
Badanie satysfakcji lokalnych 

wnioskodawców na temat wsparcia przez 

LGD w realizacji założonych projektów, 

efektów podjętych działań 

 



CEL SPOTKANIA 

Podsumowanie przeprowadzonych 

naborów wniosków 



Przeprowadziliśmy łącznie 9 naborów 
wniosków, w zakresach tematycznych: 
 
- podejmowanie działalności  
  gospodarczej – 2 nabory,  
 
- rozwój działalności gospodarczej – 2  
  nabory, 



- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez 
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych, 
 
 – Działania służące edukacji społeczności lokalnej i 
podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności 
osób zaangażowanych we wdrażanie LSR, 



- tworzenie lub rozwijanie inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego produktów rolnych będących 
przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest 
wykonywana działalność w zakresie produkcji, 
przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej 
żywności na rynek, przy czym podstawą działalności 
wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie 
żywności, 



- Zachowania dziedzictwa lokalnego,  
 
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym 
produktów lub usług lokalnych, 
 
- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej. 



 
Złożone wnioski – limity środków 

 
podsumowanie naborów.xlsx 

 
 
 

podsumowanie naborów.xlsx
podsumowanie naborów.xlsx


Napotkane trudności związane z 
przygotowaniem dokumentacji: 
- niejasne przepisy i ich zmiana w trakcie trwania  
   naboru, 
- brak jednoznacznej interpretacji kryteriów wyboru  
  operacji, 
- nieprecyzyjne instrukcje wypełniania wniosku i  
   biznesplanu, 
- obszerna dokumentacja konkursowa, 



- trudności w przygotowaniu biznesplanu, 
- konieczność wielokrotnego powtarzania w  
  biznesplanie tych samych zapisów, 
- brak jasnych wytycznych ile dołączyć ofert  
  (1 czy 3), 
- zbyt długi czas oczekiwania na odpowiedź z  
  UM. 
 



WNIOSKI – LGD po naborach 

1. Konieczne jest wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru operacji. 

2. Konieczne jest wprowadzenie zmian w procedurze oceny i wyboru 
operacji.  

3. Przeprowadzanie w jednym terminie jednego naboru wniosków. 

4. Usprawnienie pracy biura (konieczne szkolenia w zakresie działania 19.2). 

5. Zwiększenie ilości i czasu spotkań indywidualnych z wnioskodawcami. 

6. Usprawnienie przepływu informacji LGD – UM. 

 

 



Ankieta satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów 

wspieranych przez LGD „Trzy Doliny” 

 

Cel ankiety – uzyskanie opinii odnośnie udzielonego przez LGD „Trzy 

Doliny” wsparcia podczas procesu ubiegania się o dofinansowanie, oraz 

dokonania na jej podstawie niezbędnych zmian w zakresie realizacji LSR. 

Ankieta satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów wspieranych przez 

LGD.doc 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 
Joanna Radtke 

tel. Biuro LGD Trzy Doliny 

+ 48 52 55 11 687 
 


