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etc.)  

1.1.2 Działania 
służące edukacji 

społeczności 
lokalnej i 

podnoszeniu 
wiedzy, 

kompetencji i 
umiejętności 

osób 
zaangażowanych 

we wdrażanie 
LSR 

- osoby fizyczne 
- jednostki samorządu 
terytorialnego 
- instytucje kultury 
- kościoły i inne związki 
wyznaniowe 
- organizacje 
pozarządowe 
(stowarzyszenia, związki 
stowarzyszeń i fundacje, 
etc.) 
- grupy defaworyzowane, 
określone w LSR 

Operacja własna 
LGD 

 
Konkurs 

1.Liczba zrealizowanych wydarzeń 
kulturalnych i  edukacyjnych, w tym z 
zakresu ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych  

szt. 0 4 Dane własne LGD, listy obecności, 
materiały informacyjne 

Aktywizacja 2.Liczba spotkań informacyjno-
konsultacyjnych LGD z mieszkańcami  

szt. 0 14 Dane własne LGD, sprawozdania z 
realizacji spotkań, Listy obecności 

3.Liczba podmiotów, którym udzielono 
indywidualnego doradztwa  

szt. 0 100 Dane własne LGD, rejestr udzielonego 
doradztwa 

4.Liczba osobogodzin szkoleń dla 
pracowników LGD 

szt. 0 40 Dane własne LGD, listy obecności, 
delegacje służbowe, faktury za udział 
w szkoleniach 

5.Liczba osobogodzin szkoleń dla 
organów LGD 

szt. 0 64 Dane własne LGD, listy obecności, 
delegacje służbowe, faktury za udział 
w szkoleniach 

1.1.2. Promocja 
obszaru objętego 

LSR, w tym 
produktów i 

usług lokalnych 

 
Konkurs 

1.Liczba działań promujących obszar 
LGD, w tym produkty i usługi lokalne  

szt. 0 20 Dane z wniosków o przyznanie 
pomocy;  sprawozdania od 
beneficjentów 

2. Liczba wydanych publikacji 
promujących lokalne zasoby 

szt. 0 20 Dane z wniosków o przyznanie 
pomocy;  sprawozdania od 
beneficjentów 

Projekt 
współpracy 

1.Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy 

szt. 0 1 Dane własne LGD 

Tabela nr 14: Tabela wskaźników dla Celu ogólnego 1. Rewitalizacja społeczna32 
 
 
 

Tabela wskaźników dla Celu ogólnego II: Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych jako stymulator rozwoju gospodarczego LGD 
2.0 CEL OGÓLNY II Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych jako stymulator rozwoju gospodarczego  
2.1 CEL SZCZEGÓŁOWY II.1. Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej 
Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, 

kulturowych i turystycznych jako stymulator 
rozwoju gospodarczego 

Wskaźniki oddziaływania 
dla celu ogólnego II 

Jednostka 
miary 

Stan początkowy 
2015 rok 

Plan 2023 
rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W2.0 Do 2023 r. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych na terenie LGD o 3 % 2125 2188 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – 
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% w stosunku do 2015 roku Bank Danych Lokalnych 
Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności 

gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki 
wiejskiej 

Wskaźniki rezultatu dla 
celów szczegółowych 

Jednostka 
miary 

Stan początkowy 
2015 rok 

Plan 2023 
rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W2.1. Do 2023 r. Liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy  szt. 0 38 Wnioski o przyznanie pomocy i  
sprawozdania beneficjentów 

W2.1. Do 2023 r. Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej 

przetwarzaniu produktów rolnych  
osoba 0 2 Wnioski o przyznanie pomocy i  

sprawozdania beneficjentów  

PRZEDSIĘWZIĘCIA GRUPY DOCELOWE 
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wartość 

Źródło danych/sposób 
pomiaru 
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ro
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ko
ń
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a 
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2.1.1. Konkurencyjna gospodarka 
lokalna 

- podmioty  planujące podjęcie 
działalności gosp., podmioty 
prowadzące działalność gosp., 
organizacje pozarządowe 
(stowarzyszenia, związki 
stowarzyszeń i fundacje, etc.) 
wpisane jako przedsiębiorcy do 
KRS K

on
ku

rs
 

1.Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa  

szt. 0 20 

Dane z wniosków o przyznanie 
pomocy;  sprawozdania od 
beneficjentów 

2.Liczba operacji polegających na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa lub podnoszących 
kompetencje pracodawców i ich 
pracowników  

szt. 0 11 

2.1.1. Rozwój przetwórstwa rolno-
spożywczego i zdrowej 

żywności 

1. Liczba utworzonych inkubatorów 
przetwórstwa spożywczego  

szt. 0 1 

Tabela nr 15: Tabela wskaźników dla Celu ogólnego II: Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych jako stymulator rozwoju gospodarczego LGD33 
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ROZDZIAŁ VI 

SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI  

ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU 

VI.1. Formy wsparcia operacji w ramach LSR 

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju planuje się osiągnięcie przedstawionych w Rozdziale V celów za 
pomocą następujących mechanizmów wdrażania: 

1. Operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD 
i wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie przedkładanych do weryfikacji do SW, 

2. Operacja własna LGD (których beneficjentem i realizatorem operacji jest LGD), 
3. Projekty współpracy – 2 projekty międzyregionalne. 

 
I. Operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i 

wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie przedkładanych do weryfikacji do SW 
Ten typ operacji realizowany będzie w ramach następujących przedsięwzięć: 

1. Przedsięwzięcie I: Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej,  
2. Przedsięwzięcie II: Zachowanie  lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego 
3. Przedsięwzięcie III: Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy 

i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR, 
4. Przedsięwzięcie IV: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, 
5. Przedsięwzięcie V: Konkurencyjna gospodarka lokalna, 
6. Przedsięwzięcie VI: Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i zdrowej żywności 

Realizacja LSR w ramach tego mechanizmu konkursowego, przy zastosowaniu kryteriów formalnych oraz lokalnych 
kryteriów wyboru operacji pozwoli na wybór projektów, które przyczynią się w największym stopniu do osiągnięcia 
celów ogólnych i szczegółowych LSR. 
 

II. Operacja własna LGD (których beneficjentem i realizatorem operacji jest LGD) 
W ramach realizacji LSR planuje się również wykorzystanie kolejnego mechanizmu, jakim jest Operacja własna LGD 
(OW). Zaplanowano, iż będzie to operacja kluczowa dla osiągnięcia Celu ogólnego I Rewitalizacja społeczna oraz  
Celu szczegółowego I.2. Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji 
społecznej w zakresie Przedsięwzięcia III:  Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu 
kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR 

 W ramach operacji własnej planuje się realizację na obszarze LGD wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, mających na 
celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i ekologii. 
Działania te są niezwykle istotne oraz wynikają z przeprowadzonej analizy SWOT. 

 

 

 

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYSOKOŚĆ 
ŚRODKÓW 

NA OW 
(zł) 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Cel ogólny I 
Rewitalizacja społeczna 
Cel szczegółowy I.2. 
Wzrost aktywności 
społeczności lokalnej i 
integracji mieszkańców na 
rzecz inkluzji społecznej 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III 
Działania służące edukacji 

społeczności lokalnej i 

podnoszeniu kompetencji, 

wiedzy i umiejętności osób 

zaangażowanych we 

wdrażanie LSR 

50 000,00 - liczba zrealizowanych 
wydarzeń kulturalnych i 
edukacyjnych, w tym z 
zakresu ochrony środowiska i 
zmian klimatycznych – 4 
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III. Projekty współpracy  
W okresie 2016-2023 planuje się realizację dwóch projektów współpracy: 

1) Projekt współpracy nr I: Projekt krajowy (międzyregionalny) realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą 
Działania „Barcja” z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Lokalną Grupą Działania Ziemia Łańcucka 
z województwa podkarpackiego oraz Lokalną Grupą Działania „Łączy nas Kanał Elbląski” z województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

Głównym celem projektu jest:  Rozwój oparty o produkt lokalny. 
Cele szczegółowe: 

1) Zwiększenie świadomości mieszkańców na obszarach LGD biorących udział w projekcie w zakresie 
wykorzystania lokalnych zasobów - dziedzictwa kulinarnego Warmii, Mazur, Kujaw, Krajny oraz 
Podkarpacia 
2) Wykreowanie produktów lokalnych poprzez działania promocyjne  

 

 

 

2) Projekt współpracy nr II: Projekt krajowy (międzyregionalny). Planuje się realizację inwestycyjnego projektu 
współpracy, pomiędzy dwiema grupami krajowymi: LGD „Barcja” z województwa warmińsko-mazurskiego oraz 
LGD „Trzy Doliny” z woj. kujawsko-pomorskiego. 

1) Tytuł projektu: Turystyka piesza jako forma spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów 

2) Cel ogólny: Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez rozwój szlaków pieszych dla mieszkańców i 
turystów 

3) Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie szlaków pieszych 

 

 

 

 

CEL 

Ogólny 

Cele szczegółowe WYSOKOŚĆ 
ŚRODKÓW 

NA PW 
(zł) 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU 

WSKAŹNIKI 
REZULTATU 

Rozwój oparty o 

produkt lokalny. 

 

1) Zwiększenie świadomości 
mieszkańców na obszarach 
LGD biorących udział w 
projekcie w zakresie 
wykorzystania lokalnych 
zasobów - dziedzictwa 
kulinarnego Warmii, Mazur, 
Kujaw i Krajny oraz 
Podkarpacia  
2) Wykreowanie produktów 
lokalnych poprzez działania 
promocyjne  

80.000,00 -liczba produktów 
zgłoszonych do wpisu 
na listę produktów 
tradycyjnych – 5 szt 
-liczba  
wypromowanych 
produktów lokalnych - 
szt 28 
 

-do 2023 r. wzrost o 
min. 5% liczby osób, 
u których zwiększy 
się świadomość na 
temat produktu 
lokalnego oraz 
dziedzictwa 
kulinarnego Warmii, 
Mazur, Kujaw i 
Krajny oraz 
Podkarpacia 

CEL 
Ogólny 

Cel szczegółowy WYSOKOŚĆ 
ŚRODKÓW 

NA PW 
(zł) 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU 

WSKAŹNIKI 
REZULTATU 

Promocja zdrowego i 

aktywnego trybu życia 

poprzez rozwój 

szlaków pieszych dla 

mieszkańców i 

turystów. 

Rozwój infrastruktury 
turystycznej poprzez 
utworzenie szlaków 
pieszych 

148.000,00 -liczba utworzonych i 
oznakowanych 
szlaków pieszych - 7 
-liczba przeszkolonych 
instruktorów Nordic 
walking -7  
 

- do 2023 r. liczba 
osób korzystających z 
utworzonych szlaków 
pieszych – 500 os. 
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VI.2. Wykaz kwot wsparcia i intensywności pomocy przyznawanej dla projektów realizowanych w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

 

 
 
Mechanizm 
wdrożeniowy 

Beneficjenci będący jednostkami sektora 
finansów publicznych 

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych 
Podmioty wykonujące działalność gosp. Pozostałe podmioty 

 
Sposób 

finansowania 

 
Kwota 

wsparcia (zł) 

Maksymalna 
wysokość 

intensywności 
wsparcia (%) 

 

 
Sposób 

finansowania 

 
Kwota 

wsparcia 
(zł) 

 
Maksymalna 

wysokość 
intensywności 

wsparcia  
(%) 

 

 
Sposób 

finansowania 

 
Kwota 

wsparcia 
(zł) 

Maksymalna 
wysokość 

intensywności 
wsparcia  

(%) 
 

Konkurs refundacja 50 000,00 – 
300 000,00 

63,63 refundacja 50 000,00-
300 000,00 

70 refundacja 50 000,00 – 
300 000,00 

100 

Wsparcie na 
rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej  

    
premia 

 
100 000,00 

 
100 

   

Wsparcie na 
rozwój 
przedsiębiorstwa 

   refundacja 50 000,00- 
300 000,00 

70    

Wsparcie na 
utworzenie 
infrastruktury 
przetwórstwa 
spożywczego 

refundacja 50 000,00 – 
400 000,00 

63,63  
refundacja 

 
50 000,00- 
400 000,00 

 
70 

   

 
Tabela nr 16: Wykaz kwot wsparcia i intensywności pomocy przyznawanej dla projektów realizowanych w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-202034 
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VI.3. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych 
Niezależnie od realizowanego mechanizmu wdrożeniowego, w opracowanych Procedurach oceny i wyboru operacji 
zachowano, iż Skład członków Rady LGD jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b 
rozporządzenia nr 1303/2013 Parlamentu europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. ani władze 
publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz w decyzjach dotyczących wyboru 
operacji zachowany jest parytet głosów, zgodnie z art. 34, ust. 3, lit. B rozporządzenia nr 1303/2013 Parlamentu 
europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013, gwarantujący, iż co najmniej 50 % głosów w decyzjach 
dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze 
procedury pisemnej. 
Wszystkie przygotowane przez LGD procedury mają na celu zagwarantowanie jak największej poprawności oraz 
jawności stosowanych rozwiązań: 

1. przewidują zasady i tryb postępowania w przypadku zastosowania procedury odwoławczej (termin, warunki i 
sposób wniesienia protestu),  

2. podawanie do publicznej informacji protokołów z każdego etapu procesu wyboru operacji (zawierają tym 
samym także informacje o wyłączeniu członków organu decyzyjnego z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem 
których wniosków wyłączenie dotyczy). 

3. przewidują przejrzysty sposób postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach kryteriów, 
Procedury zawierają także wzory wszystkich dokumentów, o których mowa w treści ich zapisów. 
Ponadto w ramach wszystkich procedur szczegółowo określono: 

1. sposób przeprowadzania naborów wniosków: wskazano i opisano sposób ustalania terminu oraz podawania 
do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, a także informacje dotyczące terminu  
i zakresu tematycznego operacji, kryteriów wyboru operacji, minimalnej liczbę punktów, będącą warunkiem 
wyboru operacji, jak również informację o sposobie udostępnienia procedur naboru; 

2. zasady oraz sposób składania i wycofywania wniosków; 
3. zasady oraz sposób rejestrowania wniosków; 
4. zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji, w tym: termin, zasady i sposób dokonywania 

wstępnej weryfikacji wniosków; 
5. zasady oraz sposób wyłączenia członków organu decyzyjnego z oceny i wyboru operacji; 
6. termin i zasady przydziału wniosków; 
7. termin, zasady i sposób dokonywania oceny merytorycznej i wyboru operacji; 
8. sposób informowania o wynikach oceny; 
9. sposób i zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów  

 
VI.4. Kryteria wyboru operacji 
Opracowane kryteria mają przypisaną wartość punktową i zawierają szczegółową definicje opis wyjaśniający sposób 
oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium oraz wpływ zastosowanego kryterium na 
wybór operacji, które w najlepszym stopniu przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów LSR 
W ramach opracowanych kryteriów uwzględniono kryteria formalne, których spełnienie jest warunkiem kolejnego 
etapu oceny. Ich zadaniem jest w pierwszej kolejności zweryfikowanie, czy wniosek został ważnie złożony i czy 
zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem interwencji przewidzianych w LSR oraz przepisów 
obowiązujących dla RLKS. Ta grupa kryteriów dotyczy poprawności formalnej wniosków i obejmuje zagadnienia 
związane z: terminowością, kompletnością i adekwatnością zgłaszanych operacji. 
Wnioski, które przeszły ocenę formalną oceniane będą przede wszystkim pod kątem spójności proponowanego 
projektu z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym przede wszystkim z diagnozą obszaru zawartą  
w Strategii, a także przewidzianymi w dokumencie wskaźnikami produktów i rezultatów. Premiowane będą ponadto 
projekty wykorzystujące lokalne potencjały do wyeliminowania zidentyfikowanych problemów. Zakłada się ponadto 
przyznawanie dodatkowych punktów projektom, które zakładają wykorzystanie większego wkładu własnego 
beneficjenta, a także zaproponują innowacyjne podejście do rozwiązania zidentyfikowanych problemów.   
Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych przedsięwzięć są takie same zarówno w ramach procedury konkursowej 
jak i operacji własnych LGD. Szczegółowy wykaz kryteriów oceny i wyboru operacji stanowią załącznik nr 1 do 
Procedury ustanawiania kryteriów oceny i wyboru operacji oraz ich zmiany. 
VI.5. Wskazanie sposobu oceny innowacyjności 

 Innowacyjny charakter przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trzy 
Doliny” związany jest z umacnianiem i upowszechnianiem działań, których realizacja rozpoczęła się w okresie po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Innowacja stanowi nową (dla organizacji, społeczności czy 
cywilizacji), wprowadzoną przez człowieka wartość bądź jakość dotyczącą jej celów i/lub sposobów ich realizacji. 
Przyjęty przez Radę Europejską w roku 2000 w Lizbonie plan rozwoju Unii Europejskiej do roku 2010, tzw. 
Strategia Lizbońska, zakładał uczynienie z obszaru zjednoczonej Europy najbardziej konkurencyjnego  
i dynamicznego regionu gospodarczego na świecie. Jednym z filarów Strategii Lizbońskiej, obok liberalizacji 
gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości oraz spójności społecznej była właśnie innowacyjność, która  
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w założeniach strategii miała być głównym motorem rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Szczególnie istotna rola 
innowacyjności została także potwierdzona w 2005 roku w Odnowionej Strategii Lizbońskiej i Europejskiej 
Karcie Małych Przedsiębiorstw, czyli dokumencie wytyczającym główne cele wspierania przedsiębiorczości przez 
UE. Większość dokumentów strategicznych UE kładzie nacisk na promowanie innowacyjności,  
a dodatkowo każde z państw członkowskich na swój sposób stara się wspierać innowacyjne projekty ze środków 
krajowych. Innowacyjność jest także jedną z siedmiu cech podejścia LEADER. Wsparcie innowacyjności przez 
Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” ma swój wyraz w celach i przedsięwzięciach oraz w kryteriach lokalnych.  
Podejście innowacyjne jest dodatkowo premiowane w przypadku następujących przedsięwzięć zaplanowanych do 
realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trzy Doliny” na lata 2014-2020: 
W przedsięwzięciu III „Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy  

i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR” innowacyjność określono, jako: 

⇒ realizacja nowego, niestosowanego dotychczas na obszarze LGD podejścia do integracji 
 i aktywizacji mieszkańców; 

⇒ wytworzenie nowej usługi lub produktu, 
⇒ zastosowanie nowych sposobów organizacji; 
⇒ nowatorskie wykorzystanie zasobów lokalnych; 
⇒ wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 
Realizacja operacji innowacyjnej w tym przypadku przyczyni się do prawidłowej realizacji LSR oraz  pozwoli na 
wybór operacji, które w sposób atrakcyjny i z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań zintegrują i zaktywizują 
mieszkańców z różnych środowisk społecznych. Operacje innowacyjne przyczynią się do realizacji Celu 
szczegółowego 1.2. Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej 
Celu ogólnego I: Rewitalizacja społeczna 

W przypadku  przedsięwzięcia IV „Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych” 
innowacyjność jest rozumiana jako: 
⇒ realizacja nowego, niestosowanego dotychczas na obszarze LGD podejścia do integracji 

 i aktywizacji mieszkańców; 
⇒ wytworzenie nowej usługi lub produktu, 
⇒ zastosowanie nowych sposobów organizacji; 
⇒ nowatorskie wykorzystanie zasobów lokalnych; 
⇒ wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 
Realizacja operacji o charakterze innowacyjnym w ramach tego przedsięwzięcia przyczyni się do prawidłowej 
realizacji LSR, pozwoli na wybór operacji, które w sposób atrakcyjny i z wykorzystaniem nowoczesnych 
rozwiązań zintegrują i zaktywizują mieszkańców z różnych środowisk społecznych. Innowacyjne operacje mające 
na celu promocję obszaru, produktów i usług lokalnych wpłyną na realizację  Cel szczegółowy 1.2. Wzrost 

aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej Celu ogólnego I: 
Rewitalizacja społeczna 
Kolejne przedsięwzięcie, w którym jako kryterium wyboru operacji zastosowano innowacyjność jest 
przedsięwzięcie piąte „Konkurencyjna gospodarka lokalna”. Innowacyjność zdefiniowano w tym przypadku jako: 
wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego na obszarze LGD 
⇒ zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych na obszarze LGD, 
⇒ zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze LGD, 
⇒ nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, dotychczas nie stosowane na obszarze LGD, 
⇒ wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 
Dodatkowymi punktami premiowane będą operacje, które zastosują innowacyjne rozwiązania tj. nowoczesne 
techniki komunikacyjne. Realizacja takich operacji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności obszaru LGD oraz 
wpłynie na osiągnięcie Celu szczegółowego II.1:Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, 
w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej i  Celu ogólnego II: Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych 

kulturowych i turystycznych jako stymulator rozwoju gospodarczego 

Ostatnie przedsięwzięcie VI, Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i zdrowej żywności również określono, 
jako innowacyjne. Założeniem LSR jest , aby nowe metody, dotąd nie stosowane były stymulatorem rozwoju 
gospodarczego. Rozwój przetwórstwa lokalnego jest nowatorską metodą nie stosowaną dotąd w kraju. 
Innowacyjność określono jako: 
⇒ zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych na obszarze LGD, 
⇒ zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze LGD, 
nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, dotychczas nie stosowane na obszarze LGD. 
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ROZDZIAŁ VII 
PLAN DZIAŁANIA 

Niniejszy rozdział zawiera plan działania przedstawiony osobno dla każdego celu ogólnego.  
W przedmiotowym planie przedstawiono budżet celów szczegółowych w następujących przedziałach czasowych: 

⇒ 2016 – 2018 
⇒ 2019 – 2021 
⇒ 2022 – 2023 

Plan działania zawiera harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu  
z uwzględnieniem tzw. kamieni milowych. Do 31 grudnia 2018 r. założono zatem zrealizowanie wskaźników 
produktu na poziomie nie niższym niż 20%. Na koniec 2021 roku stopień osiągnięcia poszczególnych wskaźników 
produktu będzie wynosił od 85% do 100%. W ostatnim okresie tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 
wszystkie wskaźniki zostaną osiągnięte w 100%. W przedstawionym poniżej planie działania uwzględniono zarówno 
projekty grantowe, jak i operacje własne LGD. Kwoty określające planowane wsparcie obejmują nie tylko pomoc 
udzielaną beneficjentom, ale także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych 
beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie 
wkładu EFRROW.  Budżet Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” wynosi 14 145 500,00 zł, z czego: 

⇒ 11 400 000,00 zł  to kwota  obejmująca zakres wsparcia określony w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 
1303/2013, czyli „Realizacja LSR” 

⇒ 228 000,00 zł  to kwota obejmująca zakres wsparcia określony w art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 
1303/2013 – „Współpraca” 

⇒ 2 517 500,00 zł  to kwota obejmująca zakres wsparcia określony w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia 
1303/2013 – „Koszty bieżące”  i „ Aktywizacja” 
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ROZDZIAŁ VIII 

BUDŻET LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

Budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Trzy Doliny” zapewnia realizację zaplanowanych celów, przedsięwzięć i operacji zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
LGD obejmuje swoją Lokalną Strategią Rozwoju obszar z liczbą mieszkańców wynoszącą 102 587 osób. 
Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność wysokość środków dostępnych w 
okresie 2016-2023 wynosi łącznie 14 145 500,00 PLN. 
VIII.1. Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań: 

 
ZAKRES WSPARCIA 

WSPARCIE FINANSOWE (PLN) 
PROW 

 
FUNDUSZ 
WIODĄCY 
EFRROW 

Realizacja LSR (art. 35, ust.1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) 11 400 000,00  
Współpraca (art. 35, ust.1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) 228 000,00  

Koszty bieżące (art. 35, ust.1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) 2 517 500,00 2 517 500,00 
Aktywizacja (art. 35, ust.1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013) 

RAZEM 14 145 500,00 
 

2 517 500,00 

Tabela nr 17: Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań35 

VIII.2. Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

Beneficjent WKŁAD EFRROW BUDZET PAŃSTWA WKŁAD WŁASNY BĘDĄCY 
WKŁADEM KRAJOWYCH 
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

RAZEM 

Beneficjenci inni niż jednostki 
sektora finansów publicznych 

 
4 231 395,00 

 
2 418 605,00 

  
6 650 000,00 

Beneficjenci będący jednostkami 
sektora finansów publicznych 

 
3 022 425,00 

  
1 727 575,00 

 
4 750 000,00 

 
RAZEM 

 
7 253 820,00 

 
2 418 605,00 

 
  1 727 575,00 

 
11 400 000,00 

Tabela nr 18: Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-202036 

 

                                                           
35

 opracowanie własne 
36

 opracowanie własne 
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VIII.3. Przedstawienie celów z podziałem na źródła finansowania: 

 
CEL OGÓLNY 

WYSOKOŚĆ 
BUDŻETU 
DLA CELU 

OGÓLNEGO/ 
(PLN) 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWA
NIA 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYSOKOŚĆ BUDŻETU 
DLA PRZEDSIĘWIECIA 

(PLN) 

 
 
 
 
CEL OGÓLNY I: 
REWITALIZACJA 
SPOŁECZNA  
 
 

 
 
 
 
 
 

5 700 000,00 

 
 
 
 
 
 

PROW 

Cel szczegółowy I.1: 
 

Polepszenie warunków 
spędzania czasu 
wolnego przez 
mieszkańców i 
turystów  

PRZEDSIĘWZIĘCIE I 

Poprawa infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej 

 

4 700 000,00 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II: 

Zachowanie  lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, przyrodniczego i 
turystycznego 

 

400 000,00  

Cel szczegółowy 1.2.  
 

Wzrost aktywności 
społeczności lokalnej i 

integracji mieszkańców na 
rzecz inkluzji społecznej 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III: 

Działania służące edukacji społeczności 
lokalnej i podnoszeniu kompetencji, 

wiedzy i umiejętności osób 
zaangażowanych we wdrażanie LSR 

 

300 000,00 

PRZEDSIĘWZIĘCIE IV: 

Promocja obszaru objętego LSR, w tym 
produktów i usług lokalnych 

 

300 000,00 

Cel ogólny II: 
WYKORZYSTANIE 

LOKALNYCH ZASOBÓW 
PRZYRODNICZYCH 
KULTUROWYCH I 

TURYSTYCZNYCH JAKO 
STYMULATOR ROZWOJU 

GOSPODACZEGO 

 
 

5 700 000,00 

 

 

PROW 

Cel szczegółowy II.1: 

Wspieranie podejmowania 
i rozwoju działalności 
gospodarczej, w tym 

agroturystyki i turystyki 
wiejskiej  

PRZEDSIĘWZIĘCIE V 

Konkurencyjna gospodarka lokalna 

 

5 300 000,00 

PRZEDSIĘWZIĘCIE VI: 
 
Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 
i zdrowej żywności  

 

400 000,00 

Razem cele ogólne: 11 400 000,00 

Tabela nr 19: Przedstawienie celów z podziałem na źródła finansowania37

                                                           
37

 opracowanie własne 
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ROZDZIAŁ IX 
PLAN KOMUNIKACJI  

IX.1. CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

Głównym celem Planu Komunikacji na lata 2014-2020 utworzonego przez Lokalną Grupę Działania „Trzy 
Doliny”  jest efektywna realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.  Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele 
szczegółowe: 

1. Informowanie lokalnej społeczności o możliwościach pozyskania środków w ramach programu rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu środków. 
3. Pozyskiwanie opinii na temat realizacji LSR. 
4. Prezentacja wniosków i ich wpływu na podejmowane działania. 

Działania komunikacyjne mają na celu wzmocnienie efektywnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Nie jest to 
możliwe bez sprawnego kanału komunikacji. Istotne, aby przepływ informacji odbywał się dwukierunkowo, a więc 
nie tylko jest to proces spływania informacji wystosowanych przez działaczy LGD na mieszkańców, ale i również 
zbieranie informacji uzyskanych od mieszkańców i przekazywanych do działaczy LGD.  
Pierwszym etapem wymiany informacji jest szeroka promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
służąca poinformowaniu mieszkańców o możliwościach dofinansowania oferowanych w ramach programu oraz 
zasadach jego przyznawania. Wśród osób poinformowanych wyłonić następnie będzie można jednostki 
zainteresowane ofertą, które następnie będą wspomagane działaniami doradczymi w zakresie przygotowania 
wniosków oraz pozyskiwania środków. Następnie następuje proces zbierania informacji zwrotnych, które zawierają 
uwagi mieszkańców na temat realizacji LSR wraz z jej oceną. Uzyskane opinie stanowią podstawę do skorygowania 
podejmowanych działań w celu maksymalizacji korzyści z podejmowanych działań.  

Wskazane działania służą integracji mieszkańców Lokalnej Grupy Działania poprzez wymianę doświadczeń  
i podnoszenie efektywności ich przedsięwzięć. We wspomniany proces zaangażowane są wszystkie gminy wchodzące 
w skład Stowarzyszenia. 

IX.2. GŁÓWNI ADRESACI DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH - GRUPY DOCELOWE 

 Określenie grup docelowych jest ściśle skorelowane z efektem, jaki ma przynieść dane działanie 
komunikacyjne.  
Podział grup docelowych może się odbywać w kilku wymiarach. W wymiarze ogólnym wskazać można jedną grupę 
docelową, którą stanowi społeczność obszaru objętego LSR. 
Ze względu na kierunek przepływu informacji wskazać można: 

���� działaczy LGD odpowiedzialnych za realizację LSR, 
���� lokalną społeczność dostarczającą informację zwrotną na temat realizacji LSR. 

Ze względu na poszczególne grupy społeczne wskazać można: 
���� osoby fizyczne, 
���� przedsiębiorców, 
���� młodzież i dzieci, 
���� osoby starsze, 
���� bezrobotnych, 
���� rolników, 
���� osoby niepełnosprawne itp. 

 Ze względu na charakter podmiotu wskazać można: 
���� Jednostki samorządu terytorialnego, 
���� Organizacje pozarządowe, 
���� Placówki edukacyjne, 
���� Kościoły oraz związki wyznaniowe, 
���� Spółdzielnie mieszkaniowe itp. 

 
Zakres wyodrębnionych grup docelowych ma charakter szeroki oraz co do zasady otwarty. 
Plan komunikacyjny zawierający: 
a)prezentację głównych celów i przesłanek leżących u podstaw jego opracowania; 
b)opis działań komunikacyjnych i grup docelowych oraz środków przekazu, w tym działań podejmowanych  
w przypadku problemów z realizacją LSR, niskim poparciu społecznym dla działań realizowanych przez LGD itd.  
c)opis zakładanych wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz efektów działań komunikacyjnych  
d)analizę efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu  
(w tym tryb korygowania planu komunikacji); 
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e)opis sposobu wykorzystania w procesie realizacji LSR wniosków/opinii zebranych podczas działań 
komunikacyjnych; 
f)budżet przewidziany na działania komunikacyjne  stanowi załącznik nr 5 do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trzy 
Doliny”.   

ROZDZIAŁ X 

ZINTEGROWANIE 

Uzasadnienie stosowania podejścia Leader  polega na przynoszeniu lepszych rezultatów, aniżeli miałby być 
stosowane jedynie tradycyjne podejście, jak również na synergii podejmowanych działań.  Aby Lokalna Strategia 
Rozwoju była realizowana w sposób prawidłowy, niezbędny jest jej zintegrowany charakter. 

Rozwiązania zaproponowane w LSR nie skupiają się na wszystkich problemach obszaru, przypisując im 
jednakowe wagi. Takie działanie przyczyniłoby się do niskiej efektywności.  Nacisk został położony na te obszary 
problemowe, których rozwiązanie przyniesie największy efekt w sposób kompleksowy oraz spójny. 

Zintegrowanie LSR realizowanej przez LGD Trzy Doliny jest realizowane poprzez szereg następujących 
czynników: 

 

 Cele oraz związane z nimi działania zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju stanowią zwartą całość, 
zmierzającą do realizacji nadrzędnej misji jaką jest rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania. Zaplanowane działania 
zostały określone w taki sposób, aby wzajemnie się uzupełniać i tworzyć kompleksowy system poprawy warunków 
życia mieszkańców. Żadne z działań nie nakładają się na siebie, bądź nie wykluczają. Ich rezultaty stanowią realizację 
jednego, spójnego celu – rozwój obszaru. 
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Realizacja Lokalnej Strategii Działania odbywa się w warunkach szeroko rozumianej współpracy kilku 
sektorów: 

• społecznego, 
• samorządowego, 
• non-profit, 
• gospodarczego. 
Współpraca wskazanych obszarów odbywa się wewnątrz nich oraz pomiędzy nimi, a więc zachodzi integracja 

wewnętrzna oraz zewnętrzna. Działania realizujące integrację oraz aktywizację różnych środowisk społecznych 
pozwalają na zacieśnienie więzi pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi zmniejszając pomiędzy nimi dystans 
społeczny np. pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi. Jednocześnie wszelka działalność integracyjna jak np. 
organizacja lokalnych imprez, nie może się odbywać bez udziału organów samorządowych, społeczności oraz 
organizacji non – profit. 

Podczas realizacji celów LSR następuje również integracja wewnątrz sektora gospodarczego. Poprawa 
infrastruktury turystycznej,  rekreacyjnej oraz kulturalnej wymaga szerokiej współpracy podmiotów  związanych z 
tymi dziedzinami, działających w ramach różnych sekcji PKD: 

• sekcji A skupiającej podmioty związane z sektorem rolniczym,  
• sekcji F silnie rozwiniętej na badanym obszarze związanym z budownictwem, 
• sekcji H związanej z usługami transportowymi, 
• sekcji I w ramach  której skupiają się podmioty oferujące usługi gastronomiczne oraz hotelowe, 
• sekcji R związanej z kulturą, rozrywką oraz rekreacją. 

 Niezbędna jest tutaj również ścisła współpraca przedsiębiorców z jednostkami sektora non profit oraz 
samorządowego (sekcja O związana z administracja publiczną). 

Działania związane z ochroną lokalnych wartości kulturowych pobudzają do współpracy przedsiębiorstwa 
związane z branżą turystyczną, lokalne organizacje non-profit, władze gminy ale i również lokalną społeczność, która 
integruje się w ramach lokalnego patriotyzmu. W ramach realizacji tego celu niezbędne jest zaangażowanie instytucji 
kultury, kół gospodyń wiejskich, lokalnych twórców ludowych, kościołów, stowarzyszeń, wiejskich domów kultury, 
rad sołeckich, lokalnych rzemieślników itp. 
  Promocja lokalnych produktów umożliwia również na integrację mieszkańców obszaru LGD ze 
społecznościami sąsiadującymi. Pozwala to na szeroko rozumianą wymianę doświadczeń oraz wzmacnia partnerskie 
relacje. 

Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy wymaga współpracy instytucji z otoczenia biznesu, osób 
przedsiębiorczych dopiero chcących założyć działalność gospodarczą jak i istniejących dotychczas przedsiębiorstw z 
różnych sektorów gospodarczych. Taka integracja pozwala również wspomagać grupę defaworyzowaną, którą tworzą 
osoby bezrobotne.  

Poprawa infrastruktury turystycznej,  rekreacyjnej oraz kulturalnej wymaga kompleksowych metod 
wykorzystujących lokalne zasoby. Wśród nich szczególny nacisk kładziony jest na zasoby kulturalne, przyrodnicze, 
historyczne oraz ludzkie. Te ostatnie wykorzystywane są do realizacji wszystkich działań nakreślonych w LSR. 
Lokalna Strategia Rozwoju jest zintegrowana z innymi dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie 
LGD. Jej cele są zgodne i komplementarne z celami wskazanymi w pozostałych dokumentach planistycznych na 
poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym. 
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Porównanie celów LSR z celami innych dokumentów planistycznych  oraz wykazanie ich spójności prezentują 
poniższe tabele. 

Poziom lokalny 
Nazwa dokumentu 

planistycznego 
Cele wskazane w dokumencie 

planistycznym 
Powiązany cel 

wskazany w LSR  
Wspólna oś 

działania 
Strategia Rozwoju Gminy 
Białe Błota na lata 2013 – 
2025 

2. Rozwój infrastruktury i usług 

społecznych – zapewnia dogodne warunki 

rozwoju i wypoczynku. 

I.1.Polepszenie 

warunków spędzania 

czasu wolnego przez 

mieszkańców i 

turystów. 

Wzmocnienie 
kapitału 

społecznego 
Strategia Rozwoju Gminy 
Dobrcz na lata 2014-2025 

1.2. Zwiększenie atrakcyjności gminy jako 

dobrego miejsca do spędzania 

wypoczynku i zamieszkania. 

Strategia Rozwoju Gminy 
Nowa Wieś Wielka na lata 
2008 - 2015 

I.4. Rozwój sieci osadniczej oraz 

wspieranie działań w zakresie poprawy 

jakości życia mieszkańców. 

Strategia I Programy 
Rozwoju Gminy Sicienko 
na lata 2015-2020 + 

4.4.2. Rozwój sieci ścieżek rowerowych i 

infrastruktury komunikacji rowerowej. 

3.3.1. Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty 

kulturalnej w gminie, pełniejsze 

wykorzystanie oferty i potencjału 

kulturalnego Bydgoszczy. 

Strategia Rozwoju Miasta i 
Gminy Solec Kujawski na 
lata 2014- 2020 (+) 

1.Bogata oferta usług. 

Strategia rozwoju Miasta i 
Gminy Koronowo na lata 
2001–2015 

7. Masowy, ogólnodostępny, ale i 

ukierunkowany, kultywujący tradycje, 

promujący zdrowie, rodzinny, bezpieczny, 

wychowujący sport i rekreacja w gminie. 

Strategia Rozwoju Gminy 
Nowa Wieś Wielka na lata 
2008 - 2015 

III.3. Promowanie postaw obywatelskich. I.2.Wzrost aktywności 

społeczności lokalnej i 

integracji 

mieszkańców na rzecz 

inkluzji społecznej. 

Wzmocnienie 
kapitału 

społecznego 

Strategia I Programy 
Rozwoju Gminy Sicienko 

1.4.2. System i procedury konsultacji 

społecznych istotnych decyzji 
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na lata 2015-2020 + samorządowych. 

3.2.2. Podniesienie poziomu i 

powszechności uczestnictwa w zajęciach 

sportowych młodzieży szkolnej. 

3.4.2. Aktywizacja i integrowanie 

społeczności mieszkańców gminy, 

budowanie tożsamości, poczucia dumy, 

lokalnego patriotyzmu, umiejętności 

współpracy. 

3.4.1. Aktywny i odpowiedzialny udział 

mieszkańców w pracach samorządu. 

Strategia Rozwoju Miasta i 
Gminy Solec Kujawski na 
lata 2014- 2020 (+) 

1.Społeczeństwo obywatelskie. 

Strategia rozwoju Miasta i 
Gminy Koronowo na lata 
2001–2015 

6. Przygotowanie do odbioru i aktywne 

uczestnictwo mieszkańców w kulturze, 

rozwój twórczości i talentów. 

Strategia Rozwoju Gminy 
Białe Błota na lata 2013 – 
2025 

1. Rozwój infrastruktury technicznej – 

zapewnia dogodne warunki 

zamieszkania i inwestowania. 

II.1.Wspieranie 

podejmowania i 

rozwoju działalności 

gospodarczej, w tym 

agroturystyki i 

turystyki wiejskiej. 

Rozwój 
gospodarczy 

3.Sprawne zarządzanie Gminą – zapewnia 

poczucie ładu i 

bezpieczeństwa oraz stwarza dobry klimat 

do prowadzenia 

działalności gospodarczej . 

Strategia Rozwoju Gminy 
Dobrcz na lata 2014-2025 

1.3. Zwiększenie atrakcyjności gminy jako 

dobrego miejsca do inwestowania. 

Strategia Rozwoju Gminy 
Nowa Wieś Wielka na lata 
2008 - 2015 

I.1. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości 

oraz rozwój inwestycyjny na terenie 

Gminy. 

I.2. Rozwój turystyki. 

Strategia I Programy 
Rozwoju Gminy Sicienko 
na lata 2015-2020 + 

1.2.1. Rozwój i modernizacja rolnictwa w 

gminie poprzez wspieranie działań w 

ramach wszystkich 6 priorytetów PROW 

na lata 2014-2020. 

1.2.2. Stworzenie pakietu motywacyjnego 

i oferty dla przedsiębiorców i inwestorów 

oraz promocja oferty. 

1.2.3. Tworzenie systemu efektywnej 

współpracy gminy z innymi JST, 

przedsiębiorcami, NGO, LGD itd. 

4.4.1. Rozwój i modernizacja bazy 

turystycznej, promocja gminy. 

Strategia Rozwoju Miasta i 
Gminy Solec Kujawski na 
lata 2014- 2020 (+) 

1.Bogata oferta usług. 

Strategia rozwoju Miasta i 
Gminy Koronowo na lata 
2001–2015 

1.Rozwinięta infrastruktura turystyczna i 

skuteczne zarządzanie zasobami gminy 

Koronowo w zakresie rozwoju turystyki. 

3. Rozwój usług turystycznych, handlu, 

przetwórstwa lokalnych surowców oparty 

na przedsiębiorczości mieszkańców gminy 

oraz tworzenie warunków dla pozyskania 

inwestycji zewnętrznych. 
Tabela nr 20: Porównanie celów LSR z celami innych dokumentów planistycznych  oraz wykazanie ich spójności na poziomie 
lokalnym. 38 
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Poziom regionalny 
Nazwa dokumentu 

planistycznego 
Cele wskazane w dokumencie 

planistycznym 
Powiązany cel 

wskazany w LSR  
Wspólna oś 

działania 
Strategia rozwoju 
województwa Kujawsko - 
Pomorskiego do roku 2020 
- Plan modernizacji 2020 + 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi. I.1.Polepszenie 

warunków spędzania 

czasu wolnego przez 

mieszkańców i 

turystów. 

Wzmocnienie 
kapitału 

społecznego 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego na 
lata 2014-2020 

Cel tematyczny 9.Promowanie włączenia 

społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją. 

I.2.Wzrost aktywności 

społeczności lokalnej i 

integracji 

mieszkańców na rzecz 

inkluzji społecznej. Strategia rozwoju 
województwa Kujawsko - 
Pomorskiego do roku 2020 
- Plan modernizacji 2020 + 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi. 

Tożsamość i dziedzictwo. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego na 
lata 2014-2020 

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie 

konkurencyjności MŚP, sektora rolnego 

oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 

II.1.Wspieranie 

podejmowania i 

rozwoju działalności 

gospodarczej, w tym 

agroturystyki i 

turystyki wiejskiej. 

Rozwój 
gospodarczy 

Cel tematyczny 6.Zachowanie i ochrona 

środowiska naturalnego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami. 

Strategia rozwoju 
województwa Kujawsko - 
Pomorskiego do roku 2020 
- Plan modernizacji 2020 + 

Gospodarka i miejsca pracy. 

Nowoczesny sektor rolno – spożywczy. 

Innowacyjność. 

Tabela nr 21: Porównanie celów LSR z celami innych dokumentów planistycznych  oraz wykazanie ich spójności na poziomie 
regionalnym39 

Poziom krajowy 
Nazwa dokumentu 

planistycznego 
Cele wskazane w dokumencie 

planistycznym 
Powiązany cel 
wskazany w 

LSR  

Wspólna oś 
działania 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 

4.2.10. Rozwój infrastruktury technicznej i 

społecznej na obszarach wiejskich. 

I.1.Polepszenie 

warunków 

spędzania czasu 

wolnego przez 

mieszkańców i 

turystów. 

Wzmocnienie 
kapitału 

społecznego Krajowa Polityka Miejska 5. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i 

lokalnych ośrodków miejskich, przede 

wszystkim na obszarach problemowych 

polityki regionalnej (w tym na niektórych 

obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich 

funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi 

ekonomicznemu (miasto silne). 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 
Aktywne społeczeństwo 
Konkurencyjna gospodarka 
Sprawne państwo 

3.1.1.Zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

I.2.Wzrost 

aktywności 

społeczności 

lokalnej i 

integracji 

mieszkańców na 

rzecz inkluzji 

społecznej. 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 

4.2.11. Aktywizacja mieszkańców obszarów 

wiejskich i wykorzystanie potencjałów 

endogenicznych na rzecz rozwoju lokalnego. 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020 Regiony 
Miasta Obszary wiejskie 

2.1. Wzmacnianie spójności w układzie 

krajowym. 

Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju Polska 2030 
Trzecia fala nowoczesności 

1.Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów 

w gospodarce, stworzenie warunków dla 

wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i 

innowacji. 

II.1.Wspieranie 

podejmowania i 

rozwoju 

działalności 

gospodarczej, w 

tym 

Rozwój 
gospodarczy 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 
Aktywne społeczeństwo 

2.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki. 

2.2.3.Zwiększenie konkurencyjności i 
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Konkurencyjna gospodarka 
Sprawne państwo 

modernizacja sektora rolno-spożywczego. agroturystyki i 

turystyki 

wiejskiej. 
2.2.4.Poprawa warunków ramowych dla 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 

4.2.9. Tworzenie możliwości zatrudnienia poza 

rolnictwem bez zmiany miejsca zamieszkania. 

4.2.11. Aktywizacja mieszkańców obszarów 

wiejskich i wykorzystanie potencjałów 

endogenicznych na rzecz rozwoju lokalnego. 

4.2.1. Zwiększenie liczby konkurencyjnych 

gospodarstw rolnych. 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020 Regiony 
Miasta Obszary wiejskie 

1.3.3.Zwiększanie możliwości wprowadzania 

rozwiązań innowacyjnych przez 

przedsiębiorstwa i  instytucje regionalne. 
Tabela nr 22: Porównanie celów LSR z celami innych dokumentów planistycznych  oraz wykazanie ich spójności na poziomie 
krajowym40 

ROZDZIAŁ XI 

 MONITORING I EWALUACJA 
Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w całym okresie jej wdrażania jest 

procesem  koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągnąć cele określone w Strategii. Wyniki 
procesów zaplanowanych w ramach monitoringu mogą skutkować koniecznością ewaluacji LSR. Ewaluacja ta może 
zmierzać w kierunku aktualizacji lub zmiany planowanych w LSR działań i efektów. Istotą wdrażania strategii jest 
poprawa sytuacji mieszkańców obszaru poprzez realizację założonych celów i przypisanych do nich wskaźników 
produktu , rezultatu i oddziaływania.  Dlatego proces ten będzie prowadzony w całym okresie przewidzianym na 
wdrażanie LSR, czyli w latach 2014-2023, ale również po roku 2023 w celu obserwowania efektów oddziaływania 
zrealizowanych operacji.  

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” będzie dokonywać systematycznej oceny LSR, jej założeń, przebiegu 
wdrażania oraz osiągniętych rezultatów z punktu widzenia adekwatności, efektywności, skuteczności, użyteczności  
i trwałości podejmowanych działań. Ewaluacja LSR dostarczać  będzie  rzetelnych i użytecznych informacji, które 
zostaną następnie wykorzystane w procesie decyzyjnym oraz we współpracy partnerów zaangażowanych we 
wdrażanie Strategii.  

Ewaluacja i monitoring są ze sobą wzajemnie i rzeczowo powiązane. Monitoring to część składowa szerszego 
procesu w strategii zarządzania nad realizowanym projektem. Polega na systematycznym, prowadzonym na bieżąco 
gromadzeniu, analizowaniu i wykorzystywaniu informacji o przebiegu wdrażania LSR. Uzyskane w ten sposób 
informacje mogą skutkować koniecznością wprowadzenia zmian w zaplanowanych działaniach. Proces monitoringu 
ma charakter ciągły. Ewaluacja to natomiast działanie analityczne mające na celu dostarczenie informacji na temat 
skuteczności i przydatności podejmowanych działań podczas realizacji przyjętych celów strategicznych  
i szczegółowych. Proces ewaluacji celów i wskaźników przyjętych w LSR Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” 
będzie realizowany z zastosowaniem następujących rodzajów ewaluacji: 

1. Ewaluacja ex – ante – przed uchwaleniem LSR na Walnym Zebraniu Członków. Na tym etapie ocenie 
poddane zostaną: 
� wskaźniki, ich poprawa i trafność z wyznaczonymi celami oraz możliwość ich osiągnięcia; 
� spójność zewnętrzna zapisów dokumentów. 

Raport sporządzony na tym etapie stanowić będzie uzasadnienie uchwały Walnego Zebrania Członków  
o przyjęciu Lokalnej Strategii Rozwoju.  

2. Ewaluacja on – going – ewaluacja bieżąca, która będzie realizowana przez cały okres wdrażania 
Strategii. Skupia się ona na zarządzaniu programem, diagnozuje i analizuje problemy pojawiające się  
w trakcie jego realizacji, jak również wskazuje możliwości ich rozwiązania. Lokalna Grupa Działania 
„Trzy Doliny” zaplanowała przeprowadzenia ewaluacji przez niezależnych ekspertów zewnętrznych  
w trakcie realizacji Strategii w następujących terminach: 
� w pierwszym kwartale 2019 r. – będzie ona uwzględniała okres od początku wdrażania nowej Strategii 

do 31 grudnia 2018 r.  
� w pierwszym kwartale 2022 r. – będzie uwzględniała okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021r. 

Ewaluacja we wskazanych wyżej terminach zostanie przeprowadzona przez zewnętrznych, niezależnych 
ekspertów. Z przeprowadzonej ewaluacji zostanie sporządzony szczegółowy raport obrazujący stan osiągnięcia celów 
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ogólnych i szczegółowych, stopień realizacji wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania oraz wykorzystanie 
budżetu. Wnioski zawarte w raporcie z ewaluacji pomogą wyznaczyć kierunek zmian w zaplanowanych działaniach.  

Dodatkowo LGD we własnym zakresie przeprowadzać będzie ewaluację on – going co kwartał. Okresem 
objętym ewaluacją będzie kwartał poprzedzający.  

3. Ewaluacja ex – post – ewaluacja dokonana po realizacji interwencji pod katem osiągniętych rezultatów, 
oddziaływania i potrzeb które miała zaspokoić. Zawierać będzie badanie i ocenę wykorzystania środków 
w odniesieniu do skuteczności i wydajności pomocy. Pozwoli to ocenić skuteczność instytucjonalną 
funkcjonowania systemu wdrażania pomocy i przedstawi ocenę użyteczności rzeczywistych efektów, 
rezultatów  
i oddziaływania pomocy oraz zidentyfikuje czynniki, które przyczyniły się do sukcesu lub niepowodzenia 
przedsięwzięcia, a także sformułuje konkluzje i wnioski. Zostanie ona przeprowadzona przez 
niezależnego eksperta zewnętrznego w pierwszym kwartale 2024 roku i obejmować będzie okres od 
początku wdrażania LSR do 31 grudnia 2023 r. 

Załącznikiem nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trzy Doliny” są procedury dokonywania ewaluacji  
i monitoringów wskazujące następujące elementy: 

���� elementy funkcjonowania LGD podlegające ewaluacji; 
���� elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji; 
���� elementy podlegające monitoringowi; 
���� kryteria ewaluacyjne 
���� czas, okres i sposób pomiaru 

ROZDZIAŁ XII 
STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Projekty strategii, jako dokumentów, których realizacja może potencjalnie znacząco wpływać na środowisko, 
mogą wymagać poddania ich treści przed zatwierdzeniem, strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Przepisy 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)  uzależniają 
konieczność przeprowadzenia takiej oceny, w odniesieniu do tej kategorii dokumentów planistycznych, od ich 
indywidualnej zawartości oraz zewnętrznych uwarunkowań ich realizacji. Przesłanką obowiązkowo kwalifikującą 
projekt LSR do takiej oceny jest stwierdzone ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na 
środowisko, w tym na obszary Natura 2000 w związku z realizacją przedsięwzięć i działań nim objętych. Zarząd 
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” przeanalizował zapisy LSR pod kątem ewentualnego spełnienia kryteriów, 
 o których mowa powyżej. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że działania i przedsięwzięcia 
zaplanowane do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trzy Doliny” na lata 2014-2020 nie spowodują 
znaczącego oddziaływania na środowisko i nie wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy. Ponadto opracowana LSR na lata 2014-2020 jest zgodna  
z innymi dokumentami strategicznymi, które zostały już poddane procedurze strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.  

W odniesieniu do art. 47 i 49 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zwróciła się pismem  
z dnia 25 listopada 2015 r.  (sygnatura pisma L.dz.02/2015/LGD) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Bydgoszczy z prośbą o odstąpienie od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 
projektu tworzonej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru 
LGD, czyli gmin: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Sicienko, Osielsko.  

Uzasadniając prośbę o odstąpienie od dokonywania oceny oddziaływania na środowisko wskazano, iż 
opracowywana Lokalna Strategia Rozwoju jest zgodna z Założeniami polityki terytorialnej województwa kujawsko-
pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętymi przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 
października 2013 r., zakładającej cztery poziomy, na których będzie odbywał się proces planowania i wdrażania 
polityki terytorialnej. Ponadto Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru powiatu bydgoskiego opracowywana przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w okresie programowania 2014-2020 będzie stanowić 
instrument realizacji założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 i będzie dotyczyć 
wyłącznie niewielkich modyfikacji przyjętego już dokumentu, to jest uszczegółowienie dokumentu „Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+”. 

Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o uzgodnienie o odstąpieniu   od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, w opinii LGD „Trzy Doliny”,  przemawiają następujące fakty: 
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‒ „Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+” 
została poddana procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z  opinią RDOŚ i PWIS, 

‒ Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 również został 
poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z opiniowaniem przez  RDOŚ i 
PWIS, 

‒ przygotowanie Lokalnych Strategii Rozwoju według instrumentu RLKS w okresie programowania 2014-
2020 jest uszczegółowieniem powyższych dokumentów dla określonych obszarów.  

Zadania wdrażane zarówno przez beneficjentów jak i samą LGD będą realizowane w sposób taki by nie 
zagrażały zdrowiu i życiu ludzi oraz środowisku naturalnemu. Nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych 
 i transgranicznych. Działania takie jak np. inwestycje infrastrukturalne, modernizacyjne, rewitalizacyjne ze względu 
na swój charakter, będą obowiązkowo poddane niezbędnym wymaganym prawem procedurom, np. uzyskanie 
niezbędnych pozwoleń (na budowę, na wykonanie prac konserwatorskich), w związku z czym inwestycje te będą 
podlegały procesom uzgadniania z organami uprawnionymi do wydawania takich decyzji/ opinii, co wyeliminuje 
wystąpienie negatywnego wpływu np. na zachowanie dziedzictwa kulturowego czy na środowisko przyrodnicze. 
Realizacja niektórych przedsięwzięć (części kierunków wsparcia projektów) wyznaczonych w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju wymagała będzie przeprowadzenia procedury administracyjnej (ooś) zakończonej uzyskaniem 
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.Każdy projekt starający się o 
dofinansowanie musi zgodnie z prawem przejść osobną, indywidualną procedurę badania jego wpływu na środowisko 
w ramach m.in. opracowania Raportów oddziaływania na środowisko, które badają wpływ konkretnego 
przedsięwzięcia na zdrowie, życie ludzi i na środowisko.  

Wobec powyższego można prognozować, iż realizacja projektów, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, 
będzie zgodna z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Do pisma załączono również „Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Trzy Doliny” w okresie programowania 2014-2020 obejmującej tereny gmin: Koronowo, Dobrcz, 

Sicienko, Osielsko, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski w oparciu o informacje o których mowa w art. 

49” 

Pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odstąpił od 
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnej Strategii Rozwoju w 

ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w okresie programowania 2014-2020 

obejmującej obszar siedmiu gmin: Koronowo, Dobrcz, Sicienko, Osielsko, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Solec 

Kujawski.” W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dokument ten stanowi bowiem instrument 
realizacji założeń „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” poprzez wykorzystanie 
między innymi środków unijnych  i jest uszczegółowieniem powyższego dokumentu dla poszczególnych obszarów. 
Przedstawione uszczegółowienie, stanowi z punktu widzenia ochrony środowiska, niewielką modyfikację ustaleń 
zawartych w przyjętej „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” i w „Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na la ta 2014-2020”. Dla dokumentów tych 
przeprowadzone zostały już  oceny strategicznego oddziaływania na środowisko. Nie występuje zatem zasadność 
powielania procedury ocenowej. Mając powyższe na uwadze oraz biorąc pod uwagę uwarunkowanie wskazane w art. 
49 ww. ustawy uzgodniono odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego projektu.     
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR 

Cel procedury:  Celem procedury jest sformalizowanie procesu dokonywania zmian  
w Lokalnej Strategii Rozwoju w sposób zapewniający udział przedstawicieli sektora 
społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców obszaru LGD „Trzy Doliny”.  

Zakres procedury:  Procedura obejmuje czynności związane ze zgłaszaniem, analizowaniem 
 i przyjmowaniem przez Walne Zebranie Członków zmian w zapisach Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD „Trzy Doliny” na lata 2014-2020  

Założenia ogólne: 
1. Proces aktualizacji LSR odbywa się z jak najszerszym udziałem przedstawicieli sektora społecznego, 

gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców obszaru LGD. 
2. Wszystkie działania LGD dotyczące zarówno wdrażania, jak i aktualizacji LSR są jawne. 
3. LGD dokonuje bieżącego monitoringu stopnia realizacji, celów oraz wskaźników LSR oraz innych 

elementów, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do LSR. 
4. Aktualizacji LSR dokonuje się na Walnym Zebraniu Członków nie częściej niż raz w roku, przy czym 

dopuszcza się możliwość dokonania dodatkowych korekt w sytuacjach nadzwyczajnych. 
 Przebieg procedury: 

1. Wnioski w sprawie zapisów zmian w LSR mogą zgłaszać: 
� członkowie LGD; 
� organy Stowarzyszenia; 
� wszyscy mieszkańcy obszaru. 
2. Zgłaszanie wniosków jest sformalizowane i następuje na formularzu udostępnionym na stronie internetowej 

LGD oraz w Biurze. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej procedury.  
3. Analiza zgłaszanych do LGD potrzeb zmian oraz analiza otoczenia prawnego związanego  

z funkcjonowaniem LGD dokonywana jest przez pracowników Biura oraz Zarząd Stowarzyszenia. 
4. Zarząd może dodatkowo podjąć decyzję o zleceniu ekspertom zewnętrznym analizy związanej  

z koniecznością aktualizacji dokumentów Stowarzyszenia.  
5. Zarząd przygotowuje projekty uchwał dotyczące zmian w zapisach LSR i rekomenduje je Walnemu Zebraniu 

Członków Stowarzyszenia.  
6. Aktualizacja LSR dokonywana jest uchwałą WZC i wymaga bezwzględnej większości głosów w obecności 

ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD.   
Schemat procedury aktualizacji LSR: 
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Załącznik do procedury aktualizacji LSR 

Formularz proponowanych zmian do zapisów LSR Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” 

FORMULARZ ZMIAN LSR LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „TRZY DOLINY” 
Obecny zapis:                                   Proponowany zapis/zmiana.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cel dokonania zmiany/spodziewane efekty zaproponowanych zmian: 
 
 
 
 
 
Autor proponowanych zmian:  

 
Adres/telefon/mail  

 
Czy jest Pani/Pan członkiem LGD?  

� Tak 
� Nie 
 

Czy chciałaby Pani/Pan włączyć się  
w działania LGD? 

 
� Tak 
� Nie 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2  
ELEMENTY PODLEGAJĄCE MONITORINGOWI I EWALUACJI 

 
ELEMENTY PODLEGAJĄCE MONITORINGOWI 

Elementy poddane 
badaniu 

Wykonawca 
badania 

Źródła danych i 
metody ich zbierania 

Czas i 
okres 

dokonywan
ia pomiaru 

Analiza i ocena danych 

stopień realizacji celów, 
przedsięwzięć oraz 
wskaźników LSR 

Biuro LGD ankiety beneficjentów, 
sprawozdania 
beneficjentów, 
rejestr danych LGD 

Na bieżąco stopień realizacji, celów, 
przedsięwzięć i wskaźników 

harmonogram 
ogłaszanych konkursów 

Biuro LGD rejestr ogłoszonych 
konkursów 

Na bieżąco Zgodność z harmonogramem, ocena 
stopnia realizacji zadań wdrażanych  
w ramach LSR 

budżet LGD Biuro LGD rejestr danych LGD Na bieżąco Stopień wykorzystania środków 
finansowych w odniesieniu do 
środków zakontraktowanych 

zainteresowanie stroną 
internetową LGD 

Biuro LGD licznik odwiedzin 
strony internetowej, 
dane od administratora 
strony 

Na bieżąco Skuteczność przekazywania 
informacji  na temat działalności 
LGD, efektywność promocji obszaru 

funkcjonowanie biura 
LGD, jakość 

Zarząd anonimowe ankiety od 
beneficjentów 

Na bieżąco Ocena pracy pracowników, sposób 
przekazywania istotnych informacji 
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świadczonego 
doradztwa 

korzystających z 
doradztwa, opinia 
dyrektora biura nt. 
podległego personelu, 
opinia Zarządu, opinia 
Komisji Rewizyjnej 

potencjalnym beneficjentom, pomoc 
w rozwiązywaniu problemów, 
efektywność świadczonego 
doradztwa 

stopień zainteresowania 
ogłaszanymi 
konkursami, 
szkoleniami i inną 
działalnością LGD 

Biuro LGD rejestr danych LGD Na bieżąco Liczba 
wnioskodawców/beneficjentów 
korzystających z 
pomocy/składających wnioski 

wykorzystanie 
partycypacyjnych 
metod wdrażania LSR 

Biuro LGD analiza raportów i 
sprawozdań z lokalną 
społecznością, 
przeprowadzonych 
ankiet tradycyjnych i on 
line, dane od 
administratora strony 
internetowej 

Na bieżąco Zaangażowanie społeczności lokalnej 
w proces realizacji LSR   

monitorowanie 
realizacji operacji 
zgodnie z Planem 
Działania 

Biuro LGD analizy własne 
pracowników biura, 
sprawozdania 
beneficjentów, rejestry 
danych LGD 

Na bieżąco Stopień i jakość realizacji operacji, 
poprawność realizacji harmonogramu 
osiągania poszczególnych 
wskaźników 

poziom osiągania 
zaplanowanych 
wskaźników w Planie 
Komunikacji  

Biuro LGD analiza ankiet 
tradycyjnych i on line, 
wywiadów 
bezpośrednich 
przeprowadzanych 
podczas spotkań i 
konferencji, opinie 
beneficjentów,  
rozmowy z 
mieszkańcami na 
otwartych spotkaniach  

Na bieżąco Poprawność realizacji 
zaplanowanych celów i zadań 
komunikacyjnych , efekty działań 
komunikacyjnych oraz stopień ich 
realizacji  

 
ELEMENTY PODLEGAJĄCE EWALUACJI 

Elementy poddane 
badaniu 

Wykonawca 
badania 

Źródła danych i metody 
ich zbierania 

Czas i okres 
dokonywania 

pomiaru 

Analiza i ocena danych 

Funkcjonowanie LGD 
� pracownicy 

biura LGD  
 
� organ decyzyjny 
 
� działalność 

komunikacyjna 
(plan 
komunikacji) 

 
� skuteczność 

promocji 
 i aktywizacji 
społeczności 
lokalnej 

 
� konsultacje i 

nabory 

� zewnętrzni, 
niezależni 
eksperci 
(ocena 
zewnętrzna)  

� ocena 
pracowników 
 i 
przedstawicie
li organów 
LGD (ocena 
własna) 

 

1. analiza przeprowadzona 
przez ekspertów na 
podstawie badań: 
a)IDI/FGI z 
pracownikami i 
przedstawicielami 
organów LGD  
b)ankiet wśród 
mieszkańców obszaru 
LGD  
c)IDI/FGI wśród 
beneficjentów 
 i wnioskodawców 
d)spotkań 
konsultacyjnych z 
mieszkańcami i 
przedstawicielami trzech 
sektorów partnerstwa 

Ewaluacja zewnętrzna 

czas pomiaru: 
� I kwartał 2019 roku 
� I kwartał 2022 roku 
� I kwartał 2024 roku 
okres objęty pomiarem 
– od rozpoczęcia 
wdrażania LSR do 31. 
12.2018 r., następnie 
do 31.12.2021 r., na 
końcu cały okres 
wdrażania LSR 2016-
2023 
 
Ewaluacja własna 

czas pomiaru: każdy 
kwartał 
okres  objęty 

� rzetelne  
i terminowe 
wypełnianie 
obowiązków 
wskazanych  
w umowie  

 
� realizacja LSR 

zgodna  
z harmonogramem  

 
� uczestnictwo  

w posiedzeniach  
 
� przestrzeganie 

regulaminu 
 
� jakość świadczonych 
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wniosków  
 
� doradztwo i 

szkolenia  
 
� zadowolenie 

beneficjentów ze 
świadczonego 
doradztwa  

 
� współpraca 

międzyregionaln
a i 
międzynarodowa 
pomiędzy LGD 
(projekty 
współpracy)  

 
� ocena przebiegu 

konkursów 
 

e)danych zastanych 
2. rozmowy 

z mieszkańcami na 
otwartych spotkaniach, 
wywiady z 
wnioskodawcami, opinie 
dyrektora, Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej 
 
KRYTERIA 

EWALUACYJNE: 

trafność, efektywność, 
skuteczność, użyteczność, 
trwałość 

pomiarem: 
kwartał poprzedzający 

usług  
 
� rozpoznawalność 

LGD wśród 
mieszkańców  

 
� podnoszenie 

kompetencji przez 
pracowników LGD 

 
� skuteczność działań 

promocyjnych 
 i aktywizujących 
lokalną społeczność 

 
� skuteczność działań 

komunikacyjnych 
(planu komunikacji) 
oraz ich wpływu  

 

Wdrażanie LSR 
� stopień realizacji 

celów LSR  
 
� stopień realizacji 

wskaźników 
 
� harmonogram 

rzeczowo 
finansowy LSR  

 
� budżet LSR  
 
� stopień 

oddziaływania 
na społeczeństwo 
wdrażania LSR  

 
� jakość 

stosowanych 
kryteriów 
wyboru operacji 
 i procedur 

 
� kapitał społeczny 

mieszkańców 
 
 
 

� zewnętrzni, 
niezależni 
eksperci 
(ocena 
zewnętrzna) 

� ocena 
pracownikó
w 
 i 
przedstawic
ieli 
organów 
LGD 
(ocena 
własna) 

 

1 . analiza    
przeprowadzona przez 
ekspertów na podstawie 
badań: a)IDI/FGI  
z pracownikami 
 i przedstawicielami 
organów LGD  
b)ankiet wśród 
mieszkańców obszaru 
LGD  
c)IDI/FGI wśród 
beneficjentów 
 i wnioskodawców 
d)spotkań 
konsultacyjnych 
 z mieszkańcami 
 i przedstawicielami 
trzech sektorów 
partnerstwa 
e)danych zastanych 

2. rozmowy 
z mieszkańcami na 
otwartych spotkaniach, 
wywiady z 
wnioskodawcami, opinie 
dyrektora, Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej 

 
KRYTERIA 

EWALUACYJNE: trafność, 
efektywność, skuteczność, 
użyteczność, trwałość 

Ewaluacja zewnętrzna 

czas pomiaru: 
� I kwartał 2019 roku 
� I kwartał 2022 roku 
� I kwartał 2024 roku 
okres objęty pomiarem 
– od rozpoczęcia 
wdrażania LSR do 31. 
12.2018 r., następnie 
do 31.12.2021 r., na 
końcu cały okres 
wdrażania LSR 2016-
2023 
 
Ewaluacja własna 

czas pomiaru: każdy 
kwartał 
okres  objęty 
pomiarem: 
kwartał poprzedzający 

� powszechność 
dokumentu na 
obszarze LGD  

 
� stopień realizacji 

poszczególnych celów 
 
� stopień wykorzystania 

budżetu  
 
� zgodność 

 z harmonogramem 
 
� opinia społeczności 

lokalnej na temat 
wdrażania LSR 
 i realizowanych 
operacji  

 
� opinia pracowników i 

przedstawicieli 
organów LGD  
o skuteczności, jakości 
wdrażania LSR 
 i realizowanych 
operacji, a także 
kryteriów wyboru 
 i innowacyjności  

 
� ocena kapitału 

społecznego 
mieszkańców 
(oszacowanie 
wskaźników zmiany 
społeczne  
w zakresie 
realizowanych celów) 

� ocena mieszkańców, 
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pracowników  
i przedstawicieli 
organów LGD nt. 
długotrwałych 
efektów, skuteczności i 
efektywności  
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ZAŁĄCZNIK NR 3  
PLAN DZIAŁANIA 

Cel ogólny I 
Rewitalizacja 

społeczna 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 Razem 2016-2023 Program Poddziałania/zakres Programu 
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Cel szczegółowy I.1. Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów 
Przedsięwzięcie I Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 

Liczba nowych, 

przebudowanych, 

wyremontowanych lub 

wyposażonych 

obiektów pełniących 

funkcję kulturalno-

społeczną lub 

służących zachowaniu 

dziedzictwa 

kulturowego -10 szt. 

2 szt. 20% 380 000,00 
7 

szt. 
90% 1 330 000,00 

1 
szt. 

100% 190 000,00 
10 
szt.  

1 900 000,00 PROW Realizacja LSR 

Liczba nowych, 

przebudowanych, 

wyremontowanych lub 

wyposażonych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej – 14 szt. 

3 szt. 21% 600 000,00 
9 

szt. 
86% 1 800 000,00 

2 
szt. 

100% 400 000,00  
14 
szt. 

2 800 000,00 PROW Realizacja LSR 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów współpracy 

– 1 szt. 

1 szt. 100% 148 000,00 
0 

szt. 
100% 0,00 

0 
szt. 

100% 0,00 1 szt. 148 000,00 PROW Współpraca 
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Przedsięwzięcie II Zachowanie  lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego 
Liczba zabytków lub 

obiektów dziedzictwa 

kulturowego 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim – 2 

szt.  

2 szt. 100% 75 000,00 
0 

szt. 
100% 0,00 

0 
szt. 

100% 0,00 2 szt. 75 000,00 PROW Realizacja LSR 

Liczba operacji 

obejmujących 

wyposażenie 

podmiotów 

działających w sferze 

kultury – 8 szt. 

2 szt. 25% 50 000,00 
6 

szt. 
100% 150 000,00 

0 
szt. 

100% 0,00 8szt.  200 000,00 PROW Realizacja LSR 

Liczba podmiotów 

działających w sferze 

kultury, które 

otrzymały wsparcie w 

ramach realizacji LSR 

– 5 szt.  

2 szt. 40% 50 000,00 
3 

szt. 
100% 75 000,00 

0 
szt. 

100% 0,00 5 szt. 125 000,00 PROW Realizacja LSR 

Razem cel 
szczegółowy I.1. 

 
1 303 000,00 

 
3 355 000,00 

 
590 000,00 

 
5 248 000,00 

  

Cel szczegółowy I.2. Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej 
Przedsięwzięcie III Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu wiedzy, kompetencji i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR 
Liczba 

zrealizowanych 

wydarzeń 
kulturalnych i  

edukacyjnych, w tym z 

zakresu ochrony 

środowiska i zmian 

klimatycznych – 4 szt. 

2 szt. 50% 150 000,00 
2 

szt. 
100% 150 000,00 

0 
szt. 

100% 0,00 4 szt. 300 000,00 PROW 
Realizacja LSR 

Operacja własna (lata 2016-2018) 

Liczba spotkań 
informacyjno-

konsultacyjnych LGD 

z mieszkańcami – 14 

szt.  

3 szt. 21% 1 500,00 
9 

szt. 
86% 4 500,00 

2 
szt. 

100% 1 000,00 
14 
szt. 

7 000,00 PROW Aktywizacja 

Liczba podmiotów, 

którym udzielono 

20 
szt. 

20% 0,00 
65 
szt. 

85% 0,00 
15 
szt. 

100% 0,00 
100 
szt. 

0,00 PROW Koszty bieżące 
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indywidualnego 

doradztwa – 100 szt. 

Liczba osobogodzin 

szkoleń dla 

pracowników LGD – 

40 szt.  

8 szt. 20% 800,00 26% 85% 2 600,00 
6 

szt. 
100% 600,00 

40 
szt. 

4 000,00 PROW Koszty bieżące 

Liczba osobogodzin 

szkoleń dla organów 

LGD – 64 szt.  

13 
szt. 

20% 1 300,00 
42 
szt. 

86% 4 200,00 
9 

szt. 
100% 900,00 

64 
szt. 

6 400,00 PROW Koszty bieżące 

Przedsięwzięcie IV Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych 
Liczba działań 
promujących obszar 

LGD, w tym produkty 

i usługi lokalne – 20 

szt.  

4 szt. 20% 30 000,00 
13 
szt. 

85% 97 500,00 
3 

szt. 
100% 22 500,00 

20 
szt.  

150 000,00 PROW Realizacja LSR 

Liczba wydanych 

publikacji 

promujących lokalne 

zasoby – 20 szt.  

4 szt. 20% 30 000,00 
13 
szt. 

85% 97 500,00 
3 

szt. 
100% 22 500,00 

20 
szt.  

150 000,00 PROW Realizacja LSR 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów współpracy 

– 1 szt.  

1 szt. 100% 80 000,00 
0 

szt. 
100% 0,00 

0 
szt. 

100% 0,00 1 szt. 80 000,00 PROW Współpraca 

Razem cel 
szczegółowy I.2. 

 
293 600,00 

 
356 300,00 

 
47 500,00 

 
697 400,00 

  

Razem cel ogólny I  1 596 600,00  3 711 300,00  637 500,00  5 945 400,00   
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Cel ogólny II 
Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 
przyrodniczych, 

kulturowych 
 i turystycznych 
jako stymulator 

rozwoju 
gospodarczego 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 Razem 2016-2023 Program Poddziałania/zak
res Programu 

N
az

w
a 

w
sk

aź
ni

ka
 

pr
od

uk
tu

 

W
ar

to
ść

 z
 je

dn
os

tk
ą 

m
ia

ry
 

%
 r

ea
li

za
cj

i w
sk

aź
ni

ka
 

na
ra

st
aj
ąc

o 

pl
an

ow
an

e 
w

sp
ar

ci
e 

w
 

pl
n 

W
ar

to
ść

 z
 je

dn
os

tk
ą 

m
ia

ry
 

%
 r

ea
li

za
cj

i w
sk

aź
ni

ka
 

na
ra

st
aj
ąc

o 

pl
an

ow
an

e 
w

sp
ar

ci
e 

w
 

pl
n 

W
ar

to
ść

 z
 je

dn
os

tk
ą 

m
ia

ry
 

%
 r

ea
li

za
cj

i w
sk

aź
ni

ka
 

na
ra

st
aj
ąc

o 

pl
an

ow
an

e 
w

sp
ar

ci
e 

w
 

pl
n 

ra
ze

m
 w

ar
to
ść

 
w

sk
aź

ni
kó

w
 

ra
ze

m
 

 p
la

no
w

an
e 

w
sp

ar
ci

e 
w

 
pl

n 

Cel szczegółowy II.1. Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej 
Przedsięwzięcie V Konkurencyjna gospodarka lokalna 
Liczba operacji 

polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa – 

20 szt.  

5 szt. 25% 500 000,00 12 szt. 85% 1 200 000,00 3 szt. 100% 300 000,00 
20 
szt.  

2 000 000,00 PROW Realizacja LSR 

Liczba operacji 

polegających na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa lub 

podnoszących kompetencje 

pracodawców i ich 

pracowników – 11 szt.  

6 szt. 55% 1 800 000,00 3 szt. 82% 900 000,00 2 szt. 100% 600 000,00 
11 
szt.  

3 300 000,00 PROW Realizacja LSR 

Przedsięwzięcie VI  Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i zdrowej żywności 
Liczba utworzonych 

inkubatorów przetwórstwa 

spożywczego -  1 szt. 

1 szt. 100% 400 000,00 0 szt. 100% 0,00 
0 

szt. 
100% 0,00 1 szt. 400 000,00 PROW Realizacja LSR 

Razem cel szczegółowy II.1.  2 700 000,00  2 100 000,00  900 000,00  5 700 000,00   

Razem cel ogólny II  2 700 000,00  2 100 000,00  900 000,00  5 700 000,00   
Razem realizacja LSR 11 400 000,00  
Razem współpraca 228 000,00  
Razem aktywizacja 
i koszty bieżące 

17 400,00  

RAZEM  11 645 400,00  
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW % budżetu 

poddziałania 
Realizacja LSR 

5 700 000,00 50 % 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
BUDŻET LSR W PODZIALE NA LATA 

 
 
 

LATA 
REALIZACJI 

WSPARCIE FINANSOWE  PROW 2014-2020 
 

19.2  
PODDZIAŁANIE 

Wsparcie na 
wdrażania operacji w 

ramach strategii 
rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 

społeczność 

19.3 
PODDZIAŁANIE 

Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie 
współpracy z LGD 

19.4 
PODDZIAŁANIE 
Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących 

i aktywizacji 

RAZEM 
 
 
 
 

2016   650000,00 0,00 170 000,00  820 000,00 
2017 2 340 000,00 0,00 362 950,00 2 702 950,00 
2018    990 000,00 228 000,00 362 900,00 1 580 900,00 
2019 2 750 000,00 0,00 362 900,00 3 112 900,00 
2020 1 641 000,00 0,00 362 900,00 2 003 900,00 
2021 1 475 000,00 0,00 362 900,00 1 837 900,00 
2022 1 554 000,00 0,00 362 950,00 1 916 950,00 
2023 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 

RAZEM 2016-2023 11 400 000,00 228 000,00 2 517 500,00 14 145 500,00 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 
PLANOWANE DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE I ICH  ŚRODKI PRZEKAZU ORAZ ADRESACI 

 

PLAN KOMUNIKACJI 

Termin Cel komunikacji Nazwa działania 
komunikacyjnego 

Adresaci działania 
komunikacyjnego /grupy 
docelowe/ 

Środki 
przekazu 

Wskaźniki wraz z 
wartościami 

Planowane efekty 
działań 
komunikacyjnych 

Od II połowy 
roku 2016 
przez cały 
okres 
wdrażania 
LSR 

Informowanie 
lokalnej 
społeczności o 
możliwościach 
pozyskania środków 
w ramach 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

Kampania 
promocyjna 
PROW 2014-2020 

Mieszkańcy obszaru, szczególnie 
potencjalni wnioskodawcy, w tym 
przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje 
pozarządowe,grupy 
defaworyzowane: 

*Strona 
internetowa 
LGD 

termin-cały rok 
przez cały 
okres 
wdrażania LSR 

*Liczba 
zamieszczonych 
ogłoszeń na 
stronie LGD - 20 

10.259 osób 
poinformowanych na 
temat PROW 2014-
2020/ Liczba 
mieszkańców 102 587 
x10%/ weryfikacja na 
podstawie licznika 
odwiedzin strony www 

    *osoby powyżej 50 roku życia       

    *osoby długotrwale bezrobotne *Plakaty 
informacyjne 

termin-I 
półrocze 
każdego roku 

*Liczba 
rozwieszonych 
plakatów -200 

10.259 osób 
poinformowanych na 
temat PROW 2014-
2020/ Liczba 
mieszkańców 102 587 
x10%/ weryfikacja na 
podstawie założeń 
LGD, 10 % 
mieszkańców danej 
gminy zapozna się z 
plakatem 
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    *osoby z wykształceniem 
zawodowym i podstawowym 

*Ulotki 
informacyjne 

termin-I 
półrocze 
każdego roku 

Liczba wydanych 
ulotek 
informacyjnych - 
5000  

liczba osób 
poinformowanych o 
zasadach realizacji 
LSR  - ok. 5000 osób , 
weryfikacja na 
podstawie rejestru 
udzielonego 
doradztwa oraz kart 
udzielonego 
doradztwa oraz na 
podstawie notatki 
służbowej z 
dystrybucji w zakresie 
poszczególnych 
imprez 

      *Foldery 
informacyjne 

termin-I 
półrocze 
każdego roku 

Liczba wydanych 
folderów 
informacyjnych - 
2500  

liczba osób 
poinformowanych o 
zasadach realizacji 
LSR ok.2500 osób , 
weryfikacja na 
podstawie rejestru 
udzielonego 
doradztwa oraz kart 
udzielonego 
doradztwa oraz na 
podstawie notatki 
służbowej z 
dystrybucji w zakresie 
poszczególnych 
imprez 



Strona 74 z 84 

      *Strony 
internetowe 
samorządów 

termin-cały rok 
przez cały 
okres 
wdrażania LSR 

Liczba 
zamieszczonych 
ogłoszeń na 
stronach 
internetowych 
samorządów- 
160 

weryfikacja na 
podstawie wydruku ze 
strony www 
samorządów 

      *Spotkania 
informacyjne 

termin-II 
półrocze 
każdego roku 

Liczba spotkań 
informacyjnych - 
7, liczba 
uczestników 
spotkań 
informacyjnych -
100 

liczba osób  ok 150 
osób , 
poinformowanych o 
zasadach realizacji 
LSR, weryfikacja na 
podstawie list 
obecności 

      *Stoiska 
promocyjne 
podczas 
lokalnych 
eventów 

termin-II 
półrocze 
każdego roku 

Liczba stoisk 
promocyjnych 
podczas 
lokalnych imprez 
- 15 

liczba stoisk 
promocyjnych – 
weryfikacja na 
podstawie 
dokumentacji 
fotograficznej 

liczba osób 
poinformowanych o 
zasadach realizacji 
LSR, podczas 
lokalnych imprez ok 5 
tysięcy , weryfikacja 
na podstawie 
informacji ze strony 
internetowej 
organizatora lub 
oświadczenia od 
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organizatora o ilości 
osób odwiedzających 
imprezę lub notatki 
służbowej 

      *Organizacja 
lokalnych 
eventów 

termin-II 
półrocze 
każdego roku 

Liczba eventów 
promujących 
PROW 2014-
2020 - 5 

liczba osób 
poinformowanych o 
zasadach realizacji 
LSR, podczas 
lokalnych imprez ok 1 
tysiąc , weryfikacja na 
podstawie informacji 
ze strony internetowej 
organizatora lub 
oświadczenia od 
organizatora o ilości 
osób odwiedzających 
imprezę notatki 
służbowej, 
dokumentacja 
fotograficzna 
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Od połowy 
roku 2016 
przez cały 
okres 
wdrażania 
LSR 

Pomoc 
potencjalnym 
beneficjentom w 
przygotowywaniu 
wniosków i 
pozyskiwaniu 
środków 

Organizacja 
szkoleń oraz 
warsztatów 
edukacyjnych 
potencjalnych 
beneficjentów w 
zakresie 
sporządzania 
wniosków o 
dofinansowanie 
oraz 
prawidłowego 
rozliczania 
otrzymanego 
wsparcia 

Wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy: 

    10.259 osób 
poinformowanych na 
temat PROW 2014-
2020/ liczba 
mieszkańców  102 587 
x10%/ 

    *przedsiębiorcy,rolnicy,organizacje 
pozarządowe,grupy 
defaworyzowane: 

*prezentacje 

termin-I 
półrocze 
każdego roku 

Liczba 
wygłoszonych 
prezentacji -40 

liczba osób 
poinformowanych o 
zasadach realizacji 
LSR - ok250 osób, 
weryfikacja na 
podstawie list 
obecności lub ankiet 
satysfakcji 

    *osoby powyżej 50 roku życia *szkolenia 

termin-I 
półrocze 
każdego roku 

Liczba 
zrealizowanych 
szkoleń -24 

liczba osób 
uczestniczących w 
szkoleniach, ok. 150 
osób, weryfikacja na 
podstawie list 
obecności lub ankiet 
satysfakcji 

    *osoby długotrwale bezrobotne       
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    *osoby z wykształceniem 
zawodowym i podstawowym 

*warsztaty 

termin-I 
półrocze 
każdego roku 

Liczba 
zrealizowanych 
warsztatów -5 

liczba osób 
uczestniczących w 
warsztatach, ok. 100 
osób, weryfikacja na 
podstawie list 
obecności lub ankiet 
satysfakcji 

II półrocze 
2017 przez 
cały okres 
wdrażania 

Pozyskiwanie opinii 
na temat realizacji 
LSR 

Badanie 
satysfakcji 
lokalnych 
wnioskodawców 
na temat 
wsparcia przez 
LGD w realizacji 
założonych 
projektów,efektów 
podjetych działań 

Wnioskodawcy i beneficjenci 
wspierani przez LGD 

*Ankiety 
elektoniczne 

termin-II 
półrocze 
każdego roku 

Liczba 
wypełnionych 
ankiet 
elektronicznych - 
200 

Zapoznanie się z 
opinią mieszkańców 
na temat realizacji 
LSR  ok . 200  na 
poziomie minimum 25 
% zwrotu ankiet  

*Ankiety 
tradycyjne 

termin-II 
półrocze 
każdego roku 

Liczba 
wypełnionych 
ankiet 
papierowych - 
500 

Zapoznanie się z 
opinią mieszkańców 
na temat realizacji 
LSR  ok . 500  na 
poziomie minimum 25 
% zwrotu ankiet  

*Spotkania 
konsultacyjne 

termin-II 
półrocze 
każdego roku 

Liczba 
zorganizowanych 
spotkań 
konsultacyjnych 
-2 

Zapoznanie się z 
opinią mieszkańców 
na temat realizacji 
LSR  ok . 100 osób  
,weryfikacja na 
podstawie list 
obecności i ankiet 
satysfakcji  
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od I półrocze 
półrocze 
każdego roku 
rozpoczynając 
od  2018  

Prezentacja 
wniosków i ich 
wpływu na 
podejmowane 
działania 

Analiza oraz 
prezentacja 
zebranych opinii 
wraz z będącą ich 
następstwem 
korektą działań 
zmierzających do 
realizacji LSR 

Lokalna społeczność obszaru *Strona 
internetowa 
LGD 

termin-I 
półrocze 
każdego roku 
rozpoczynając 
od 2018 roku 

Liczba 
zamieszczonych 
ogłoszeń na 
stronie LGD - 5 

liczba osób , które 
zapoznały się z 
informacjami na 
stronie www- 
minimum 1000 osób -  
weryfikacja na 
podstawie licznika 
odwiedzin strony www 

*Spotkania 
prezentujące 
zebrane dane 

termin-I 
półrocze 
każdego roku 
rozpoczynając 
od 2018 roku 

Liczba 
zorganizowanych 
spotkań 
prezentujących 
dane - 2 

liczba osób 
poinformowanych o 
zasadach realizacji 
LSR, ok . 100 osób,  
weryfikacja na 
podstawie list 
obecności 

Ogólny budżet planu komunikacyjnego – 600 000,00   
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Opis sposobu wykorzystania w procesie realizacji LSR wniosków i opinii zebranych podczas działań 
komunikacyjnych 

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” będzie podejmowała następujące działania z zakresu pozyskania informacji  
o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR: 

1. Prowadzenie konsultacji społecznych, warsztatów oraz doradztwa 
2. Prowadzenie badań społecznych z zastosowaniem kwestionariuszy ankietowych, wywiadów IDI/FGI, w tym 

ankiet oceniających wybrane przedsięwzięcia funkcjonowania LGD i realizacji LSR (w tym podczas spotkań 
informacyjnych o zasadach realizacji LSR) 

3. Możliwość kontaktu z pracownikami LGD bezpośrednio, telefonicznie, Internetowo 
4. Organizację i uczestnictwo w imprezach wraz z punktem informacji LGD 
5. Prowadzenie ankiet internetowych 
6. Prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji zgodnie z opisanym w Rozdziale XII schematem. 

Pozyskiwane w ten sposób informacje będą poddawane analizie przez pracowników biura, Zarząd, Komisję 
Rewizyjną, a w określonych przypadkach (np. kiedy ocenie będą poddawane organy LGD i/lub pracownicy biura) 
ekspertów zewnętrznych, którzy będą przedstawiali wnioski wskazujące konieczność wprowadzenia zmian, 
aktualizacji. W przypadku wykrycia sytuacji problemowej lub niesatysfakcjonującej akceptacji społecznej któregoś  
z wymiarów działania LGD i/lub wdrażania LSR, Komisja Rewizyjna LGD po zapoznaniu się z przedstawioną analizą 
przygotowaną przez odpowiedni podmiot (pracowników lub ekspertów zewnętrznych) lub mieszkańców, jeśli będą 
miały miejsce skargi bezpośrednie, będzie podejmował kroki naprawcze zgodnie ze schematem zarządzania sytuacją 
kryzysową: a) Rozpoznanie problemu b) Rozpoznanie przyczyn problemu c) Wprowadzenie niezbędnych 
zmian/aktualizacji w celu rozwiązania przyczyn problemu (jeśli będzie to konieczne, Komisja Rewizyjna będzie 
zwoływała zebranie innych organów, aby przeprowadzić procedury zmian zgodnie z założeniami regulaminów) d) 
Publikowanie informacji na temat prowadzonego postępowania na między innymi na stronie internetowej LGD.  

Podobny schemat postępowania będzie obowiązywał w przypadku stwierdzenia wyjątkowej skuteczności 
zastosowanych metod. Wtedy, do decyzji Komisji Rewizyjnej będzie należało, czy warto wprowadzić zmiany oparte 
nie na negatywnych doświadczeniach, a pozytywnych wnioskach z prowadzonych analiz.  

Ważną zasadą, którą bezwzględnie będzie przestrzegało LGD, jest pełna transparentność i przejrzystość stosowanych 
zasad i procedur, dlatego również w sytuacji problemowej, zespół LGD (pracownicy, członkowie) będą zobligowani 
do pełnego informowania o przyjętych rozwiązaniach również w kontaktach bezpośrednich. W związku z tym, LGD 
„Trzy Doliny” będzie upubliczniało wyniki działań w ramach planu komunikacji w sprawozdaniach rocznych 
zamieszczanych na stronie Internetowej LGD. Dodatkowo, każdorazowo po przeprowadzonych działaniach 
komunikacyjnych wpisanych w Plan komunikacji będą publikowane ogłoszenia w zakładce aktualności na stronie 
LGD, które będą podsumowywały dane działanie. 

Analiza efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu (w tym tryb korygowania planu 
komunikacji) 

Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu będzie prowadzona poprzez: 

1. Bieżącą analizę liczby uczestników/odbiorców poszczególnych działań. Zebranie poszczególnych danych  
z prowadzonych działań i stosowania środków przekazu będzie odbywało się na podstawie zbieranych przez 
pracowników LGD informacji (listy uczestników, ankiety satysfakcji, uczestnictwo w wydarzeniach) oraz za 
pomocą specjalnych pomiarów (liczba odwiedzających stronę, liczba odbiorców danego medium). Dzięki 
bieżącemu kontrolowaniu tego ilu było odbiorców/uczestników danego działania komunikacyjnego  
i stosowanego środka przekazu, możliwe będzie szybkie reagowanie przez pracowników LGD, Komisję 
Rewizyjną i Zarząd w celu poprawy jakości realizowanych działań, zmiany realizowanych działań lub 
rezygnacji z realizowanych w danym zakresie działań. Zakłada się prowadzenie cyklicznych podsumowań 
miesięcznych oraz półrocznych, w których zbierane dane będą stanowiły podstawę do wydania przez Komisję 
Rewizyjną opinii na temat skuteczności i efektywności działań. Podejmowane działania będą ponadto 
prowadzone zgodnie z założeniami planu monitoringu opisanego w rozdziale XII. 

2. Ewaluację  prowadzoną  w  trakcie  wdrażania  (ewaluacja  on-going) –dzięki przeprowadzonej ewaluacji 
możliwe będzie zebranie dodatkowych danych dotyczących działalności komunikacyjnej LGD.  

W obu przypadkach, wyniki pokazujące skuteczność prowadzonych działań będą przedstawiane Komisji Rewizyjnej  
i konsultowane z Zarządem LGD. Komisja Rewizyjna będzie przygotowywała propozycje wprowadzenia zmian  
i podniesienia skuteczności zaplanowanych działania. 
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Zakładane wskaźniki wraz z planowanymi efektami 

Działanie komunikacyjne Środek przekazu Wskaźnik  Planowane efekty  
Kampania promocyjna na temat PROW 
2014 - 2020. 

� Strona internetowa LGD.  Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 20 10.259 osób poinformowanych  
na temat PROW 2014-2020 
(liczba mieszkańców 102 587 x 
10%) 
 
  

� Organizacja lokalnych 
eventów 

Liczba eventów promujących PROW 2014-2020 - 5 

� Foldery informacyjne Liczba rozdanych folderów informacyjnych - 2500 

� Plakaty informacyjne. Liczba rozwieszonych plakatów  - 200 

� Ulotki informacyjne. Liczba rozdanych ulotek informacyjnych - 5000 

� Strony internetowe 
samorządów. 

Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach 
internetowych samorządów - 160 

� Spotkania informacyjne Liczba spotkań informacyjnych  - 7 
Liczba uczestników spotkań informacyjnych - 100 

� Stoiska promocyjne podczas 
lokalnych imprez. 

Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 
15 

Organizacja szkoleń oraz warsztatów 
edukujących potencjalnych beneficjentów w 
zakresie sporządzania wniosków o 
dofinansowanie oraz prawidłowego 
rozliczania otrzymanego wsparcia. 

� Warsztaty Liczba zrealizowanych warsztatów - 5 10.259 osób poinformowanych  
na temat PROW 2014-2020 
(liczba mieszkańców 102 587 x 
10%) 
 

� Prezentacje. Liczba wygłoszonych prezentacji - 40 

� Szkolenia Liczba zrealizowanych szkoleń - 24 

Badanie satysfakcji lokalnych 
wnioskodawców  na temat wsparcia przez 
LGD w realizacji założonych projektów, 
efektów podjętych działań. 

� Ankiety elektroniczne. Liczba wypełnionych ankiet elektronicznych - 200 Zapoznanie się z opinią 
mieszkańców na temat realizacji 
LSR na poziomie min. 25% 
zwrotu ankiet oraz liczby 
uczestników spotkań 
konsultacyjnych  

� Ankiety tradycyjne. Liczba wypełnionych ankiet papierowych  - 500 

� Spotkania konsultacyjne. Liczba zorganizowanych spotkań konsultacyjnych - 2 

Analiza oraz prezentacja zebranych opinii 
wraz z będącą ich następstwem  korektą 
działań zmierzających do realizacji LSR. 

� Strona internetowa LGD. 
� Spotkania prezentujące 

zebrane dane 
 

Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 
Liczba zorganizowanych spotkań prezentujących dane - 
2 

10.259 osób poinformowanych 
na temat PROW 2014-2020 
(liczba mieszkańców 102 587 x 
10%) 
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Budżet Planu komunikacyjnego 

L.p. Działanie 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

1. Kampania promocyjna. 40.000 zł 130.000 zł 130.000 zł 100.000 zł 36 000 zł 

2. 

Organizacja szkoleń oraz warsztatów Edukujących potencjalnych 

beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie 

oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia. 

40.000 zł 50.000 zł 30.000 zł 20.000 zł 5.000 zł 

3. 

Badanie satysfakcji lokalnej społeczności na temat wsparcia 

beneficjentów przez LGD, realizacji założonych projektów, efektów 

podjętych działań. 

- 5.000 zł 3.000 zł 2.000 zł 5.000 zł 

4. 
Analiza oraz prezentacja zebranych opinii wraz z ich wpływem na 

korektę działań zmierzających do realizacji LSR. 
- 2.000 zł - - 2.000 zł 

5. Razem: 80 000 zł 187 000 zł 163 000 zł 122 000 zł 48 000 zł 
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6. Tabela nr 6: Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 
w ludności ogółem w 2009r. i 2013r. wraz ze zmianą. 

7. Tabela nr 7: Zmiana liczby podmiotów prywatnych i publicznych na terenie poszczególnych gmin tworzących 
obszar LGD „Trzy Doliny” 

8. Tabela nr 8:  Wskaźnik zwodociągowania i skanalizowania obszaru LGD, woj. kujawsko - pomorskiego oraz 
kraju w 2008r. i 2013r. 

9. Tabela nr 9: Działania przypisane do poszczególnych grup defaworyzowanych na terenie LGD „Trzy Doliny” 
10. Tabela nr 10: Analiza SWOT uwzględniająca odniesienie do diagnozy obszaru LGD „Trzy Doliny” 
11. Tabela nr 11: Cele ogólne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia w powiązaniu z analizą SWOT i diagnozą 

obszaru 
12. Tabela nr 12: Cele ogólne, cele szczegółowe i przedsięwzięcia z podziałem na źródła finansowania 
13. Tabela nr 13: Przedstawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR, a także wskazanie sposobu  ich 

realizacji wraz z uzasadnieniem 
14. Tabela nr 14: Tabela wskaźników dla Celu ogólnego 1. Rewitalizacja społeczna 
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8. Wykres nr 8: Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na terenie objętym 
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z podziałem na sektor prywatny i publiczny 
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