to możliwe niezbędne
jest inwestowanie w kapitał ludzki, który jest podstawą do wszelkiego rodzaju działań. Podnoszenie kompetencji
oraz umiejętności i poszerzanie wiedzy jest wynikiem zapotrzebowania na działania tego typu, co wynika
ze zdefiniowanych w diagnozie potrzeb oraz analizy SWOT. Cele szczegółowe i przewidziane w ich ramach
przedsięwzięcia bezpośrednio powiązane są z celem ogólnym.
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Ewaluacja mid-term
Etap przeprowadzania ewaluacji mid-term, jest momentem, w którym można ocenić pierwsze efekty wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju. Ich ewaluacja jest możliwa dzięki danym na temat wartości wskaźników produktu
przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć na etapie tworzenia LSR. Sam system wskaźników zasługuje na
pozytywną ocenę, ponieważ pozwala on dobrze zorientować się w postępach w realizacji poszczególnych celów
szczegółowych. LGD Białe Ługi osiąga zadowalające postępy w realizacji założonych celów. Potwierdzają to dane
zawarte w poniższych tabelach.
Wskaźniki produktu dla celu szczegółowego 1.1.
Przedsięwzięcie
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Wskaźnik
Liczba przeprowadzonych
inwentaryzacji
Liczba nowych lub zmodernizowanych
obiektów infrastruktury
Liczba operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa
Liczba wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba podmiotów, które otrzymały
wsparcie w ramach realizacji LSR
Liczba zrealizowanych projektów
współpracy
Liczba wydarzeń
Liczba wydarzeń

Wartość docelowa

Łączna realizacja
na grudzień 2018

1

1

16

29

5

2

10
5

10
6

15

0*

1

1

5
5

3
0*

*Realizacja w latach 2019-2021/2022-2023

Analiza wskaźników produktu dla celu szczegółowego 1.1. wskazuje na zaawansowany stopień realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju. W dwóch przypadkach (1.1.2. oraz 1.1.5.) wartość wskaźnika na grudzień 2018 przekroczyła
zakładaną wartość docelową. W przypadku trzech wskaźników (1.1.1., 1.1.4., 1.1.7) wartość docelowa została
osiągnięta. Oznacza to, że spośród dziewięciu wskaźników produktu przyjętych dla celu szczegółowego 1.1., aż
pięć wskaźników zostało już osiągniętych. Analizując pozostałe wskaźniki należy stwierdzić, że dwa z nich (1.1.3.,
1.1.8.) zaczęto już realizować, a w przypadku pozostałych dwóch nie osiągnięto jeszcze żadnych produktów
(1.16., 1.1.9.), gdyż przedsięwzięcia te będą realizowane w latach 2019-2021/2022-2023.
Wskaźniki produktu dla celu szczegółowego 1.2.
Przedsięwzięcie
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Wskaźnik
Liczba operacji polegających na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
Liczba wydarzeń
Liczba operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa
Liczba spotkań informacyjnokonsultacyjnych LGD z mieszkańcami
Liczba zrealizowanych projektów
współpracy międzynarodowej
Liczba operacji polegających na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

5

Wartość docelowa

Łączna realizacja
na grudzień 2018

13

13

5

0*

8

9

10

3

1

1

5

5

Podobnie jak w przypadku wskaźników produktu dla celu szczegółowego 1.1., tak i w celu szczegółowym 1.2.
zauważyć można istotny postęp w realizacji założeń wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju. Powyższa tabela,
prezentująca wartość docelową wskaźnika oraz stan jego realizacji na grudzień 2018 wskazuje, że jeden wskaźnik
(1.2.3.) został nie tylko osiągnięty, ale jego wartość została nawet przekroczona. Wartość docelowa trzech innych
wskaźników (1.2.1., 1.2.5., 1.2.6.) została osiągnięta, natomiast w przypadku dwóch pozostałych wskaźników
(1.2.2., 1.2.4.) wartości docelowe nie zostały osiągnięte). Oznacza to, że spośród sześciu wskaźników produktu
dla celu szczegółowego 1.2., aż cztery zostały już osiągnięte. Wśród tych wskaźników, które nie zostały osiągnięte,
jeden jest już realizowany (1.2.4. – 3 zrealizowane spotkania na 10), a w przypadku drugiego (1.2.2) nie osiągnięto
do tej pory żadnego produktu, gdyż przedsięwzięcia te będą realizowane w latach 2019-2021/2022-2023. Należy
podkreślić, że stan realizacji wskaźników produktu dla celu szczegółowego 1.2. jest zadawalający i nie budzi obaw
co do wykonania całego założonego planu.
Wskaźniki produktu dla celu szczegółowego 1.3.
Przedsięwzięcie
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

Wskaźnik

1
3
15
25

Łączna realizacja na
grudzień 2018
0*
0*
38
0*

3000

3845

10

5

10

46

Wartość docelowa

Liczba wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba godzin zagospodarowanych
zajęciami
Liczba spotkań informacyjnokonsultacyjnych LGD z mieszkańcami
Liczba wydarzeń

*Realizacja w latach 2019-2021/2022-2023

W przypadku wskaźników produktu dla celu szczegółowego 1.3., postęp realizacji LSR kształtuje się następująco:
w przypadku trzech wskaźników (1.3.3., 1.3.5., 1.3.7.) przekroczono zakładaną wartość docelową wskaźnika.
LGD „Białe Ługi” nie tylko dba o liczebną zgodność zapisanych w strategii działań z rzeczywiście podejmowanymi,
ale stara się w ramach zaplanowanego budżetu maksymalizować swoją skuteczność.
Realizacja planu działania
Rozwój działalności gospodarczej, infrastruktura i premia na założenie działalności gospodarczej
2016
2017
2018
2016-2018
Wybrane operacje mieszczące się
13
30
0
43
w limicie środków
Podpisane umowy z ŚBRR
0
32
9
41
Rozliczone operacje
0
11
22
33
Rezygnacje w ŚBRR
0
2
0
2
Granty
Wybrane operacje mieszczące się
11
41
0
52
w limicie środków
Podpisane umowy
0
11
41
52
z Grantobiorcami
Rozliczone operacje w LGD
0
11
26
37
Operacje Własne LGD
Wybrane operacje mieszczące się
1
1
0
2
w limicie środków
Podpisane umowy z ŚBRR
0
1
1
2
Rozliczone operacje
0
0
1
1
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W przypadku rozwoju działalności gospodarczej, infrastruktury i premii na założenie działalności gospodarczej
liczba wybranych operacji mieszczących się w limicie środków w latach 2016-2018 wyniosła 43, w tym aż na
41 operacji podpisana została umowa na realizację ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (ŚBRR),
a 33 operacje zostały już rozliczone. Z realizacji dwóch operacji w ramach LSR, zrezygnowali beneficjenci.
Dynamika działalności LGD w tym zakresie jest dobrze widoczna. Rok 2016 był pierwszym rokiem wybierania
operacji do finansowania, w roku 2017 podpisano już i rozliczono pierwsze operacje (co należy uznać za wskaźnik
bardzo efektywnej działalności LGD, beneficjentów oraz Instytucji Wdrażającej) i wybrano kolejne operacje do
finansowania.

W przypadku operacji granowych, dynamika postępów kształtuje się tak samo, jak wyżej opisana. W 2016
roku wybrano pierwsze operacje grantowe do realizacji (11 operacji), natomiast w 2017 roku wybrano kolejne
(aż 41 operacji), a te wybrane rok wcześniej zostały już rozliczone. W 2018 roku, ze wszystkimi grantobiorcami,
spośród 41, których w 2017 roku wnioski zostały wybrane do realizacji, podpisano umowę, a 26 operacji
grantowych zostało już rozliczonych.
W latach 2016-2018, LGD „Białe Ługi” wybrało 2 operacje własne. Na ich realizację została podpisana umowa
z ŚBRR, a jedna z nich została rozliczona do grudnia 2018 roku. Analiza matrycy celów i przedsięwzięć zamieszczonej
w Lokalnej Strategii Rozwoju wskazuje, że w ramach operacji własnych została przeprowadzona jedna inwentaryzacja
zasobów kulturowych i naturalnych LGD (1.1.1.) – operacja zrealizowana i rozliczona, 5 wydarzeń w zakresie rozwoju
kompetencji osób/pracowników sektora turystycznego (1.1.5.) – operacja zakończona.
Reasumując, należy wskazać, że obecny stan postępu realizacji wskaźników, a także postęp realizacji planu działania
nie budzą zastrzeżeń. Ich stan na grudzień 2018 należy uznać za wysoki.
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Realizacja planu komunikacji
Działanie komunikacyjne

Zadania i wskaźniki

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach
instytucji użyteczności publicznej
Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w sołectwach
obszaru LGD
Artykuły na stronie internetowej LGD
Artykuły na stronach internetowych urzędów gmin
z linkiem do www LGD
Artykuły na profilu LGD i na portalu społecznościowym
Wysyłka bezadresowa do gospodarstw domowych i
podmiotów z obszaru LGD.
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów
(grupy docelowej) konkursu w każdej gminie LGD
Ulotka informacyjna dystrybuowana na
obszarze LGD
Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej
i elektronicznej
Kontakt poprzez profil LGD na portalu społecznościowym
Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną.
Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR
Ogłoszenia parafialne
Spotkanie informacyjne otwarte na obszarze LGD

Suma
2016-2018

Liczba instytucji, w których
umieszczono ogłoszenie
Liczba sołectw, w których
umieszczono ogłoszenie
Liczba wejść na stronę
internetową z artykułem
Liczba zamieszczonych
artykułów
Liczba osób, które zobaczyły
artykuł

12209

Liczba kampanii wysyłkowych

1

Liczba osób, które wzięły
udział w spotkaniach
Ilość rozdysponowanych
ulotek
Liczba wydanych numerów
biuletynów
Liczba osób
Liczba osób
Liczba spotkań
Liczba parafii
Liczba spotkań

90
175

74
12575

285
10000
4
34
495
3
93
1

Analiza danych na temat działań komunikacyjnych wskazuje, że Lokalna Grupa Działania podjęła się realizacji
wszystkich zaplanowanych zadań w tym zakresie. Niektóre z nich były realizowane incydentalnie (np. spotkania
informacyjne otwarte na obszarze LGD), podczas gdy inne stanowią codzienną rutynę dla pracowników LGD
(np. kontakty telefoniczne z potencjalnymi beneficjentami). Działania komunikacyjne są zróżnicowane: znajdują się
wśród nich działania oparte o komunikowanie się za pośrednictwem komputera, materiały rozdysponowywane
w formie papierowej oraz kontakty osobiste. Wśród realizowanych działań komunikacyjnych należy dodatkowo
wyróżnić aktywność Lokalnej Grupy Działania na portalach społecznościowych, która jest realizowana na
ponadprzeciętnym poziomie.

Badania ilościowe
Doradztwo w biurze LGD
Liczba udzielonych porad w 2018 roku
Liczba udzielonych porad osobiście w biurze
Liczba porad udzielonych telefonicznie
Liczba porad udzielonych mailowo/ przez Facebooka
Liczba porad udzielonych łącznie
Liczba przedsiębiorców i osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą, którym
udzielono porad
Liczba przedstawicieli sektora społecznego, którym udzielono porad
Liczba przedstawicieli sektora publicznego, którym udzielono porad
Liczba podmiotów, którym udzielono porad
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0
152
9
161
39
111
2
152

Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej porad udzielono telefonicznie. Sektor społeczny wymagał znacznie
większego wsparcie doradczego niż sektor publiczny, co zapewne ma związek z lepszym przygotowaniem
i wyższymi kompetencjami przedstawicieli sektora publicznego.
Podsumowując dane na temat doradztwa można stwierdzić, że według respondentów prowadzone przez
przedstawicieli doradztwo jest skuteczne. 100 % ankietowanych odpowiedziało, że uzyskali wszystkie niezbędne
informacje. Świadczy to o wysokich kompetencjach, podejściu i trosce przedstawicieli LGD prowadzących
doradztwo do osób odczekujących wsparcia doradczego. Prawdziwość tych twierdzeń jest potwierdzona przez
bardzo wysokie średnie oceny pracy osób udzielających porad, które zostały wyliczone na podstawie danych
zebranych za pomocą badania ankietowego.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne
Ważnym aspektem działań komunikacyjnych i doradczych LGD są bezpośrednie kontakty z beneficjentami
i potencjalnymi beneficjentami na spotkaniach informacyjno-szkoleniowych. Ich ocena może zostać sformułowana
na podstawie solidnych danych – za 2018 rok zgromadzono 54 ankiety wypełnione przez ich uczestników. Ani
jednej uczestnik spotkania organizowanego przez LGD nie wystawił prowadzącym je osobom negatywnej oceny,
co jest oczywiście znakomitym wynikiem.
Ocena osób prowadzących spotkania
(liczba ankiet 54)
Stwierdzenie

Odsetek osób zgadzających się ze stwierdzeniem

Prowadzący był dobrze przygotowany

100%

Prowadzący odznaczał się wysoką kulturą osobistą

100%

Sposób prezentowania wiedzy był jasny i zrozumiały

100%

W jaki sposób dowiedział /a się Pan/Pani o szkoleniu/spotkaniu informacyjno-szkoleniowym?
(liczba ankiet 54)
Źródło informacji

Liczba osób, które dowiedziały się o spotkaniu
z danego źródła

Publikacje w prasie

0

Strona internetowa LGD

4

Strona internetowa Gminy

0

Profil LGD na Facebooku

2

Mail od pracownika LGD

28

Telefon od pracownika LGD

6

Newsletter

0

Członek rodziny/znajomy

16

Głównym źródłem informacji o szkoleniach i spotkaniach informacyjno-szkoleniowych jest bezpośredni kontakt
z pracownikami LGD (mailowy, telefoniczny) oraz rodzina lub znajomi.
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Według opinii ankietowanych na spotkaniach informacyjnych zostały spełnione oczekiwania w 100%. Wynika
z tego, że zebrania są dobrze przygotowanie zarówno organizacyjnie jak również merytorycznie.

Ocena wpływu na kapitał społeczny
Realizowane projekty miękkie (szkolenia) kierowane głównie do organizacji społecznych aktywizują te organizacje
do działania. Przedstawiciele tych organizacji zdobywają nowe kompetencje, co umożliwia im włączanie się do
życia społecznego obszaru, angażowanie się w relacje wspólnych przedsięwzięć oraz projektów finansowanych
przez LGD (grantów). Również realizacja grantów angażuje do działań na rzecz obszaru osoby fizyczne.
Budowana i modernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna sprzyja spotykaniu się mieszkańców, w tym
szczególnie osób młodych przy wspólnych zajęciach rekreacyjnych, rozgrywkach sportowych (piłkarskich)
itp. Ponadto podjęte działania dotyczące uruchamiania nieczynnych świetlic wiejskich i angażowania w nich
animatorów sprzyja i będzie nadal sprzyjać integracji środowiskowej seniorów, młodzieży i dzieci środowisk
lokalnych. Organizowane są również i cieszą się dużym powodzeniem rajdy prozdrowotne promujące aktywność
fizyczną mieszkańców oraz działania proekologiczne np. w miejscowości Cisów, gdzie w ramach zachowania
rodzimych gatunków roślin podjęto inicjatywę nasadzenia cisów. Ponadto dużym powodzeniem społecznym
cieszą się realizowane na obszarze warsztaty (konkursy) gastronomiczne oraz rękodzielnicze.
W związku z powyższym ocena zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne jest wysoka.
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Rozwój przedsiębiorczości
Pobudzanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców jest jednym z celów szczegółowych realizowanej strategii.
Przyznane premie na założenie działalności gospodarczej oraz powadzone szkolenia przyczyniły się do wzrostu
postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej. Miejsce pracy w ramach nowo zakładanych podmiotów
gospodarczych wraz z samozatrudnieniem oraz podmiotów rozwijających działalność gospodarczą znalazło
51 osób. Przyznano 18 premii na założenie działalności gospodarczej oraz 11 dotacji na rozwój istniejących
podmiotów gospodarczych.
Przygotowując LSR obszaru problemem lokalnego rynku pracy było bezrobocie szczególnie osób młodych.
Aktualnie, z uwagi na zmianę sytuacji gospodarczej kraju najistotniejszym problemem lokalnego rynku pracy jest
brak ludzi do pracy. Ta sytuacja hamuje dalszy rozwój przedsiębiorczości.
Z uwagi na zmieniające się przepisy prawne, finansowe, prawa pracy, kolejna LSR powinna przewidywać wsparcie
okołobiznesowe i skupiać się na działaniach doradczych, prawnych, księgowych szczególnie dla nowo zakładanych
podmiotów gospodarczych. Celowym byłoby również wspieranie małych firm o niskim potencjale finansowym
poprzez możliwość poprawy wyposażenia, zakupów niezbędnego do rozwoju sprzętu, bez konieczności
dodatkowego zatrudnienia.
Ponadto powinno się przewidzieć działania aktywizujące społeczność lokalną
przedsiębiorstw społecznych, wspierania liderów lokalnych.

np. poprzez zakładanie

Turystyka i dziedzictwo kulturowe
Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego stanowi kolejny cel szczegółowy realizowanej
LSR. Jednak pomimo wskazania tego kierunku rozwoju przez społeczność podczas przygotowywania strategii,
obecne zainteresowanie tym tematem jest dużo mniejsze. Jedynymi działaniami przyczyniającymi się do zwiększenia
atrakcyjności turystycznej było otwarcie nowej restauracji oraz uruchomienie ośrodka wypoczynkowego (domki
letniskowe). W działanie to wpisuje się również uruchomienie siłowni zewnętrznej oraz sanitariatów w istniejącym
ośrodku.

Innowacyjność
Innowacyjność została określona w LSR oraz kryteriach wyboru operacji zgodnie z wytycznymi, która oznacza
wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub
nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych,
kulturowych czy społecznych. Ocenę spełniania/niespełniania kryterium innowacyjności dokonywała Rada na
podstawie złożonego wniosku – przedstawionej argumentacji, wiedzy własnej, znajomości obszaru oraz innych
skutecznych metod.
Składane wnioski i realizowane projekty w zakresie innowacyjności spełniały zakładane w założenia określone
w kryteriach wyboru operacji. Zdaniem przedstawicieli LGD były innowacyjne w skali lokalnej.
W ramach złożonych i zrealizowanych projektów zrealizowano następujące przedsięwzięcia będące innowacyjnymi
w skali lokalnej (nie było ich dotychczas na obszarze objętym LSR):
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•
•
•
•

siłownie
zakupy na telefon (zlecenia zakupów),
urządzenie do piaskowania samochodów,
mobilne usługi wulkanizacyjne dla samochodów ciężarowych.

Projekty współpracy
LGD zaplanowała do realizacji dwa projekty współpracy (w tym jeden międzynarodowy). Pierwszy, już
zakończony, dotyczył współpracy w zakresie promocji województwa świętokrzyskiego. Uczestniczyło w nim
7 LGD z obszaru województwa (udział w targach, zbudowanie strony internetowej, portale społecznościowe
oraz inne kanały informacyjne). Drugi projekt współpracy - „Kreator Przedsiębiorczości” dotyczy wsparcia
przedsiębiorczości. W projekt ten zaangażowanych było 20 krajowych LGD z obszaru 6 województw (14 ze
świętokrzyskiego, 2 z wielkopolskiego, po 1 z: łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i małopolskiego) oraz 1 grupa ze
Słowacji. Celem projektu współpracy realizowanym przez Partnerskie LGD jest wzrost aktywności społecznej
i gospodarczej, promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych
mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw
przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.
Prowadzone były tu dwa panele:
1. Laboratorium przedsiębiorczości dla młodzieży szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej obejmujący II etapy:
I. ETAP
• Konkurs „Junior – Biznes. Start” – Konferencja informująca o projekcie, poprzedzona rekrutacją dzieci klas
4-8 szkół podstawowych oraz wygaszanych gimnazjów.
• „Mała firma – duży sukces” – turniej wiedzy z przedsiębiorczości.
• Obóz „Junior Biznes” – 10-dniowy obóz nad morzem dla 3 zwycięskich drużyn konkursu „Junior Biznes” – 15 osób.
II. ETAP
• Gra strategiczna – szkolenie nauczycieli,
• „Junior - Biznes w grze” – warsztatów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem gier planszowych.
• Wyjazd Juniorów do partnera z zagranicy –7 dniowy obóz do naszego partnera na Słowację.
2. Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubator przedsiębiorczości.
W ramach projektu powstał nowy budynek w Staszowie przy ulicy Sudeckiej 9, w którym otwarto Lokalne
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – LCWP. Jest to miejsce wsparcia i promocji przedsiębiorczości, w którym
mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc w zakresie usług biurowych, usług doradczych wspierających biznes oraz
pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, będą również mogli brać udział w organizowanych szkoleniach,
konferencjach i konsultacjach. W ramach działalności Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wsparcie
otrzymają 3 grupy:
• Osoby fizyczne w wieku powyżej 18 roku życia zamierzające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz
Krajowym Rejestrze Sądowym;
• Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
• Podmioty ekonomii społecznej.
Projekty współpracy są dobrą formą współdziałania LGD rozwijających umiejętności współpracy i współdziałania
w zakresie ważnych celów dla wszystkich zaangażowanych podmiotów. W przyszłości należałoby utrzymać
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a nawet rozszerzyć formę współdziałania przewidując na nią zdecydowanie większe środki finansowe. Dobrze
zaplanowane i zrealizowane projekty w ramach których przewiduje się działania inwestycyjne mają szerokie
oddziaływanie oraz charakteryzuję się dużą trwałością. Planując projekty współpracy należałoby przewidzieć
również rozszerzenie katalogu kosztów. Ważnym jest również aby dobierać do realizacji projektów sprawdzonych
i solidnych partnerów. Powinien byś również rozszerzony katalog partnerów.

Ocena funkcjonowania LGD
Działania animacyjne, aktywizacyjne i promocyjne realizowane są planowo. Działania doradcze prowadzone są
prawidłowo. Informacje o prowadzonych naborach rozpowszechniane są różnymi kanałami, w tym: FB, strony
internetowe urzędów i LGD, plakaty i ulotki, jak również ogłoszenia parafialne. Spotkania szkoleniowe, informacyjne
prowadzone były przed każdym naborem w każdej z gmin należących do LGD. Na bieżąco prowadzone jest
doradztwo emailowe i telefoniczne oraz w biurze LGD. Zasugerowano konieczność utworzenia biur terenowych
w celu ułatwienia dostępu do informacji oraz usług doradczych i animacyjnych większej licznie beneficjentów.
100% ankietowanych pozytywnie ocenia jakość doradztwa i spotkań informacyjnych. Co roku organizuje się
jedno spotkanie z grupą defaworyzowaną.

Ocena procesu wdrażania
Realizacja finansowa LSR nie przebiegła zgodnie z planem z powodu zmian w rozporządzeniu oraz mniejszym
zainteresowaniem naborem z przedsięwzięcia 1.1.3. „Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalnorozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”. Uwolnione środki finansowe
zostaną wykorzystane w 2019 r.
Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów.
W przypadku projektów własnych i projektów grantowych procedury są długie i skomplikowane. Czas od
złożenia wniosku do podpisania umowy jest długi, co generuje problemy z realizacją grantu (np. zmiana cen na
rynku, zmiana harmonogramu).
Opracowane i zastosowane kryteria wyboru operacji są jednoznaczne, niebudzące wątpliwości. Pozwalają na
wybór najlepszych wniosków, spójnych z celami LSR. Wybierane projekty również w pełni odpowiadają na
potrzeby społeczności lokalnej. Dotychczas uniknięto spraw sądowych.
Przyjęty system wskaźników jest jasny i dostarcza niezbędnych informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach.
Większość zaplanowanych wskaźników zostanie osiągnięta w 100%, a nawet w niektórych przypadkach poziom
ten zostanie przekroczony.
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Dnia 10.05.2019 r. w Biurze LGD w Trzemosnej odbyło się
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”,
na którym wybrano nowe władze.

Zarząd:
• Zdzisław Pniewski - Prezes Zarządu
• Marcin Adamczyk - Wice Prezes Zarządu
• Witold Kowal - Wice Prezes Zarządu
• Maria Stachuczy - Sekretarz Zarządu

Rada:
• Dariusz Meresiński - Przewodniczący Rady
• Leszek Kopeć - Wice przewodniczący Rady
• Mariusz Ściana - Wice przewodniczący Rady

• Agnieszka Lenartowicz - Skarbnik Zarządu

• Andrzej Tuz - Sekretarz Rady

• Anna Niedziela - Członek Zarządu

• Joanna Rogala - Członek Rady

• Lucyna Matusiak - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

• Konrad Lipiński - Członek Rady
• Lidia Jabłońska - Członek Rady

• Damian Szpak - Przewodniczący Komisji

• Arkadiusz Kozub - Członek Rady

• Paweł Basiński - Wice przewodniczący Komisji

• Anna Wojnowska - Członek Rady

• Beata Przeździecka - Wice przewodniczący Komisji

• Rafał Garlicki - Członek Rady

• Agnieszka Molska - Sekretarz Komisji

• Michał Zaremba - Członek Rady

• Danuta Słowińska - Członek Komisji

• Zbigniew Zieliński - Członek Rady

• Norbert Wojciechowski - Członek Komisji

• Andrew Popiel - Członek Rady

• Marek Kułan - Członek Komisji

• Piotr Walczak - Członek Rady

Fotorelacja

z Walnego Zebrania Sprawozdawczo–Wyborczego
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