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Streszczenie  

 Badanie ewaluacyjne zostało podzielone na kilka części. Badaniu poddano okres od momentu 

podpisania umowy ramowej z Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie tj. 18.05.2016 r. 

do dnia 31.12.2018 r.  

 W dwóch pierwszych częściach Ewaluacji przedstawiono cele ewaluacji oraz metodologię 

ewaluacji. Kolejne części przedstawiają charakterystykę obszaru działania LGD oraz 

funkcjonowania Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w latach 2016-2018. 

Dokonana została ocena działania organów Stowarzyszenia (Walnego Zebrania Członków, 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady), a także dokonano oceny pracy Biura LGD, czyli 

skuteczności i jakości przeprowadzonych usług doradztwa, działań informacyjnych i 

promocyjnych a także działań w kierunku aktywizacji mieszkańców obszaru objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju. W kolejnej części przedstawiony został poziom realizacji osiągniętych 

wskaźników produktu i rezultatu, założonych w LSR oraz przebieg wszystkich przeprowadzonych 

naborów wniosków, ogłoszonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza 

Przyszłość Ziemi Ryckiej”. W ostatniej części przedstawione zostały wybrane operacje, 

ukierunkowane na innowacyjność oraz skierowane do określonych grup defaworyzowanych.  

 Streszczenie najważniejszych wydarzeń w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”: 

1. 18 maja 2016 r. podpisana została z Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie umowa 

o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

Nr 00020-6933-UM0310019/15 

2. 15 lipca 2016 r. podpisana została z Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie umowa 

na funkcjonowanie Nr 00017-6937-UM0300019/16 

3. W IV kwartale 2016 roku przeprowadzone zostały pierwsze nabory wniosków w ramach 

przedsięwzięć ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju  

4. 29 listopada 2017 r. podpisana została umowa Nr 00003-6936-UM0320003/17 z Zarządem 

Województwa Lubelskiego w Lublinie na realizację projektu współpracy pn. Rozwój i 

promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz 

5. Zmianie uległa siedziba Biura LGD, od dnia 1 lipca 2017 r. Biuro Stowarzyszenia mieści się 

pod adresem ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki 
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6. W 2017 roku dokonano aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w wyniku której zwiększona 

została wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty współpracy  

7. W maju 2018 r. dokonano aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w wyniku której usunięte 

zostały z LSR 2 przedsięwzięcia dotyczące projektów grantowych 

8. W lipcu 2018 roku zorganizowana została impreza promująca projekt współpracy pn. Rozwój 

i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz, 14 lipca 2018 r. odbył się spływ kajakowy.  

9. W grudniu 2018 r. wykonane zostały 2 altany w ramach projektu współpracy pn. Rozwój i 

promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz 

10. 21 grudnia 2018 r. podpisana została z Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie 

umowa Nr 00870-6935-UM0331853/18 na realizację operacji własnej  

11. 21 grudnia 2018 r. podpisana została z Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie 

umowa Nr 00864-6935-UM0321854/18 na realizację projektu grantowego  

12. W latach 2016-2018 przeprowadzonych zostało 11 spotkań informacyjno-konsultacyjnych z 

potencjalnymi Beneficjentami w ramach prowadzonych naborów wniosków  

13. W badanym okresie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi 

Ryckiej” zorganizowało 6 szkoleń dla członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz 

pracowników Biura LGD. Szkolenia te dotyczyły procedur naboru i oceny złożonych 

wniosków w ramach ogłoszonych naborów, nowych przepisów obowiązujących od 25 maja 

2018 roku RODO oraz ewaluacji i monitoringu  

14. Przeprowadzonych zostało 20 naborów, w wyniku których do Biura LGD wpłynęło 59 

wniosków, z czego ostatecznie podpisanych zostało na dzień 31.12.2018 r. 25 umów z 

Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie.  
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1. Cele ewaluacji  

 Ewaluacja to proces, który prowadzony jest, w celu ustalenia efektywności pomocy 

strukturalnej Wspólnoty oraz w celu oszacowania jej oddziaływania w odniesieniu do celów 

konkretnego Programu, a także analizy wpływu na specyficzne problemy strukturalne.1 

Cele ewaluacji2: 

 Zwiększenie przejrzystości działań podejmowanych przez instytucje, 

 Podniesienie skuteczności i efektywności realizowanych programów, 

 Poznawanie mechanizmów funkcjonowania programów, 

 Identyfikacja słabych i mocnych stron programów,  

 Poprawa jakości programów, 

 Określenie efektów programów oraz działań instytucji, 

 Wskazanie kierunków rozwoju, 

 Wspomaganie procesu podejmowania decyzji, 

 Oszacowanie możliwości i ograniczeń, 

 Sygnalizowanie pojawiających się problemów, 

 Określenie stopnia zgodności z przyjętymi założeniami, 

 Badanie potrzeb, 

 Uczenie się i samodoskonalenie.  

 

Różne są rodzaje ewaluacji, istnieje kilkanaście rodzajów klasyfikacji badań ewaluacyjnych. 

Podstawową klasyfikację przedstawia Rysunek 1.  

                                                           
1 Podręcznik ewaluacji programów realizowanych przez władzę wdrażającą programy europejskie, str. 6 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf 

2 Podręcznik ewaluacji programów realizowanych przez władzę wdrażającą programy europejskie, str. 6 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf
https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznik ewaluacji programów realizowanych przez władzę 
wdrażającą programy europejskie https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf 

 

 Ewaluacja ex-ante prowadzona jest w trakcie procesu programowania. Zadaniem ewaluacji 

jest podniesienie jakości dokumentów programowych, jest podstawą do opracowania ostatecznych 

wersji założeń oraz zdaniem  jej jest dokonanie oceny na ile planowany program jest trafny z 

punktu widzenia potrzeb beneficjentów czy danego sektora. 3 

 Ewaluacja mid-term realizowana jest mniej więcej w połowie wdrażania programu i poddaje 

analizie produkty i rezultaty osiągnięte na dany moment. Dokonuje pierwszej oceny jakości 

realizacji zadań i ocenia zrealizowane na danym etapie założenia oraz może przyczynić się do 

modyfikacji i aktualizacji przyjętych założeń.4 

 Ewaluacja on-going ma charakter uzupełniający i może być realizowany przez cały okres 

wdrażania programu. Celem jej jest uzupełnienie wyników pozostałych rodzajów ewaluacji, 

                                                           
3 Podręcznik ewaluacji programów realizowanych przez władzę wdrażającą programy europejskie, str. 8 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf 

4 Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, O ewaluacji, Rodzaje ewaluacji, http://pte.org.pl/o-ewaluacji/ 

Rodzaje ewaluacji 

Czas prowadzenia ewaluacji Zależność prowadzących ewaluacje 

wobec instytucji zaangażowanej we 

wdrażanie programu 

ex-ante on-going mid-term zewnętrzna wewnętrzna ex-post 

Rysunek 1 Rodzaje ewaluacji 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf
https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf
http://pte.org.pl/o-ewaluacji/
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skupia się na zarządzaniu programem, diagnozuje i analizuje problemy jak również określa 

możliwości ich rozwiązania.  

 Ewaluacja ex-post jest ewaluacją podsumowującą, dokonywaną po zakończeniu realizacji 

programu. Głównym celem ewaluacji jest określenie oddziaływania programu oraz jego trwałości. 

Zadaniem ewaluacji jest ocena skuteczności i efektywności danej interwencji oraz jej trafności i 

użyteczności. 5 

 Kolejny podział wyodrębnia ewaluację zewnętrzną i wewnętrzną. Ewaluacja zewnętrzna, 

gdy zostaje zlecona niezależnej instytucji oraz ewaluacja wewnętrzna, gdy zostaje 

przeprowadzona przez pracowników instytucji zaangażowanej we wdrażanie programu. 6 

 Najczęściej stosowane kryteria ewaluacyjne7: 

1) Trafność – pozwala ocenić w jakim stopniu cele programu odpowiadają potrzebom i 

priorytetom danego sektora lub regionu  

2) Efektywność – pozwala ocenić stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych produktów, 

rezultatów oraz oddziaływania  

3) Skuteczność – pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele projektu/programu zdefiniowane na 

etapie programowania zostały osiągnięte  

4) Użyteczność – pozwala ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie projektu/programu 

odpowiada potrzebom grupy docelowej  

5) Trwałość – pozwala ocenić czy uprzednio zaplanowane pozytywne efekty projektu/programu 

będą nadal widoczne po zakończeniu jego realizacji.  

 

 

 

 

                                                           
5 Podręcznik ewaluacji programów realizowanych przez władzę wdrażającą programy europejskie str. 10, 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf 

6 Podręcznik ewaluacji programów realizowanych przez władzę wdrażającą programy europejskie, str. 10, 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf 

7 Podręcznik ewaluacji programów realizowanych przez władzę wdrażającą programy europejskie, str. 12, 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf
https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf
https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf
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Tabela 1 Dobór poszczególnych kryteriów w zależności od rodzaju ewaluacji  

Kryteria ewaluacyjne  Ewaluacja ex-ante Ewaluacja mid-term/on-

going/interim 

Ewaluacja ex-post 

Trafność  Tak Tak Nie  

Skuteczność  Tak Tak Tak  

Efektywność  Tak Tak Tak 

Trwałość  Nie Nie Tak 

Użyteczność  Nie Nie Tak 

Źródło: Podręcznik ewaluacji programów realizowanych przez władzę wdrażającą programy europejskie, 

str. 13, https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf 

 

 Kryteria ewaluacji są standardami, według których dokonuje się oceny danego programu. 

Powinny być one sformułowane jasno i precyzyjnie, wskazując to, co jest najistotniejsze z punktu 

widzenia istoty Programu oraz jego celów i efektów. 8 

 

Niniejsze  opracowanie zawiera ocenę: 

A. Funkcjonowania LGD, ocena sprawności i efektywności działania LGD, a w tym:  

1. Funkcjonowanie Organów: Walne Zebranie Członków, Zarząd , Komisja Rewizyjna, Rada  

2. Funkcjonowanie Biura LGD, jakość i efektywność udzielanego doradztwa, działalność 

informacyjna i promocyjna oraz działania na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji  

B. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej, a w tym:  

1. Ocena diagnozy i analizy SWOT obszaru oraz realizacja celów, przedsięwzięć i wskaźników  

2. Realizacja projektów współpracy  

3. Analiza przebiegu konkursów i ocena procedury wyboru operacji  

4. Realizacja budżetu  

C. Studia przypadku, a w tym: przykłady operacji innowacyjnych, przykłady operacji skierowanych 

do grup defaworyzowanych oraz przykłady operacji szczególnie zasługujących na upowszechnienie  

 

Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do:  

- podsumowania i oceny efektów realizacji LSR,  

                                                           
8 Podręcznik ewaluacji programów realizowanych przez władzę wdrażającą programy europejskie, str. 11, 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf
https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf
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- poprawy jakości działań bieżących i planowanej interwencji,  

- podniesienia poziomu uspołecznienia działań i zwiększenia poparcia społecznego  

- zaprezentowania efektów działań Stowarzyszenia i realizacji LSR. 

 

Odbiorcami docelowymi niniejszego opracowania są: 

1) Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” 

2) Samorządy, będące Członkami LGD 

3) Mieszkańcy obszaru objętego LSR 

4) Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, których 

siedziba mieści się na obszarze objętym LSR 

5) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

 

 

Niniejsze opracowanie podlega publikacji na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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2. Metodologia ewaluacji  

 Obszar badawczy tworzący koncepcję badania wymaga zastosowania kombinacji metod 

zbierania triangulacji źródeł i metod. 9 

 Triangulacja pozwala na zmniejszenie błędów pomiaru i podniesienie jakości badania. Wyniki 

stają się wówczas mniej podatne na błędy, a tym samym bardziej wiarygodne. 10 

 Zwielokrotnienie podejścia metodologicznego polega na połączeniu metod ilościowych i 

jakościowych. Metoda ilościowa, wykorzystywana przy analizie danych zastanych, badania 

ankietowego monitorującego realizację operacji określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, 

przeprowadzonego wśród Beneficjentów po rozliczeniu projektu. Dane ilościowe pozwalają 

uzyskać informacji ile produktów powstało w wyniku realizacji projektów wpisanych w LSR. 

Dodatkowo za ich pomocą można określić skalę osiągniętych rezultatów np. liczba utworzonych 

miejsc pracy w istniejących firmach, liczba osób korzystająca z nowej, przebudowanej 

infrastruktury oraz oddziaływania, np. wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej 

przypadająca na 1000 mieszkańców. Wykorzystane zostaną także metody jakościowe, poprzez 

przeprowadzenie badań ankietowych z mieszkańcami obszaru działania LGD. W toku 

przeprowadzania badania ewaluacyjnego wykorzystane będą informacje pozyskane od 

- Beneficjentów,  

- dane własne Stowarzyszenia opracowane na podstawie dokumentacji wytworzonej w Biurze 

LGD takiej jak: listy obecności w wydarzeniach aktywizacyjnych, szkoleniach, spotkaniach, 

wydruki ze stron internetowych, artykuły prasowe, listy obecności pracowników, dokumentacja 

zdjęciowa, ankiety,  monitoringi półroczne z realizacji LSR,  sprawozdania ze zrealizowanych 

wydarzeń aktywizacyjnych, ocena jakości świadczonych usług doradczych 

- przeprowadzone warsztaty refleksyjne 

- sprawozdania z realizacji LSR za okres 2016, 2017, 2018 składane do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego 

- mieszkańców w formie ankiet 

                                                           
9 Podręcznik monitoringu i ewaluacji lokalnych strategii rozwoju, str. 35, 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf 

10 Metodologia badań, Co to jest triangulacja i dlaczego się przydaje https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/o-

ewaluacji/metodologia-badan/ 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Ewaluacja_wytyczne_WWPE.pdf
https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/o-ewaluacji/metodologia-badan/
https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/o-ewaluacji/metodologia-badan/
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- dane pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,  

- mieszkańców obszaru działania LGD (wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 

2017-2019),  

- Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl),  

- Urzędu Statystycznego w Lublinie,  

- Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach.  

 Skuteczność wdrażania LSR należy rozumieć jako stopień realizacji wskaźników zawartych w 

Strategii. Zostały one przypisane do konkretnych przedsięwzięć, celów szczegółowych i celów 

ogólnych. Do każdego z nich przypisano wartość liczbową, wartość pierwotną, aktualną na 

moment tworzenia dokumentu strategicznego, wartość docelową oraz źródło weryfikacji.  

 Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju może  następować poprzez realizację projektów 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia (Wsparcie 

rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia, Wzmocnienie kapitału społecznego 

poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej) oraz projekty wdrażane przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” (Tworzenie 

warunków sprzyjających dla rozwoju działalności gospodarczej – realizacja operacji własnej, 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, 

historyczne i dziedzictwo kulturowe – realizacja projektu grantowego, Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania oraz Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacja).  

 Do badań przeprowadzonych przez LGD należy ankieta monitorująca z realizacji operacji. 

Badanie to obejmuje wszystkich Beneficjentów po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu. 

Beneficjenci zobowiązani są do złożenia ankiety w Biurze LGD w terminie 14 dni od daty 

otrzymania płatności ostatecznej. Ankieta monitorująca jest dokumentem wewnętrznym 

Stowarzyszenia, składa się z 8 części:  

- informacji ogólnych,  

- informacji dotyczących przebiegu realizacji operacji,  

- informacji dotyczących udzielonego wsparcia,  

- osiągniętych wskaźników zrealizowanego przedsięwzięcia,  

- wpływu operacji na grupy defaworyzowane,  

- informacji o napotkanych problemach,  

http://www.stat.gov.pl/
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- sposobie rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy,  

- informacji o materiałach promocyjnych, w których użyto logotypu LGD.  

 Na podstawie zebranych danych możliwe będzie określenie wartości wskaźników produktu i 

rezultatu. Pozyskane informacje posłużą do określenia problemów, które wystąpiły w trakcie 

realizacji operacji oraz wskazania najczęstszych sposobów informowania o dofinansowaniu 

projektu ze środków Unii Europejskiej. Wyniki ankiet wykorzystywane są do bieżącego 

monitorowania postępów wdrażania LSR w zakresie osiągniętych wskaźników.  

 W celu określenia stopnia osiągnięcia celów szczegółowych i przedsięwzięć zapisanych w 

ramach działań „własnych” LGD prowadzi analizę danych zastanych. W ramach operacji 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD, informacje uzyskane z 

ankiet monitorujących zostaną porównane z informacjami zawartymi we wnioskach złożonych 

podczas naboru, w celu uzupełnienia danych. Natomiast działania LGD, wdrażane przez 

Stowarzyszenie analizowane są na podstawie dostępnej dokumentacji pisanej oraz dokumentacji 

zdjęciowej. Następnie projekty te zostają zakwalifikowane do konkretnych celów ogólnych, celów 

szczegółowych oraz przedsięwzięć.  

 Aby określić stopień oddziaływania (wskaźnik oddziaływania), analizie zostaną poddane dane 

z zakresu statystyki lokalnej dotyczące liczby podmiotów gospodarki narodowej oraz ilości 

udzielonych noclegów. Źródłem uzyskania danych będzie strona internetowa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Dane lokalne są zestawione z danymi dla obszaru powiatu i województwa. W 

ramach badania zostaną również przeanalizowane ankiety zebrane od mieszkańców wszystkich 

gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania. Badania te zostały przeprowadzone przez LGD. 

Ankiety dostarczają informacji na temat stopnia zadowolenia z warunków życia lokalnej 

społeczności. Uzyskane dane posłużą do określenia stopnia oddziaływania w obrębie badanych 

aspektów.  
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3. Charakterystyka obszaru objętego działalnością LGD 

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zostało zarejestrowane 10 września 2008 r. w KRS 

pod adresem ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki. Obecna siedziba Stowarzyszenia mieści się 

pod adresem ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki. Stowarzyszenie działa na obszarze sześciu gmin: Dęblin, 

Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż, które wchodzą w skład Powiatu Ryckiego i znajdują 

się na obszarze Województwa Lubelskiego.  

Na terenie Powiatu Ryckiego wg danych GUS na dzień 31.12.2013 r. mieszkało 58080 osób.  

Liczbę mieszkańców w rozbiciu na poszczególne gminy oraz gęstość zaludnienia obrazuje 

poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Liczba ludności i gęstość zaludnienia w poszczególnych gminach wchodzących w skład LGD 

Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej wg stanu na dzień 31.12.2013 

 

Lp. Nazwa gminy Status gminy Liczba 

mieszkańców 

Powierzchnia 

gminy w km² 

Gęstość 

zaludnienia 

Ludność/ km² 

1. Dęblin Miejska 17 057 38 445 

2. Kłoczew Wiejska 7 401 143 52 

3. Nowodwór wiejska 4 212 72 59 

4. Ryki Miejsko-wiejska 20 788 162 129 

5. Stężyca Wiejska 5 334 116 46 

6. Ułęż Wiejska 3 288 84 39 

 Razem powiat rycki  58 080 615 95 

Źródło: Dane GUS, 2013 

 

 Na obszarze działania LGD są dwa miasta: Ryki (9 667 mieszkańców) i Dęblin (16 149 

mieszkańców). Wg danych GUS na dzień 31.12.2018 r. na obszarze działania LGD tj. Powiatu 

Ryckiego mieszkało 56 166 osób. Liczbę mieszkańców w poszczególnych gminach 

członkowskich Lokalnej Grupy Działania przedstawia Tabela 3.  
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Tabela 3. Liczba ludności i gęstość zaludnienia gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania  

Lp. Nazwa gminy  Status gminy  Liczba 

mieszkańców 

Gęstość 

zaludnienia 

Ludność/km2 

1 Dęblin  Miejska  16 149 421 

2 Kłoczew  Wiejska  7 189 50 

3 Nowodwór  Wiejska  4 099 57 

4 Ryki  Miejsko-wiejska  20 391 126 

5 Stężyca  Wiejska  5 157 44 

6 Ułęż  Wiejska  3 181 38 

7 Powiat Rycki ------ 56 166 91 

Źródło: dane GUS, 2018 

 

Na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w latach 

2010-2018  jest długotrwałe zjawisko negatywnej migracji. Szczególnie dotyczy to ludzi młodych 

migrujących za pracą w inne obszary Polski lub zagranicę. Przy czym nie da się precyzyjnie 

oszacować realnej skali występowania tego zjawiska, bo wyjazdy nie są powiązane z 

wymeldowaniem ze stałego miejsca zamieszkania. 

 Ludność obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” stanowi 2,65% ludności 

zamieszkującej województwo lubelskie (2 117 619 osób).  

 Obszar LGD jest spójny terytorialnie, wszystkie gminy członkowskie wchodzą w skład 

Powiatu Ryckiego i są spójne administracyjnie, poprzez przynależność do jednego powiatu. 

Powiat Rycki położony jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, graniczy on 

z powiatem garwolińskim, łukowskim, lubartowskim i puławskim. Jego obszar wynosi 615 km2, 

co stanowi 2,4% powierzchni województwa lubelskiego.  

 Liczba ludności w 2018 r. w Powiecie Ryckim wynosił 56 166 osób, co przy powierzchni 615 

km2 daje średnią gęstość zaludnienia 91 osób na 1 km2. Ogólną strukturę płci ludności, czyli 

podział społeczeństwa na kobiety i mężczyzn charakteryzuje wskaźnik feminizacji, który 

wyrażany jest jako liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn. W 2018 r. w Powiecie Ryckim 

było 28 191 kobiet i 27 975 mężczyzn, czyli na obszarze działania LGD na 100 mężczyzn 

przypada 101 kobiet. Struktura wieku ludności wyrażona jest przez liczbę osób urodzonych w 

poszczególnych latach, czyli będących w określonym wieku. Strukturę wieku i płci ludności 
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zamieszkującej obszar działania Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” 

przedstawia Wykres 1. 

 

Wykres 1 Piramida wieku 

 

Źródło: na podstawie danych GUS, 2018 

  

 W 2018 roku w ogólnej liczbie 56 166 osób zamieszkujących obszar działalności Lokalnej 

Grupy Działania kobiety stanowiły 50,19%, choć w różnym przedziale wiekowym wartości te się 

zmieniają:  

- w wieku 0 – 49 lat – na 100 mężczyzn przypadało 88 kobiet,  

- w wieku 50 – 70 i więcej – na 100 mężczyzn przypadało 125 kobiet, przy czym  

- w wieku 70 i więcej – na 100 mężczyzn przypadało 168 kobiet.  

Więcej osób mieszka na wsi (30 350 – 54,04%), w miastach mieszka z niewielką przewagą więcej 

kobiet (50,82%), natomiast liczba kobiet i mężczyzn mieszkających na wsi jest porównywalna 

(odpowiednio 50,35% i 49,65%).  

Charakteryzując obszar działania LGD należy zauważyć, iż na terenie tym dominuje sektor 

prywatny, co szczegółowo przedstawia Tabela 4.  
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Tabela 4. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według sektorów własnościowych na 

terenie Powiatu Ryckiego w latach 2013-2018 

Lata Powiat Rycki  

Ogółem  Sektor publiczny  Sektor prywatny  

2013 3797 245 3552 

2014 3826 242 3584 

2015 3834 237 3597 

2016 3852 239 3613 

2017 3889 216 3673 

2018 3985 213 3772 

 Źródło: na podstawie danych GUS 

 

 Liczba podmiotów gospodarczych w Powiecie Ryckim systematycznie rośnie, jednocześnie 

można zauważyć, iż liczba podmiotów gospodarczych w sektorze publicznym maleje natomiast w 

sektorze prywatnym wzrasta. Na terenie działania LGD w 2018 roku przypadało 118,8 podmiotów 

na 1000 mieszkańców. Liczbę podmiotów w poszczególnych gminach członkowskich 

Stowarzyszenia w 2018 roku przedstawia Wykres 2.  

 

Wykres 2 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w gminach 

członkowskich LGD w 2018 roku 

 

Źródło: na podstawie danych GUS, 2018 
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 Analizując rynek pracy na obszarze działania LGD według danych na koniec grudnia 2018 r. 

w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1787 osób bezrobotnych, w tym 962 

kobiet. W grudniu 2018 r. stopa bezrobocia w Powiecie Ryckim wynosiła 8,10%, zmniejszyła się 

ona w porównaniu do roku 2017 r. (9,50%). Liczbę osób bezrobotnych na koniec 2017 i 2018 

roku przedstawia Tabela 5.  

 

Tabela 5. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2017 i 2018 r. w poszczególnych gminach 

Powiatu Ryckiego 

Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani  

Stan na 31.12.2017  Stan na 31.12.2018 

Ogółem  2078 1787 

Ryki  830 705 

Dęblin  543 492 

Kłoczew  244 193 

Stężyca  161 142 

Nowodwór  147 126 

Ułęż  153 129 

Źródło: na podstawie danych PUP Ryki 

 

 Gminą z największym poziomem bezrobocia jest Gmina Ryki, w której na koniec 2018 roku 

odnotowano 705 osób zarejestrowanych jako osoba bezrobotna, natomiast z najmniejszym 

poziomem bezrobocia Gmina Nowodwór. Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią 

osoby w wieku od 25 do 34 lat, posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe 

(Wykres 3 i 4).  
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Wykres 3 Struktura osób bezrobotnych wg wieku na dzień 31.12.2018 

 

Źródło: na podstawie danych PUP Ryki, 2018  

 

Wykres 4 Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia na dzień 31.12.2018  

 

Źródło: na podstawie danych z PUP Ryki, 2018 

 

 Największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lat - 33,41% ogółu 

bezrobotnych, następnie osoby w wieku 35-44 (19,75%) oraz w wieku 18-24 (17,90%). Biorąc 

pod uwagę wykształcenie, najliczniejsza grupa bezrobotnych to osoby z wykształceniem 

policealnym i średnim zawodowym (27,81%) oraz zasadniczym zawodowym (26,63% ogółu 

bezrobotnych).  
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 Wśród główniejszych grup defaworyzowanych wyodrębnionych w ramach opracowanej przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” Lokalnej Strategii 

Rozwoju, wskazuje się osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Rykach oraz podmioty gospodarcze. Udzielając wsparcia podmiotom gospodarczym na rozwój 

działalności, pośrednio wspomagane są także osoby bezrobotne. Obowiązek utworzenia 

przynajmniej 1 miejsca pracy wynika z odgórnie obowiązujących przepisów, jednak to jakie grupy 

osób będą uznane jako defaworyzowane, zostały ustalone w momencie tworzenia LSR przez LGD 

na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych.  

 W przypadku projektów z zakresu budowy, modernizacji obiektów infrastruktury 

niekomercyjnej punktowane były te operacje, które pozytywnie oddziaływały  na dzieci i 

młodzież oraz osoby starsze. Jak pokazuje Piramida wieku (str. 15 Ewaluacji) znaczną grupę osób 

na terenie Powiatu Ryckiego stanowią osoby starsze. Miejsca te pozwalają spędzić czas wolny, 

odpocząć lub też poprawić kondycję fizyczną.  

 Znaczną grupę stanowią również osoby w wieku produkcyjnym, zdolne do pracy. Wśród tych 

właśnie osób panuje największe bezrobocie (osoby w wieku 25-44 stanowią największą liczbę 

zarejestrowanych jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach).  

 W Podręczniku kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w 

Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zostały zawarte 

lokalne kryteria wyboru operacji. Wśród nich znajdują się kryteria dotyczące liczby utworzonych 

miejsc pracy oraz identyfikacji grup defaworyzowanych. Liczba przyznanych punktów zależy od 

liczby stworzonych stanowisk pracy w ramach operacji oraz od kategorii osób zatrudnionych.  

 Odnosząc się do danych z roku 2018 dotyczących stopy bezrobocia na terenie działania LGD 

należy zauważyć, iż stopa ta spada. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Rykach z roku na rok maleje (Tabela 16 str. 44 Ewaluacji). Jest to pozytywna 

zmiana. Nie mniej jednak liczba bezrobotnych nie zmalała do zera. Wciąż są osoby potrzebujące 

wsparcia, zarówno jeśli chodzi o bezrobotnych (wybrane kategorie osób bezrobotnych w 2018 

roku przedstawia Tabela 17 str. 44 Ewaluacji) jaki i podmioty gospodarcze.  
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4. Ocena sprawności i efektywności działania LGD  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” posiada cztery 

organy władzy: Walne Zebranie Członków, Radę, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Nie jest 

możliwe łączenie jednocześnie funkcji Członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. Kadencja 

każdego organu wynosi 5 lat.  

 

Analiza Walnego Zebrania Członków  

 Najwyższą władzą Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” jest Walne 

Zebranie Członków, które zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub zwoływane jest na 

pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy 

uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, ustalanie liczby członków Zarządu, 

Rady i Komisji Rewizyjnej oraz ich wybór i odwoływanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie 

sprawozdań Organów, udzielanie absolutorium Zarządowi, uchwalanie zmian Statutu, uchwalanie 

i zmiany regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, zatwierdzanie budżetu i ustalanie limitów 

do zaciągania kredytów i pożyczek przez Zarząd, ustalania wysokości składek członkowskich, 

zatwierdzanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD oraz innych zadań regulujących 

funkcjonowanie Stowarzyszenia. Na dzień 31 stycznia 2019 r. w skład Walnego Zebrania 

Członków wchodziło 112 osób, które reprezentują sektor społeczny, gospodarczy i publiczny. Od 

2016 do 2018 r. odbyły się 3 posiedzenia, średnia frekwencja podczas zebrań wyniosła 32,36%. 

Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane bezwzględną większością głosów przy 

udziale co najmniej 50% członków. W drugim terminie posiedzenia nie jest wymagana obecność 

50% ogólnej liczby członków. 11 

 

Analiza Zarządu  

 Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków oraz Rady, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 

Walnym Zebraniem. Do jego kompetencji należy powoływanie i odwoływanie członków 

Stowarzyszenia, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, ustalanie Regulaminu Pracy Biura, 

                                                           
11 § 17 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” (tekst jednolity z dnia 

25 października 2019 r.)  i Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022  



                                                           
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” 
 

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15 
Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16 

 

Strona 21 z 104 
 

zwoływanie Walnego Zebrania Członków i realizacja jego uchwał a także inne zadania 

organizacyjne i administracyjne, w tym związane z realizacją LSR. 12 Na koniec 2018 r. Zarząd 

składał się 9 osób. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W 

posiedzeniu ma prawo brać udział przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji 

Rewizyjnej.13 Od momentu podpisania umowy ramowej tj. 18.05.2016 do 31.12.2018 r. odbyło się 

25 posiedzeń, średnia frekwencja podczas posiedzeń wyniosła 60,67%. Posiedzenia Zarządu 

odbywały się zazwyczaj raz na dwa miesiące lub raz na miesiąc w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności.  

 

Analiza Rady  

 Rada Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” jest organem decyzyjnym, do 

której wyłącznej kompetencji należy wybór operacji, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. c i f 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały o 

wyborze operacji podejmowane są zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej 

członków. Rada działa w oparciu o Statut oraz 

Regulamin Rady przyjęty przez Walne Zebranie 

Członków. Rada jest odpowiedzialna za wybór operacji 

na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. 

Na poziomie podejmowania decyzji ani władza 

publiczna ani żadna z grup interesu nie posiada więcej 

niż 49% praw głosu. Prawomocność posiedzenia i 

podejmowanych przez Radę decyzji (kworum) spełnione jest gdy spełnione zostaną wszystkie 

następujące wymogi:14 

                                                           
12 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (aktualizacja czerwiec 2019), 

str. 11 

13 § 18 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” (tekst jednolity z dnia 

25 października 2019 r.)  

14 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju 

Zdjęcie 1 Posiedzenie Rady z dnia 19 kwietnia 2017 r. Źródło: 

Archiwum LGD 
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- w posiedzeniu bierze udział co najmniej 50% członków aktualnego składu Rady,  

- wśród członków biorących udział w posiedzeniu znajduje się co najmniej 50% członków 

niebędących instytucjami publicznymi,  

- przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią nie więcej niż 49% członków biorących 

udział w posiedzeniu Rady.  

Obecnie Rada składa się z 23 członków. W okresie od momentu podpisania umowy ramowej tj. 

18.05.2016 do 31.12.2018 r. odbyło się 19 posiedzeń, średnia frekwencja podczas zebrań wyniosła 

55,61%. Posiedzenia te dotyczyły głównie oceny wniosków oraz wyboru operacji do finansowania 

a także wydawania opinii w przedmiocie wprowadzania zmian do umów zawartych pomiędzy 

Beneficjentem a Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie. Kilkakrotnie (5) zaplanowane 

posiedzenia nie odbyły się ze względu na brak quorum.  

 

Analiza Komisji Rewizyjnej 

 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym nadzorującym pracę Stowarzyszenia. Do 

kompetencji Komisji należy wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu, wnioskowanie 

o zwołanie Walnego Zebrania Członków, monitoring oraz kontrola funkcjonowania LGD i 

wdrażania LSR oraz składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków z własnej 

działalności.15 W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków. Od momentu podpisania 

umowy ramowej do 31.12.2018 r. odbyły się 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, średnia 

frekwencja podczas posiedzeń wyniosła 73,33%.   

 

Funkcjonowanie Biura LGD 

 Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  od 1 

lipca 2017 r. mieści się przy ul. Żytnia 8 w Rykach, pierwotnie znajdowało się pod adresem ul. 

Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 

16:00.  

                                                                                                                                                                                     
lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej 

Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, str. 19 (wersja nr 4z dnia 28.02.2019 r.)  

15 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” (tekst jednolity z dnia 30 

marca 2016 r.)   
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 Biurem kieruje Prezes Zarządu, który jest jednocześnie kierownikiem Biura, odpowiedzialny 

za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia w ramach posiadanych uprawnień i 

kompetencji, nie zastrzeżonych przez inne organy Stowarzyszenia. 16 

 Poza Kierownikiem Biura Regulamin Pracy Biura, zgodnie z Opisem stanowisk, wskazuje 

trzy stanowiska pracy: 

- stanowisko pracy ds. koordynowania projektów i obsługi administracyjnej biura  

- stanowisko pracy ds. doradztwa, animacji lokalnej i współpracy 

- stanowisko pracy ds. administracyjnych i finansowo-księgowych.  

 

Struktura zatrudnienia w 2018 r. w Lokalnej Grupie Działania przedstawiała się następująco:  

- 1 pracownik na stanowisku ds. doradztwa, animacji lokalnej i współpracy, zatrudniony na pełen 

etat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony  

- 1 pracownik na stanowisku ds. administracyjnych i finansowo-księgowych, zatrudniony na pełen 

etat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 

- 1 pracownik na stanowisku ds. koordynowania projektów, zatrudniony na pełen etat na 

podstawie umowy o pracę na czas określony  

- 1 pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia  

- 1 pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę po zorganizowanym stażu. 

 Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (§ 5 ust. 1 pkt 15), zobowiązuje LGD do zatrudnienia pracowników o kwalifikacjach 

nie niższych niż określone w Opisie stanowisk, natomiast umowa zawarta na funkcjonowanie 

Biura LGD zobowiązuje do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym w § 12 

ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia. Zgodnie z 

powyższym paragrafem rozporządzenia Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” 

zobowiązane jest do utworzenia co najmniej 2-óch etatów (w przypadku gdy obszar objęty LSR 

jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców). Przeciętny wymiar 

                                                           
16 § 5 Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”   
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zatrudnienia weryfikowany jest jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia 

zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność. W badanym okresie średnioroczny 

wskaźnik zatrudnienia w każdym roku przedstawiał się następująco:  

2016 – 1,99 etatu, 

2017 – 2,66 etatu,  

2018 – 2,88 etatu.  

 Ten sam paragraf umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność warunkuje także szkolenia członków organu decyzyjnego i 

pracowników biura LGD zgodnie z planem szkoleń określonym w załączniku do umowy.  

 Plan szkoleń zakładał realizację 6 szkoleń, z zakresu zasad oceny wniosków złożonych przez 

Wnioskodawców, ochrony danych osobowych zgodnie z nowymi przepisami RODO oraz 

monitoringu i ewaluacji.  

 1) We wrześniu 2016 roku przeprowadzone zostały 3 szkolenia:   

- W dniu 21 września 2016 r. szkolenie dotyczyło przepisów Unii Europejskiej i przepisów 

krajowych regulujących działalność Stowarzyszenia, regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia 

oraz wdrażania LSR.  

- W dniu 22 września 2016 r. szkolenie dotyczyło procedury oceny wniosków i wyboru operacji, 

procedury oceny i wyboru operacji grantowych, projektów grantowych oraz zasad obsługi 

projektów własnych. 

- W dniu 29 września 2016 r. szkolenie dotyczyło zasad wyboru operacji, warsztaty praktyczne 

oceny wniosków oraz warsztaty praktyczne oceny Biznesplanu. 

- W dniu 30 września 2016 r. szkolenie dotyczyło zachowania tajemnicy w zakresie obsługi 

wniosków, wdrażania LSR, szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz procedura 

odwoławcza.   

2) Kolejne szkolenie przeprowadzone zostało w styczniu 2018 r. szkolenie to dotyczyło zasad 

obsługi projektów grantowych, zasad wyboru operacji, warsztaty praktyczne oceny wniosków oraz 

procedury odwoławczej.  

3) We wrześniu 2018 r. zorganizowane było szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych 

zgodnie z przepisami RODO. Szkolenie to przeprowadzono w ciągu 2-óch dni tj. 7 września i 27 

września 2018 r.  



                                                           
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” 
 

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15 
Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16 

 

Strona 25 z 104 
 

4) W październiku 2018 r. (25-26 październik) odbyło się szkolenie z zakresu monitoringu i 

ewaluacji.  

 

Dodatkowo pracownicy Biura LGD oraz Prezes Zarządu uczestniczyli w innych szkoleniach.  

W okresie od 16 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. : 

 12-14.09.2016 r. – szkolenie organizowane w Brwinowie, udział wziął pracownik Biura LGD 

oraz Prezes Zarządu  

 27-28.09.2016 r. – szkolenie organizowane w Lublinie, udział wzięło dwóch pracowników 

biura 

 20.12.2016 r. – szkolenie organizowane w Lublinie, udział wzięło dwóch pracowników biura 

LGD 

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:  

 

 21.-22.09.2017 r. – szkolenie organizowane w Tomaszowie Lubelskim, udział wziął 1 

pracownik biura  

 16.-17.10.2017 r. – szkolenie organizowane w Kazimierzu Dolnym, udział wziął Prezes 

Zarządu  

 7.-8.12.2017 r. – szkolenie organizowane w Okunince, udział wziął 1 pracownik biura  

 

W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. : 

 

 12.02.2018 r. – szkolenie dotyczące ewaluacji i monitoringu LSR, zastosowanie Wytycznej i 

Podręcznika MRiRW w praktyce organizowane w Warszawie. W szkoleniu uczestniczyło 2 

pracowników biura  

 26-27.04.2018 r. – szkolenie dotyczące poddziałania 19.4 oraz 19.2, kontroli beneficjentów w 

projektach, konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020. W 

szkoleniu uczestniczyła Prezes Zarządu.  

 12.07.2018 r. – szkolenie dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczania projektów w ramach 

poddziałania 19.2 organizowane w Łukowie. W szkoleniu uczestniczyło  Prezes Zarządu oraz 

pracownik biura.  

 10-11.12.2018 r. – szkolenie dotyczące realizacji umowy ramowej w zakresie poddziałania 

19.2; informacji monitorującej z realizacji biznesplanu; instrukcji wniosku o płatność w 

ramach poddziałania 19.4; popełnianych błędach we wniosku o płatność w zakresie działania 
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19.2; rozliczania wniosku o płatność w projektach grantowych, organizowane w 

Krasnymstawie. W szkoleniu uczestniczył pracownik biura. 

 

Jakość i skuteczność doradztwa 

 Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność, Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do 

świadczenia usług doradczych. Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie przez pracowników Biura 

LGD i rejestrowane przy pomocy indywidualnych kart oraz w rejestrze. Karta indywidualnego 

doradztwa zawiera imię i nazwisko podmiotu korzystającego z doradztwa, dane kontaktowe, 

nazwę programu, zakres tematyczny, datę doradztwa, numer naboru oraz rejestr zawiera imię i 

nazwisko lub nazwę podmiotu korzystającego z doradztwa, dane kontaktowe, nazwę programu, 

zakres tematyczny, datę doradztwa. Doradztwo potwierdzane jest podpisem beneficjenta a w 

przypadku doradztwa telefonicznego podpisem doradcy z adnotacją, że zostało udzielone 

telefonicznie.  

 Z informacji wynikających z przeprowadzonych monitoringów półrocznych w ramach 

prowadzonych usług doradczych od 2016 do 2018 r. usługi doradztwa udzielono 308 

osobom/podmiotom.  

  Podczas prowadzonych działań doradczych, szkoleniowych uczestnicy otrzymali ankietę 

ewaluacyjną. Na podstawie ankiet badany był stopień satysfakcji wnioskodawców z usług 

doradczych, szkoleń LGD. Grupą docelową byli Beneficjenci, osoby korzystający z usług 

doradczych i szkoleń LGD. W badanym okresie wypełnionych zostało ponad 270 ankiet, z czego 

ponad 240 ankietowanych oceniło doradztwo/szkolenie na ocenę dobrą lub bardzo dobrą, 

realizując przy tym założone wskaźniki Planu komunikacji w ponad 100% (na dzień 31.12.2018 

r.).  

Przedmiotem porad były zagadnienia dotyczące prowadzonych naborów wniosków w ramach 

rozwoju działalności gospodarczej, podejmowania działalności gospodarczej, budowy, 

modernizacji obiektów na cele kulturalne, rekreacyjne i turystyczne oraz projektów grantowych. 

W badanym okresie doradztwo było udzielane w Biurze LGD oraz podczas wydarzeń, w których 

LGD brało udział. Doradztwa udzielano również w formie informacji telefonicznej.  

 W latach 2016-2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi 

Ryckiej” zorganizowało 11 spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Spotkania te dotyczyły 
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udzielenia pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwoju działalności 

gospodarczej, infrastruktury niekomercyjnej oraz wniosków o powierzenie grantów w ramach 

poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność. Plan spotkań dotyczył: omówienia jak prawidłowo wypełnić 

wniosek, niezbędnych dokumentów, planu działania, limitu środków dla poszczególnych 

przedsięwzięć oraz Grantobiorcy, przewidzianych w LSR wskaźników, zakresu projektów 

grantowych, kosztów kwalifikowalnych, podmiotów uprawnionych do uzyskania pomocy, oceny 

wniosków przez Biuro LGD oraz Radę, zawarcia umów z Grantobiorcami, przyczyn rozwiązania 

umów z Grantobiorcami, sprawozdawczości, monitoringu i kontroli z realizacji projektu. Podczas 

spotkań prowadzona była lista obecności oraz dokumentacja zdjęciowa.. W sumie przeszkolono 

217 osób. Informacja o każdym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym była zamieszczana na 

stronie internetowej Stowarzyszenia. Spotkania te odbyły się w terminach zawartych w Tabeli 6.  

 

Tabela 6. Spotkania informacyjno-konsultacyjne przeprowadzone w latach 2016-2018 

Data  Miejsce  Zakres tematyczny  

22.09.2016  Gminny Ośrodek Kultury w 

Kłoczewie, ul. Klonowa 2 

– Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty 

dotacji); 

– Harmonogram naborów; 

– Niezbędne dokumenty; 

– Procedura naboru i oceny. 

23.09.2016 r.  Sala konferencyjna Urzędu 

Gminy w Nowodworze 

– Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty 

dotacji); 

– Harmonogram naborów; 

– Niezbędne dokumenty; 

– Procedura naboru i oceny. 

23.09.2016 r.  Gminny Ośrodek Kultury w 

Ułężu 

– Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty 

dotacji); 

– Harmonogram naborów; 

– Niezbędne dokumenty; 

– Procedura naboru i oceny. 

26.09.2016  Gminny Ośrodek Kultury w 

Stężycy, ul. Królewska 4 

– Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty 

dotacji); 

– Harmonogram naborów; 

– Niezbędne dokumenty; 

– Procedura naboru i oceny. 

27.09.2016 r.  Sala konferencyjna Urzędu 

Miejskiego w Dęblinie, ul. Rynek 

12 

– Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty 

dotacji); 

– Harmonogram naborów; 
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– Niezbędne dokumenty; 

– Procedura naboru i oceny. 

28.09.2016 r.  Sala konferencyjna Urzędu 

Miasta w Rykach ul. Karola 

Wojtyły 29 

– Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty 

dotacji); 

– Harmonogram naborów; 

– Niezbędne dokumenty; 

– Procedura naboru i oceny. 

12.12.2017 Urząd Miasta w Dęblinie  – Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty 

dotacji); 

– Kwalifikowalność kosztów 

– Niezbędne dokumenty; 

– Procedura oceny i wyboru projektów o 

powierzenia grantu. 

15.12.2017 Sala konferencyjna Starostwa 

Powiatowego w Rykach 

 – Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty 

dotacji); 

– Kwalifikowalność kosztów 

– Niezbędne dokumenty; 

– Procedura oceny i wyboru projektów o 

powierzenia grantu. 

11.01.2018 Sala konferencyjna Urzędu 

Miasta w Rykach ul. Karola 

Wojtyły 29 

 - Omówienie jak prawidłowo wypełnić wniosek o 

powierzenie grantów 

 - Niezbędne dokumenty 

 - Plan działania 

 - Limity środków dla poszczególnych 

przedsięwzięć oraz Grantobiorcy 

 - Przewidziane w LSR wskaźniki 

 - Zakres projektów grantowych 

 - Koszty kwalifikowane 

 - Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy o 

powierzenie grantu 

- Ocena wniosków przez Biuro LGD oraz Radę 

 - Zawarcie umowy z Grantobiorcą 

 - Przyczyny rozwiązania umowy z Grantobiorcą 

 - Sprawozdawczość, monitoring i kontrola z 

realizacji projektu. 

 

8.02.2018 Sala konferencyjna Urzędu 

Miasta w Rykach ul. Karola 

Wojtyły 29 

 - Omówienie jak prawidłowo wypełnić wniosek 

 - Niezbędne dokumenty 

 - Plan działania 

 - Limity środków dla poszczególnych 
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przedsięwzięć 

 - Przewidziane w LSR wskaźniki 

 - Koszty kwalifikowane 

 - Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy 

 - Ocena wniosków przez Biuro LGD oraz Radę. 
 

9.02.2018 Sala konferencyjna Urzędu 

Miasta w Rykach ul. Karola 

Wojtyły 29 

 - Omówienie jak prawidłowo wypełnić wniosek o 

powierzenie grantów 

 - Niezbędne dokumenty 

 - Plan działania 

 - Limity środków dla poszczególnych 

przedsięwzięć oraz Grantobiorcy 

 - Przewidziane w LSR wskaźniki 

 - Zakres projektów grantowych 

 - Koszty kwalifikowane 

 - Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy o 

powierzenie grantu 

 - Ocena wniosków przez Biuro LGD oraz Radę 

 - Zawarcie umowy z Grantobiorcą 

 - Przyczyny rozwiązania umowy z Grantobiorcą 

 - Sprawozdawczość, monitoring i kontrola z 

realizacji projektu. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Podczas każdego spotkania informacyjno-konsultacyjnego rozdane zostały wśród uczestników 

ankiety ewaluacyjne, oceniające skuteczność i użyteczność działań informacyjno-konsultacyjnych. 

Są one źródłem wiedzy na temat stopnia zadowolenia z przebiegu spotkań. .  

Usługi doradcze prowadzone były także podczas wydarzeń, w których LGD brało udział. 

Potencjalni beneficjenci przy stoisku promocyjnym LGD mogli uzyskać informacje na temat 

prowadzonych naborów oraz uzyskania wsparcia w ramach inicjatywy LEADER.  
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 W ramach przeprowadzonych naborów w ramach rozwoju działalności gospodarczej, 

podejmowania działalności gospodarczej oraz budowy, modernizacji obiektów na cele 

rekreacyjne, kulturalne i turystyczne złożono 59 wniosków o przyznanie pomocy (50 

wnioskodawców), z czego 57 skorzystało z doradztwa indywidualnego. Spośród beneficjentów 

korzystających z doradztwa, umowę o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Lubelskiego 

w Lublinie podpisało 26 osób/podmiotów (w ramach 28 złożonych wniosków). Dwie umowy 

zostały rozwiązane na wniosek Wnioskodawcy.  

 W ramach projektów grantowych Stowarzyszenie przeprowadziło łącznie dla 3-ech 

przedsięwzięć 10 naborów wniosków. W związku z brakiem zainteresowania projektami 

grantowymi na organizację imprez integrujących oraz związanych z turystyką i promocją 

turystyczną obszaru, przedsięwzięcia te zostały usunięte z Lokalnej Strategii Rozwoju. W 2018 

roku ostatecznie przeprowadzono nabór Nr 12/19.2/2018/G dla przedsięwzięcia 4.3 Wydawnictwa 

promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru, w ramach którego złożonych zostało 7 

wniosków. Z doradztwa skorzystali wszyscy Grantobiorcy.  

Doradztwo prowadzone było przez pracowników LGD   oraz Prezesa.   

Prowadzone usługi doradcze przekładają się na jakość złożonych wniosków. Wśród złożonych 

projektów w latach 2016-2018 tylko 2 wnioski zostały odrzucone na etapie oceny 

przeprowadzonej przez Lokalną Grupę Działania. Wśród wniosków, które nie zostały wybrane do 

finansowania, głównym powodem było nie zmieszczenie się w limicie środków przeznaczonych 

w ramach danego naboru. Natomiast jeśli chodzi o wnioski przekazane do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez LGD, w ramach których nie 

zostały podpisane umowy na realizację projektu, głównym powodem tego był brak złożenia 

uzupełnień przez Wnioskodawcę lub też wycofanie wniosku. Jedynie w przypadku 3-ech 

wniosków odmówiono udzielenia pomocy ze względu na racjonalność kosztów, tworzenia 

sztucznych warunków do uzyskania pomocy oraz istotnej zmiany wniosku i biznesplanu w 

ramach uzupełnień. Dodatkowo 2 umowy zostały rozwiązane na prośbę Beneficjenta.  
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Analiza działań informacyjnych i promocyjnych oraz nabywania umiejętności 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” 

prowadzi działania informacyjne oraz 

promocyjne obszaru objętego LSR. Prowadzi 

działania informacyjne w zakresie 

rozpowszechniania informacji o zasadach 

przyznawania pomocy na realizację operacji w 

ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Informacje najczęściej przekazywane są 

poprzez artykuły umieszczone na stronie 

internetowej Lokalnej Grupy Działania oraz 

stronach internetowych gmin członkowskich a także poprzez artykuły zamieszczone w prasie 

lokalnej.   

 W 2016 roku Stowarzyszenie uruchomiło nową 

stronę internetową zgodnie z Księgą Wizualizacji 

PROW 2014-2020. Poprzednia strona jest dostępna 

pod linkiem archiwum.lokalnagrupadzialania.pl. Od 

momentu utworzenia nowej strony internetowej do 

dnia 31.12.2018 r. stronę internetową odwiedziło 

141 984 osób.  

W latach 2016-2018 ukazało się 24 artykułów w 

prasie lokalnej  i regionalnej. Do publicznej 

wiadomości podawane są informacje m.in. o 

prowadzonych naborach wniosków oraz 

szkoleniach. Zamieszczane są informacje o 

prowadzonych działaniach mających na celu aktywizację społeczności lokalnej a także informacje 

o realizowanych lub zrealizowanych projektach, na realizację których środki zostały pozyskane 

poprzez Lokalną Grupę Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.  

Zdjęcie 2 Strona internetowa LGD www.lokalnagrupadzialania.pl 

Rysunek 2. Tablica informacyjna na budynku, w 

którym znajduje się biuro LGD 
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Przed siedzibą LGD zamieszczona jest tablica informacyjna, na której zamieszczane są 

ogłoszenia o prowadzonych naborach wniosków, realizowanych projektach oraz najważniejszych 

wydarzeniach a także na budynku, w którym 

znajduje się biuro LGD.  

Działania informacyjne i promocyjne 

prowadzone są przez LGD podczas wydarzeń, 

imprez w których Lokalna Grupa Działania 

wzięła udział.  

Wszystkie działania informacyjne i 

promocyjne są monitorowane (sporządzane 

monitoringi na podstawie ankiet uczestników), 

wynikają one z Harmonogramu planu 

komunikacji, który jest regularnie aktualizowany 

a realizacja wskaźników jest na bieżąco 

monitorowana.  

W okresie 2016 – 2018 Stowarzyszenie 

wydało 3 publikacje w postaci kalendarzy 

trójdzielnych i wieloplanszowych. Publikacje 

zostały opatrzone niezbędnymi logotypami oraz logotypami gmin członkowskich Lokalnej Grupy 

Działania. W okresie tym LGD wydała 3 ulotki. W 2017 roku została wydana ulotka zawierająca 

informacje na temat limitu środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz wykaz miejsc, 

obiektów gmin członkowskich atrakcyjnych turystycznie, które warto zobaczyć. W 2018 roku 

zostały wydane 2 ulotki „Aktywny wypoczynek i rekreacja” oraz „Historia i zabytki”.  

Stowarzyszenie zleciło wykonanie materiałów promocyjnych, zgodnie z oznakowaniem 

wynikającym z Księgi wizualizacji PROW na lata 2014-2020. Wykonane zostały smycze (500 

szt.), długopisy (800 szt.), ołówki (500 szt.), balony (500 szt.), notesy (150 szt.), pendrive (50 

szt.), breloki (200 szt.), eko torby (300 szt.).  

 

 

 

Zdjęcie 3 Ulotki wydane przez Stowarzyszenie LGD 

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" 
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Aktywizacja mieszkańców obszaru 

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” prowadzi 

działania mające na celu promocję obszaru objętego LSR. W latach 2016-2018 LGD wzięło udział 

w 41 wydarzeniach o zasięgu lokalnym, 

gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz 

krajowym. Część z nich były organizowane 

przez LGD, pozostałe wydarzenia były 

organizowane przez inne organizacje a na 

zaproszenie których LGD uczestniczyło w 

wydarzeniu jako partner lub też Stowarzyszenie 

uczestniczyło w wydarzeniu poprzez 

wystawienie stoiska promocyjnego.  

 Stowarzyszenie bierze udział w 

wydarzeniach kulturalnych organizowanych 

przez partnerów LGD. Wydarzenia te mają na celu zaznajomienie lokalnej społeczności z 

działalnością LGD, możliwościami ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków funduszy 

unijnych oraz założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Uczestnictwo LGD w wydarzeniach są okazją do promocji lokalnej turystyki i promowania 

aktywnych form spędzania wolnego czasu, wspierają także działania mające na celu 

kultywowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.  

  W latach począwszy od 2016 roku LGD bierze udział w Zielonym Agro Show w Ułężu. 

Według danych organizatorów corocznie wydarzenie to odwiedza ponad 30 tys. osób. Celem 

udziału w Agro Show była promocja LSR oraz PROW 2014-2020, dbałość o wizerunek 

LGD oraz promocja oferty turystycznej na obszarze objętym LSR. Podczas targów promowany 

był region Powiatu Ryckiego pod względem inwestycyjnym i turystycznym. Uczestnicy targów 

mieli możliwość zapoznania się z celami określonymi w Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność opracowanej przez LGD.  

  Wydarzenia, w których LGD brało udział przy współpracy z domami kultury, placówkami 

oświatowymi i innymi grupami nieformalnymi pozwalają na promowanie obszaru LSR w skali 

województwa oraz kraju i są okazją do budowania partnerstwa lokalnego a także aktywizowania 

 

Zdjęcie 4. I Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i 

Żołnierskiej w dniu 25.11.2018 r. 
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lokalnej społeczności w celu promocji obszaru objętego LSR. Informacje na temat wydarzeń, w 

których LGD uczestniczyło przedstawia Tabela 7. 

 

Tabela 7. Wydarzenia promocyjne, w których LGD uczestniczyło w latach 2016-2018 

Lp.  Wydarzenie  Data  Miejsce  Liczba uczestników  

1 Dzień Dziedzictwa Lokalnego  30.05.2016  Ryki  

2 Zielone Agro Show 2016 4-5.06.2016  Ułęż  24 000 

3 60-lecie ZSP w Rykach  29.06.2016  Ryki   

4 Obchody XVI Dnia Papieskiego  9-15.10.2016  Stężyca  284 

5 Szkolenie w zakresie tworzenia wiosek 

tematycznych  

19.10.2016  Ryki  24 

6 Szkolenie dla przedsiębiorców  7.11.2016  Ryki 27 

7 Szkolenie w zakresie tworzenia wiosek 

tematycznych  

12.12.2016  Ryki 24 

8 Wigilia miejska w Rykach  18.12.2016  Ryki   

9 Spotkanie międzypokoleniowe dzieci i 

seniorów  

20.12.2016  Ryki 38 

10 Konkurs Twórczości Bożonarodzeniowej  02.02.2017  Stężyca  87 

11 Szkolenie tzw. sprzedaż bezpośrednia  23.02.2017  Ryki 18 

12 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze 

wiejskim w Bazanowie  

15.03.2017  Nowy 

Bazanów  

9 

13 Rozwój przedsiębiorczości poprzez 

tworzenie spółdzielni socjalnej w Rososzy  

17.03.2017  Rososz  9 

14 Tworzenie spółdzielni socjalnych w 

Bazanowie  

20.04.2017  Nowy 

Bazanów  

8 

15 I Powiatowy Przegląd Dziecięcych i 

Młodzieżowych Zespołów Tańca 

Ludowego i Współczesnego Powiatu 

Ryckiego „Taneczne Pejzaże”  

23.04.2017  Ryki 220 

16 Tworzenie spółdzielni socjalnych w 

Stężycy  

27.04.2017  Stężyca  5 

17 Zielone Agro Show  27-28.05.2017  Ułęż  35 000 

18 Wizyta studyjna LGD z Estonii  5.06.2017  Powiat Rycki  46 
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19 Kongres Producentów Żywności 

Tradycyjnej w ramach operacji „Biesiada 

Wokół Tradycyjnego Jadła”  

20.08.2017  Kłoczew  50 

20 Dożynki powiatowo-gminne w Starym 

Zadybiu  

20.08.2017  Stare Zadybie  

30 000 

21 Dożynki Wojewódzkie w Radawcu  27.08.2017  Radawiec  

22 Dożynki Gminne w Rykach, gm. Ryki  3.09.2017  Ryki 

23 Dożynki Gminne w Pawłowicach, gm. 

Stężyca  

10.09.2017  Pawłowice  

24 Obchody XVII Dnia Papieskiego  8.10.2017  Stężyca  199 

25 Kongres Kobiet Lubelszczyzny  9.12.2017  Lublin  300 

26 Konkurs na Bożonarodzeniową szopkę 

przestrzenną, Gwiazdkę kolędniczą, 

Świąteczny anioł  

 Stężyca  86 

27 Galeria produktu lokalnego w Zawitale  22.04.2018  Zawitała 50 

28 Zielone Agro Show  27.05.2018  Ułęż 35 000 

29 Spływ kajakowy 14.07.2018  Białki Dolne - 

Dęblin 

50 

30 W Krainie Lubelskich Ryb  5.08.2018  Stężyca Łącznie  

5 000 31 Dożynki Gminne w Rykach, gm. Ryki 26.08.2018  Ryki 

32 Dożynki Gminne w Starym Zadybiu, gm. 

Kłoczew  

26.08.2018  Stare Zadybie  

33 Zakończenie lata w Dęblinie  1.09.2018  Dęblin  

34 Dożynki wojewódzkie w Radawcu  2.09.2018  Radawiec  

35 Biznes Lubelskie 2018  6.09.2018  Ryki 28 

36 Dożynki Gminne w Stężycy, gm. Stężyca  9.09.2018  Stężyca  ↑ Łącznie 5 000 

37 Dożynki krajowe w Spale  16.09.2018  Spala 

38 Obchody 10-lecia Zespołu „Kłoczewiacy”  6.10.2018  Kłoczew 21 

39 Spotkanie Integracyjne Chórów  18.10.2018  Ryki  15 

40 Obchody XVIII Dnia Papieskiego  22.10.2018  Stężyca  60 

41 I Przegląd Piosenki Patriotycznej, 

Powstańczej i Żołnierskiej  

25.11.2018  Kłoczew  143 

42 Posiedzenie delegatów Lubelskiej Izby 

Rolniczej z powiatu ryckiego  

17.12.2018  Ryki  17 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Monitoringów z realizacji Harmonogramu planu komunikacji  
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 Podczas wydarzeń, w których LGD brało udział, uczestnikom rozdane zostały ankiety 

ewaluacyjne. Po czym sporządzany jest monitoring na podstawie zebranych ankiet, 

przedstawiający stopień zadowolenia z prowadzonych działań. Monitoringi te pokazują, iż 

uczestnicy w ponad 80% oceniają wydarzenia pozytywnie, oceniając je jako dobre lub bardzo 

dobre.  

 Spośród główniejszych wydarzeń zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania o zasięgu 

gminnym i powiatowym to I Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca 

Ludowego i Współczesnego Powiatu Ryckiego „Taneczne Pejzaże”, I Przegląd Piosenki 

Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej, co roku LGD jako partner bierze udział w Obchodach 

Dnia Papieskiego oraz w Konkursie Twórczości Bożonarodzeniowej. Celem tych wydarzeń jest 

aktywizacja grup defaworyzowanych i społeczności lokalnej, integracja społeczna mieszkańców, 

promocja dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru 

wiejskiego.  

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania systematycznie uczestniczy w dożynkach gminnych 

oraz powiatowych, reprezentanci LGD biorą udział także w dożynkach wojewódzkich oraz 

krajowych, promując obszar działania LSR.  

 Od momentu podpisania umowy do końca roku 2018 tj. w ciągu ok. 2,5 roku, jak przedstawia 

Tabela 7, odbyły się 42 wydarzenia, w których LGD uczestniczyło, co daje średnio 16,8 imprez na 

rok. Według zebranych danych łącznie uczestniczyło w nich ponad 130 000 uczestników.  
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5. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Lepsza 

Przyszłość Ziemi Ryckiej”  

 

Ocena diagnozy i analizy SWOT obszaru  

 Diagnoza obszaru LGD przeprowadzona została w 2015 roku, celem której było określenie 

grup mieszkańców szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR, które są w trudnej 

sytuacji w dostępie do rynku pracy, rekreacji, wypoczynku i kultury, w wyniku której wyłonione 

zostały grupy określane mianem defaworyzowanych. Informacje i materiały zostały pozyskane w 

wyniku zastosowania następujących metod badawczych: konsultacje w gminach, badania 

ankietowe (PAPI), spotkania fokusowe (FGI) oraz konsultacje indywidualne w biurze LGD.  

 Cechą charakterystyczna obszaru LGD w latach 2010-2013 było długotrwałe zjawisko 

negatywnej migracji, głównie ludzi młodych migrujących za pracą w inne obszary Polski lub 

zagranicę.  

 

Tabela 8. Saldo migracji wewnętrznych w latach 2010-2018 

Jednostka terytorialna ROK 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dęblin  -211 -132 -171 -168 -116 -126 -144 -125 -171 

Kłoczew  -29 -68 -7 -47 -25 -62 -21 -21 -35 

Nowodwór  -25 -36 -35 -8 -16 -17 -28 -35 -41 

Ryki – miasto  -101 -53 -36 -53 -73 -44 -56 -46 -51 

Ryki – obszar wiejski  18 -21 -2 4 -2 -27 -44 -49 -28 

Stężyca  -28 -28 -26 10 -26 -14 -11 -37 -35 

Ułęż  -39 -10 -34 -17 -9 -11 -22 0 -14 

Powiat rycki  -415 -348 -311 -279 -267 -301 -326 -313 -375 

Woj. lubelskie  -4905 -5136 -5172 -5627 -5125 -4814 -4452 -5072 -5804 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 W latach obejmujących diagnozę obszaru tj. 2010-2013 saldo migracji ma tendencję 

spadkową. Trend ten utrzymuje się w kolejnych latach. W roku 2014 saldo migracji jest mniejsze 

od roku poprzedniego, po czym od 2015 roku zaczyna wzrastać. Mimo to w 2018 roku nie osiąga 
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wartości większej niż w 2010 roku. Saldo migracji w podziale na poszczególne gminy 

członkowskie LGD przedstawia Tabela 8.  

 Konsekwencją ujemnego salda migracji jest stały trend spadku przyrostu naturalnego na 

terenie obszaru działania LGD oraz województwa lubelskiego.  

 

Tabela 9. Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 2010-2018 

Jednostka terytorialna ROK 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Powiat Rycki  -0,1 -1,9 -1,3 -1,3 -0,2 -1,5 -0,7 -0,7 -2,5 

Województwo lubelskie  -0,2 -0,7 -0,6 -1,4 -1,1 -1,4 -1,2 -1,2 -1,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

 Zgodnie z wnioskami wyciągniętymi podczas diagnozy obszaru dokonanej w 2015 roku, 

długotrwałe utrzymywanie trendu ujemnego przyrostu naturalnego prowadzi do stałego osłabiania 

potencjału rozwojowego obszaru LGD, co w efekcie prowadzi do przyspieszenia tempa migracji. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” tworząc Lokalną 

Strategię Rozwoju większą część środków przeznaczyła na działania dotyczące rozwoju 

przedsiębiorczości, co przyczynić się ma do wzrostu zatrudnienia oraz na działania ułatwiające 

dostęp do rekreacji, wypoczynku i kultury (infrastruktura niekomercyjna).  

Działania prowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość 

Ziemi Ryckiej” w ramach opracowanego Planu Działania miały ułatwić osobom mającym 

potencjał, do wejścia na rynek pracy, czyli osobom młodym, bez doświadczenia zawodowego oraz 

osobom powyżej 50 roku życia, którzy z różnych względów nie mogą bezpośrednio wejść na 

rynek pracy.  

 Pozostałymi grupami docelowymi , wskazanymi w LSR są podmioty gospodarcze oraz osoby 

planujące założenie działalności gospodarczej - przyczyniając się do powstawania nowych miejsc 

pracy, organizacje rządowe, grupy nieformalne, samorządy i osoby fizyczne, działające w sferze 

kultury, zachowania tradycji, integrujące środowiska lokalne, które prowadzą działania na rzecz 

ochrony środowiska i zagwarantowania spójności społecznej obszaru, podmioty gospodarcze, 

organizacje pozarządowe zajmujące się turystyką, które mogą się przyczynić do rozwoju 

turystycznego obszaru, samorządy gminne, jako podmioty odpowiedzialne za rozwój 

infrastruktury i oferty czasu wolnego oraz ich beneficjenci.  
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 Dokonując diagnozy obszaru działania Lokalnej Grupy Działania podkreślono, iż mocną 

stroną obszaru jest dogodne położenie geograficzne oraz dobre skomunikowanie z miastami 

Warszawa, Lublin, Radom. Obszar działania LGD w latach 2009-2014 charakteryzował się 

dominacją sektora prywatnego.  

 

Tabela 10. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według sektorów własnościowych na 

terenie Powiatu Ryckiego w latach 2009-2018 

Lata Powiat Rycki  Obszar miejski Tereny wiejskie  

Ogółem  Sektor 

publiczny  

Sektor 

prywatny  

Ogółem  Sektor 

publiczny 

Sektor 

prywatny 

Ogółem  Sektor 

publiczny 

Sektor 

prywatny 

2009 3709 263 3446 2369 174 2195 1340 89 1251 

2010 3840 243 3597 2412 147 2265 1428 96 1332 

2011 3742 243 3499 2292 147 2145 1450 96 1354 

2012 3794 253 3541 2343 154 2189 1451 99 1352 

2013 3797 245 3552 2338 148 2190 1459 97 1362 

2014 3826 242 3584 2311 147 2163 1516 95 1421 

2015 3834 237 3597 2298 139 2159 1536 98 1438 

2016 3852 239 3613 2269 141 2128 1583 98 1485 

2017 3889 216 3673 2288 134 2154 1601 82 1519 

2018 3985 213 3772 2292 130 2162 1693 83 1610 

 Źródło: na podstawie danych GUS 

 

 W latach 2009-2018 liczba podmiotów gospodarczych na obszarze działania LGD przyrasta, 

przy jednoczesnym spadku podmiotów w sektorze publicznym. Zarówno na obszarze miejskim 

jak i wiejskim zależność jest taka sama, liczba podmiotów w sektorze prywatnym wzrasta, liczba 

podmiotów w sektorze publicznym spada.  
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Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej wg przewidywanej liczby pracujących w Powiecie Ryckim w 

latach 2015-2018 

 Przewidywana liczba osób zatrudnionych 

Lata   0-9 10-49 50-249 250-999 1000 i więcej Liczba 

podmiotów 

razem  

2015 3691 126 34 2 1 3854 

2016 3706 131 35 2 1 3875 

2017 3737 139 35 2 1 3914 

2018 3839 135 35 2 1 4012 

Źródło: na podstawie danych GUS 

 

 Dominacja podmiotów zatrudniających pomiędzy 0-9 pracowników jest identyczna w roku 

przeprowadzenia diagnozy obszaru działania LGD (2015) oraz w latach późniejszych tj. 2016-

2018. Liczba podmiotów zatrudniających 250-999 oraz 1000 i więcej pracowników nie zmieniła 

się w badanym okresie, natomiast liczba podmiotów zatrudniających 0-9 pracowników z roku na 

rok rośnie, podobnie zatrudniających 10-49 pracowników, choć wzrost ten jest nieznaczny.  

 

Tabela 12. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w latach 2010-2018 w 

podziale na gminy 

Jednostka 

terytorialna 

ROK 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Województwo 

lubelskie  

753 746 767 787 799 809 816 834 854 

Powiat rycki  648 636 651 654 663 672 680 690 714 

Dęblin  712 681 701 706 703 694 693 705 723 

Kłoczew  417 422 436 445 485 484 501 507 554 

Nowodwór  369 386 371 382 376 392 425 445 473 

Ryki  780 776 792 791 803 828 834 839 857 

Stężyca  487 467 481 480 501 508 529 544 572 

Ułęż  613 595 609 611 601 612 610 622 657 

Źródło: na podstawie danych GUS 
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 Na terenie działania Lokalnej Grupy Działania liczba podmiotów we wszystkich gminach 

członkowskich systematycznie rośnie. Średnia liczba podmiotów gospodarczych w Powiecie 

Ryckim (obszar działania LGD) jest niższa od średniej w województwie lubelskim, dotyczy to 

wszystkich lat w badanym okresie. Liczba podmiotów porównywalna do poziomu województwa 

lubelskiego (854) w 2018 roku występuje w Gminie Ryki (857). Na terenie działania LGD w 2018 

roku 118,8 podmiotów przypada na 1000 mieszkańców, gdzie w województwie lubelskim 

przypada 140,9 podmiotów na 1000 mieszkańców.  

 Diagnoza obszaru przeprowadzona w 2015 roku pozwoliła zidentyfikować potencjał bogactw 

naturalnych obszaru działania LGD możliwych do wykorzystania pod kątem rozwoju 

gospodarczego. Wszystkie gminy członkowskie LGD dysponują potencjałem w zakresie 

pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, głównie energii elektrycznej. Poza tym na terenie 

działania LGD stwierdzono występowanie wód geotermalnych.  

 W 2013 roku dużą liczbę firm stanowiły firmy z branży rolno-spożywczej. Udział podmiotów 

gospodarki narodowej wg sekcji PKD w 2013 roku przedstawia Wykres 5. 

 

Wykres 5 Udział podmiotów gospodarki narodowej w ogóle podmiotów na obszarze LGD wg sekcji PKD w 

2013 roku 

 

Źródło: na podstawie danych GUS, 2015 
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Wykres 6 Udział podmiotów gospodarki narodowej w ogóle podmiotów na obszarze LGD wg sekcji PKD w 

2018 roku 

 

Źródło: na podstawie danych GUS, 2018 

 

 Udział sekcji przedstawionych na wykresie 5 i 6 w ogóle podmiotów na obszarze LGD w roku 

2013 i 2018 przedstawia się na bardzo podobnym poziomie. Na terenie Powiatu Ryckiego 

przeważają firmy z branży handlu hurtowego i detalicznego oraz budownictwa.  

 Diagnoza obszaru przeprowadzona w 2015 roku określa, iż cechą spójną obszaru objętego 

LSR w zakresie potencjału gospodarczego jest położenie gmin członkowskich Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” na obszarach słabo 

uprzemysłowionych. Gospodarka obszaru LGD jest uzależniona od rozwoju sektora przetwórstwa 

rolno-spożywczego, wspierania rozwoju lokalnych firm produkcyjnych oraz istniejącego 

potencjału alternatywnych źródeł energii.  

 Przedstawiona cecha obszaru była podstawą do wyznaczenia celów opracowanej Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Przyjęte zostały założenia najbardziej adekwatne do specyfiki 

przedsiębiorczości na obszarze LGD, które w czasie wdrażania można dostosować do 

zmieniającej się sytuacji rynkowej, czyli wspierające przedsiębiorczość i tworzenie miejsc pracy.  

 Przy diagnozie obszaru zwrócono uwagę na wartość budżetów gmin na 1 mieszkańca w 

kontekście potencjału gospodarczego.  
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Tabela 13. Dochód budżetów gmin członkowskich LGD na 1 mieszkańca 

Jednostka 

terytorialna  

ROK 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dęblin  2390,31 2401,72 2527,57 2821,37 2924,38 2911,61 3337,05 3719,89 3827,21 

Kłoczew  2730,74 3024,53 3478,09 3030,06 3059,96 3012,33 3907,00 4313,88 4765,35 

Nowodwór  2754,75 2940,72 3565,05 3361,10 3177,43 3004,18 4018,47 4491,74 5436,66 

Ryki  2282,78 2260,64 2333,69 2453,54 2724,71 2840,42 3480,78 3909,81 4349,66 

Stężyca  2390,41 3404,60 3115,58 4111,64 3095,23 3305,30 3826,88 3771,38 4776,85 

Ułęż  3174,99 3460,46 3277,70 3036,47 3289,89 3312,34 3669,01 4447,18 4584,62 

Powiat rycki  2466,94 2622,09 2750,55 2885,07 2924,94 2964,23 3575,00 3966,44 4384,37 

Województwo 

lubelskie  

2883,63 3105,41 3293,58 3402,56 3565,11 3579,05 4060,73 4438,28 4922,67 

Źródło: na podstawie danych GUS 

 

 Dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2010-2018 wzrasta, lekkie spadki można 

zauważyć w latach 2012-2014 w kilku gminach członkowskich LGD, lecz począwszy od roku 

2015 do roku 2018 cały czas odnotowany został wzrost dochodu.  

 W latach 2010-2013 stopa bezrobocia na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Lepsza 

Przyszłość Ziemi Ryckiej” wykazywał tendencję wzrostową, natomiast w latach począwszy od 

2014 tendencja ta jest spadkowa. Podobnie przedstawia się tendencja w skali województwa 

lubelskiego oraz całego kraju.  

 

Tabela 14. Stan bezrobocia dla Powiatu Ryckiego, województwa lubelskiego i Polski w latach 2010-2018 

Rok Powiat Rycki  Województwo lubelskie  Polska  

2010 12,2 13,1 12,4 

2011 12,2 13,2 12,5 

2012 14,2 14,2 13,4 

2013 15,5 14,4 13,4 
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2014 14,1 12,6 11,4 

2015 12,5 11,7 9,7 

2016 11,3 10,3 8,2 

2017 9,4 8,8 6,6 

2018 7,9 8,0 5,8 

Źródło: na podstawie danych GUS 

 

 Wyższa stopa bezrobocia ma swoje odzwierciedlenie w wyższym odsetku osób bezrobotnych 

w stosunku do liczby ludności na obszarze LGD.  

 

Tabela 15. Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminach członkowskich 

LGD w latach 2010-2018 (%) 

Gmina  ROK 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dęblin  6 5,5 7,2 8,3 7,3 6,9 6,6 5,4 5,0 

Kłoczew  7,5 7,4 8,2 9,4 8,4 7,2 6,0 5,7 4,5 

Nowodwór  7,3 8,7 9,6 10,1 9,2 8,4 7,5 5,7 5,0 

Ryki  8,1 8,4 9,7 10,3 9,6 8,4 7,8 6,7 5,7 

Stężyca  6,6 7 8,3 9 9,2 7,8 6,0 5,2 4,7 

Ułęż  8,6 10,4 10,9 11,8 10,8 9,4 8,9 7,9 6,8 

Powiat rycki  7,2 7,4 8,7 9,5 8,8 7,8 7,1 6,0 5,3 

Województwo 

lubelskie  

8,7 8,9 9,6 9,9 8,7 8,1 7,3 6,3 5,8 

Źródło: na podstawie danych GUS 

 

 Według danych na dzień 31.12.2018 r. bez pracy na obszarze działania LGD pozostaje 1787 

osób, w tym 962 kobiet, co stanowi 53,83% osób zarejestrowanych w PUP Ryki. Liczbę osób 

zarejestrowanych w PUP Ryki począwszy od roku, w którym dokonano diagnozy obszaru 

działania Lokalnej Grupy Działania tj. 2015 do 2018 roku przedstawia Tabela 16. Liczbę 
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zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2017 i 2018 roku  w poszczególnych gminach 

przedstawia Tabela 5 na stronie 17 Ewaluacji.  

 

Tabela 26. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w PUP Ryki w latach 2015-2018 

ROK Bezrobotni zarejestrowani w PUP Ryki 

Ogółem  W tym kobiety  

2015 2882 1353 48,80% 

2016 2479 1256 50,66% 

2017 2078 1054 50,72% 

2018 1787 962 53,83% 

Źródło: na podstawie danych PUP Ryki 

 

 Liczba osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach począwszy od 2015 roku 

maleje, jednocześnie udział kobiet rośnie. 

 Największy odsetek osób bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby do 

30 roku życia, ponad połowa bezrobotnych mieszka na wsi (55%).  

 

Tabela 17. Wybrane kategorie osób bezrobotnych w roku 2018 

Wyszczególnienie  Ogółem w Powiecie Ryckim Udział w ogóle bezrobotnych 

(%) 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  1787 100 

Zamieszkali na wsi  982 55,0 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia 

nauki  

101 5,7 

Bez kwalifikacji zawodowych  534 29,9 

Bez doświadczenia zawodowego  483 27,0 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka  

336 34,9 

Osoby do 30 roku życia  598 33,5 

W tym osoby do 25 roku życia  320 17,9 

Długotrwale bezrobotne  1043 58,4 

Powyżej 50 roku życia  383 21,4 

Niepełnosprawni  66 3,7 

Źródło: na podstawie danych PUP Ryki, 2018 
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 Przeprowadzona diagnoza obszaru w 2015 roku pozwoliła wyłonić dwie główne grupy 

defaworyzowane, czyli bezrobotnych do 25 roku życia, którzy nie posiadają doświadczenia 

zawodowego oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia, których mobilność jest bardzo 

ograniczona w przeciwieństwie do ludzi młodych. Z danych opracowanych przez PUP w Rykach 

w 2018 roku wynika, iż bezrobocie zmniejsza się na terenie obszaru działania LGD, lecz nadal 

duży udział bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne (58,4%), osoby do 30 roku 

życia (33,5%), którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego (27,0%) lub osoby bez 

kwalifikacji zawodowych (29,9%). Na uwagę zasługuje również duży odsetek kobiet, które nie 

podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (34,9%).  

 Prowadząc diagnozę obszaru w 2015 roku podjęto próby wskazania głównych problemów 

społecznych występujących na obszarze działania LGD. Mieszkańcy w trakcie konsultacji jako 

główne problemy wskazywali bezrobocie oraz emigrację młodych i dobrze wykształconych osób. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” dlatego też tworząc 

Plan Działania większość środków przeznaczyła na działania pozwalające na pobudzanie 

aktywności społecznej poprzez działalność świetlic oraz infrastruktury służącej do rekreacji i 

turystyki oraz na pobudzanie aktywności ekonomicznej poprzez wspomaganie rozwoju 

gospodarczego.  

W 2015 roku przeprowadzona została analiza SWOT obszaru LGD, przygotowana została w 

oparciu o konsultacje z mieszkańcami podczas spotkań w gminach, analizy ankiet, dyskusji w 

grupach fokusowych a także prowadzonych wywiadów pogłębionych. Analiza przedstawiała się 

następująco: 

 

MOCNE STRONY Odniesienie do diagnozy 

/procesu 

partycypacyjnego 

SŁABE STRONY Odniesienie do 

diagnozy / procesu 

partycypacyjnego 

Wśród podmiotów gospodarczych 

dominuje sektor prywatny 

Diagnoza – 2015 

Charakterystyka 

gospodarki 

Mieszkańcy mało aktywni w 

podejmowaniu działalności 

gospodarczej, utrzymujące się 

bezrobocie 

Diagnoza – 2015 

Zgłoszono podczas 

otwartych spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych 
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Dogodne położenie geograficzne - 

bliskość  Lublina, Radomia i 

Warszawy  to sąsiedztwo aglomeracji  

o wysokiej sile nabywczej, popycie 

na produkty rolnicze i produkty 

związane z rekreacją, turystyką i 

wypoczynkiem 

Diagnoza - 2015–

Charakterystyka 

gospodarki 

Zgłoszono podczas 

otwartych spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych 

Utrzymujący się ujemny przyrost 

naturalny  

 

Diagnoza – 2015 

Zgłoszono podczas 

otwartych spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych 

 

Obszar o bogatych walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych, 

atrakcyjny do wypoczynku i rekreacji 

Diagnoza –2015 

Charakterystyka 

obszarów atrakcyjnych 

turystycznie , zgłoszono 

podczas otwartych 

spotkań konsultacyjnych 

Mało ofert pracy dla ludzi 

wchodzących na rynek pracy 

 

Brak kapitału do tworzenia nowych 

firm i rozwijania  istniejących 

przedsiębiorstw 

Diagnoza – 2015 

zgłoszono podczas 

dyskusji w grupach 

fokusowych z 

przedsiębiorcami 

Znaczące zasoby wodne, rzeka 

Wisła, Wieprz i liczne stawy 

Diagnoza –2015 

Charakterystyka 

obszarów atrakcyjnych 

turystycznie , zgłoszono 

podczas otwartych 

spotkań konsultacyjnych 

Niewykorzystane zasoby 

przyrodnicze i kulturowe do 

rozwoju turystki na obszarze  

 

Diagnoza – 2015 

Zgłoszono podczas 

otwartych spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych 

 

 

 

Dużo aktywnych grup artystycznych, 

śpiewaczych, tanecznych 

Diagnoza –2015 

Działalność sektora 

społecznego zgłoszono 

podczas konsultacji w 

gminach i w ankietach 

 

Słaba infrastruktura turystyczna i 

rekreacyjna, brak kompleksowych 

planów zagospodarowania 

turystycznego obszaru 

Diagnoza – 2015 

Zgłoszono podczas 

otwartych spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych 

 

Obszar o bogatym dziedzictwie 

kulturowym i historycznym, 

posiadający wiele zabytków 

Diagnoza – 2015 

zgłoszono podczas 

konsultacji w gminach 

 

Słaba baza noclegowa, 

niewystarczająca w stosunku do 

potrzeb 

 

Diagnoza –2015  

Zgłoszono podczas 

otwartych spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych 

 

Szlaki turystyczne: wodne, piesze, 

rowerowe, historyczne 

Diagnoza – 2015 

Zgłoszono podczas 

konsultacji w gminach  

Słaba oferta na zagospodarowanie 

czasu wolnego 

 

Diagnoza –2015 

Zgłoszono podczas 

otwartych spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych 

 

Kompleks sportowo rekreacyjny 

Wyspa Wisła z nowoczesnym 

zagospodarowaniem terenu i 

infrastrukturą  

Diagnoza – 2015 

Charakterystyka 

obszarów atrakcyjnych 

turystycznie 

 

Słaba infrastruktura społeczna, 

niewystarczająca do potrzeb liczba  

świetlic, placów zabaw, terenów 

rekreacyjnych 

Diagnoza –2015 

Zgłoszono podczas 

otwartych spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych 

SZANSE Odniesienie do diagnozy 

/procesu 

partycypacyjnego 

ZAGROŻENIA Odniesienie do 

diagnozy / procesu 

partycypacyjnego 
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Wzrost zainteresowania osiedlaniem 

się poza miastem - migracja osób z 

miasta na wieś 

Przedstawione szanse 

wynikają z analizy 

trendów przedstawionych 

w diagnozie społeczno-

gospodarczej obszaru 

LGD oraz zostały 

zgłoszone podczas  

spotkań informacyjno - 

konsultacyjnych 

Skomplikowana sytuacja 

polityczna i gospodarcza w 

Europie, zamknięty dla Polski 

rynek produktów rolniczych w 

Rosji  

Przedstawione szanse 

wynikają z analizy 

trendów 

przedstawionych w 

diagnozie społeczno-

gospodarczej obszaru 

LGD oraz zostały 

zgłoszone podczas  

spotkań informacyjno - 

konsultacyjnych 

 

Diagnoza – 2015 

Zgłoszono podczas 

spotkań w gminach 

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju  

 

Do mocnych stron należą dominacja sektora prywatnego – zależność ta utrzymuje się również 

w latach 2016-2018, na obszarze działania LGD powstaje coraz więcej prywatnych podmiotów 

gospodarczych a spada liczba podmiotów publicznych. Obszar działania LGD jest bogaty pod 

względem przyrodniczym i krajobrazowym, kulturowym i historycznym, posiada znaczące zasoby 

wodne oraz szlaki turystyczne. Położenie geograficzne, w pobliżu dużych miast takich jak Lublin, 

Warszawa czy Radom sprzyja dużej sile nabywczej na produkty rolnicze oraz związane z 

turystyką i wypoczynkiem oraz rekreacją. Ze środków pozyskanych poprzez Stowarzyszenie LGD 

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” utworzone zostały place zabaw, dokonano modernizacji OSP 

oraz świetlic, gdzie mieszkańcy mogą spędzać czas wolny.  

Do słabych stron należy mała aktywność w podejmowaniu działalności oraz utrzymujące się 

bezrobocie, brak kapitału do tworzenia nowych firm i rozwijania istniejących, a co za tym idzie 

mało ofert pracy – LGD w tym kierunku podjęło działania, aby wesprzeć osoby zainteresowane 

założeniem własnej działalności lub też rozwinięciem już istniejącej działalności poprzez 

skierowanie dużej części budżetu na działania umożliwiające rozwój wyżej wymienionych 

działań. W 2018 r. bezrobocie było mniejsze, liczba bezrobotnych zmniejszyła się w ciągu roku o 

1000 osób. Do słabych stron należy także słaba infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, słaba baza 

noclegowa, co za tym idzie słaba oferta zagospodarowania czasu wolnego.  

Wśród szans w odniesieniu do obszaru działania LGD wykazano wzrost zainteresowania 

osiedlaniem się poza miastem. Trend ten panuje również w badanym okresie. Położenie obszaru w 

pobliżu miast takich jak Warszawa czy Lublin sprzyja osiedlaniu się ludności z miasta na wieś ale 

jednocześnie w niedalekiej odległości, z możliwością łatwego dostępu do dużych miast.  
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Zagrożeniem natomiast wykazano skomplikowaną sytuację polityczną i gospodarczą w 

Europie. Dodatkowo w 2018 r. na terenie Powiatu Ryckiego pojawił się afrykański pomór świń 

(ASF), szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz 

dziki. Obszar, w którym wystąpił ASF narażony jest na duże straty ekonomiczne w przemyśle 

mięsnym oraz hodowli, spowodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby a także 

wstrzymaniem obrotu i eksportu świń i mięsa wieprzowego.  

 

Realizacja celów  

 W Lokalnej Strategii Rozwoju wyznaczono dwa cele ogólne oraz cztery cele szczegółowe, 

których realizacja została określona za pomocą wskaźników oddziaływania, wskaźników produktu 

oraz wskaźników rezultatu.  

Cele ogólne i szczegółowe: 

- Cel ogólny I. Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału 

- Cel szczegółowy 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia 

- Cel szczegółowy 2. Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej  

- Cel ogólny II. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców  

- Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację 

społeczności lokalnej  

- Cel szczegółowy 4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o 

uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe  

 

Tabela 18. Analiza stanu realizacji wskaźników oddziaływania na koniec 2018 roku 

Cel  Wskaźniki  Jednostka 

miary  

Stan 

początkowy 

2016 rok 

Stan 

osiągnięty  

Plan do 

2023 roku  

Cel ogólny I.  

Rozwój gospodarczy 

obszaru z 

wykorzystaniem 

lokalnego potencjału  

Wo. 1.0. 

Wzrost liczby podmiotów 

gospodarki narodowej 

przypadająca na 1000 

mieszkańców 

Szt.  106,9 113,7 108 

Cel ogólny II.  

Poprawa poziomu i 

jakości życia 

mieszkańców  

Wo.2.1. 

Wzrost odsetka osób 

deklarujących poprawę 

warunków i jakości życia 

na terenie LGD  

Osoby  30% 55,97 Wzrost o 

10% w 

stosunku 

do 2016 

roku  
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Wo. 2.2. 

Wzrost odsetka osób 

deklarujących poczucie 

więzi z obszarem 

zamieszkania  

Osoby  30% 52,80 Wzrost o 

10% w 

stosunku 

do 2016 

roku  

Wo. 2.3.  

Wskaźnik ruchu 

turystycznego (ilość 

udzielonych noclegów na 

1000 mieszkańców) 

Osoby  116,28 127,16 130 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” postawiło sobie 

za cel zmniejszenie liczby osób bezrobotnych oraz poprawienie warunków i jakości życia na 

terenie działania LGD. Z uwagi na wskazania osób biorących udział w konsultacjach społecznych 

na największą uwagę zasługują osoby bezrobotne oraz emigrujące osoby młode, dobrze 

wykształcone. Działania LGD zostały skierowane na przedsięwzięcia generujące nowe miejsca 

pracy oraz wspierające tworzenie infrastruktury służącej do rekreacji i turystyki, sprzyjające 

wzrostowi aktywności społeczności lokalnej i zatrzymania ludzi młodych.  

 Wskaźnik oddziaływania 1.0. Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej 

przypadająca na 1000 mieszkańców w roku bazowym tj. w 2016 wynosił 106,9. Zgodnie z 

danymi wynikającymi z GUS w latach 2013-2018 wartości przedstawiają się następująco: 

Jednostka terytorialna ROK 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Powiat Rycki 104,2 106,5 108,4 110,9 113,7 118,8 

Źródło: na podstawie danych GUS  

  

Według Tabeli wartości w kolejnych latach rosną, podmiotów jest więcej w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Większa liczba podmiotów w gospodarce sprzyja 

wzrostowi zatrudnienia, powstają nowe miejsca pracy.  

 Wskaźniki te zostały osiągnięte. Należy jednak zauważyć, że realizacja wskaźnika 

oddziaływania nie jest zależna od LGD, wpływ ma wiele czynników zewnętrznych, głównie 

sytuacja gospodarcza kraju.  

 Wskaźnik oddziaływania W.o. 2.1. Wzrost odsetka osób deklarujących poprawę 

warunków i jakości życia na terenie LGD w roku bazowym tj. w 2016 został wykazany w 
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wartości 30%. Dla określenia wartości realizacji wskaźnika określonego w LSR przeprowadzone 

zostało badanie w formie ankiet w celu zebrania opinii od mieszkańców gmin członkowskich na 

temat warunków ich życia. Badania ankietowe po raz pierwszy zostały przeprowadzone na 

przełomie 2017 i 2018 roku (grudzień 2017 – styczeń 2018), następnie w okresie grudzień 2018 – 

marzec 2019 i przedstawiają ocenę mieszkańców na temat ich warunków i jakości życia w gminie, 

której mieszkają.  

 Dla określenia wskaźnika oddziaływania 2.1. przyjęto odpowiedź na pytania: w jakim stopniu 

zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w której mogę 

realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby?” oraz w jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie 

zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”. 

Wartości wskaźnika na koniec 2018 roku przedstawia Tabela 18.  

 Wskaźnik oddziaływania W.o. 2.2. Wzrost odsetka osób deklarujących poczucie więzi z 

obszarem zamieszkania w roku bazowym został wykazany w wartości 30%. Podobnie jak w 

przypadku określenia wskaźnika oddziaływania 2.1. tak i dla wskaźnika 2.2. przeprowadzone 

zostało badanie w formie ankiet. Badanie zostało wykonane jedno dla określenia obu wskaźników. 

Dla określenia wskaźnika 2.2. przyjęto odpowiedź na pytanie: czy jest Pan/i 

zadowolony/zadowolona z warunków życia w swojej gminie?. Wartości wskaźnika na koniec 

2018 roku przedstawia Tabela 18. 

 Wskaźnik oddziaływania W.o. 2.3. Wskaźnik ruchu turystycznego (ilość udzielonych 

noclegów na 1000 mieszkańców) w roku bazowym został wykazany w wartości 116,28. W celu 

określenia wskaźnika dane zaczerpnięto z Głównego Urzędu Statystycznego 

(https://lublin.stat.gov.pl/). Wartości wskaźnika w latach 2013-2018 na terenie działania LGD 

(Powiatu Ryckiego) przedstawia Tabela 19. 

 

Tabela 19. Turyści korzystający z noclegów na 1000 mieszkańców w latach 2013-2018 

Jednostka 

terytorialna  

ROK 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Powiat Rycki  116,28 155,59 158,86 149,25 127,16 105,31 

Źródło: na podstawie danych GUS 

 

https://lublin.stat.gov.pl/
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 Wskaźnik w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku wzrósł, podobnie w 2015 roku. Jednak 

począwszy od roku 2016 wskaźnik ten spada, w 2018 roku osiągając wartość jedynie 105,31.  

 Celem ogólnym Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 jest 

wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23), cel ten zostanie zrealizowany poprzez 

realizację celów szczegółowych: 

1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców 

oraz upowszechnianie dobrych praktyk  

2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w 

ramach LSR  

3. Budowanie przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny.  

W Planie komunikacji przedstawione zostały działania komunikacyjne, środki przekazu 

skierowane do poszczególnych grup docelowych, określonych w LSR a także zakładane efekty 

realizacji. Analiza efektywności działań komunikacyjnych oraz zastosowanych środków przekazu 

odbywa się poprzez okresowe monitorowanie wskaźników realizacji działań komunikacyjnych 

oraz efektów realizacji. Szczegółowe zadania przyjęte w Planie komunikacji oraz stopień ich 

wykonania zostały zawarte w Tabeli 20.  

 Każdego roku LGD zobowiązane jest do składania Zarządowi Województwa harmonogramu 

realizacji planu komunikacji, w terminie do 30 listopada każdego roku realizacji LSR, na rok 

następny (§ 5 ust. 1 pkt 27 umowy ramowej). W trakcie realizacji Harmonogramu jest on 

systematycznie aktualizowany na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Zmiany te 

dokonywane są pod koniec każdego kwartału. W latach 2016-2018 dokonano łącznie 12 zmian 

Harmonogramu planu komunikacji na rok 2016, 2017 i 2018. Zmiany te dotyczyły głównie 

skorygowania wartości wskaźnika produktu lub rezultatu oraz dodania wskaźnika lub też 

przesunięcia realizacji wskaźników na kolejny kwartał.  

 

Tabela 20. Realizacja działań komunikacyjnych w latach 2016-2018 

Termin 

realizacji  

Działanie komunikacyjne  Wskaźniki (produkty)  Oczekiwane efekty (rezultaty)  

Cel 1.  Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców oraz 

upowszechnianie dobrych praktyk  

2016-2018 Powiadomienie i prowadzenie 

działań informacyjno-

promocyjnych na rzecz LSR  

Działania informacyjno-

Liczba artykułów i ogłoszeń w 

prasie lokalnej, Internecie 

PLAN - 20 

ZREALIZOWANO 

Liczba osób, do których 

dotarła informacja  

PLAN - 106 700 

ZREALIZOWANO 
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szkoleniowe o możliwościach 

wsparcia w ramach środków LSR  

 

160 

 

159 682 

 

Liczba spotkań informacyjno-

konsultacyjnych LGD z 

mieszkańcami  

PLAN - 12 

ZREALIZOWANO  

11 

 

Liczba uczestniczących w 

spotkaniach informacyjno-

konsultacyjnych  

PLAN - 210 

ZREALIZOWANO 

190 

2016-2018 Wsparcie doradcze i szkoleniowe 

dla beneficjenta  

Liczba podmiotów, którym 

udzielono indywidualnego 

doradztwa  

PLAN - 60 

ZREALIZOWANO  

132 

Liczba osób/podmiotów, które 

otrzymały wsparcie po 

uprzednim udzieleniu 

indywidualnego doradztwa w 

zakresie ubiegania się o 

wsparcie na realizację LSR, 

świadczonego w biurze LGD  

PLAN - 26 

ZREALIZOWANO  

17 

 

2016-2018 Kampania promocyjna efektów 

wdrażania LSR  

Liczba artykułów  

PLAN - 20 

ZREALIZOWANO  

3 

 

------ 

Liczba fotorelacji ze 

zrealizowanych projektów na 

stronie internetowej  

PLAN - 20 

ZREALIZOWANO  

0 

Liczba osób, która zapoznała 

się z informacjami na stronie 

www o projektach  

PLAN - 400 

ZREALIZOWANO  

0 

Cel 2.  Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach LSR  

2016-2018 Działania animacyjne w zakresie 

aktywizowania grup 

defaworyzowanych na rzecz 

udziału w projektach 

promujących obszar  

Ilość wydarzeń aktywizujących 

związanych z promocją 

obszaru  

PLAN - 20 

ZREALIZOWANO  

23 

 

Ilość uczestników wydarzeń 

aktywizujących / konkursów  

PLAN - 780 

ZREALIZOWANO  

914 

Cel 3.  Budowanie przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny  

2016-2018 Badanie satysfakcji 

wnioskodawców  

Liczba ankiet 

PLAN - 100 

ZREALIZOWANO   

273 

Liczba zadowolonych osób 

korzystających z usług 

doradczych/szkoleń LGD  

PLAN - 65 

ZREALIZOWANO  

246 

 

2016-2018 Działania w obszarze 

komunikacji wewnętrznej i 

Liczba szkoleń zewnętrznych i 

wewnętrznych dla 

Liczba pracowników i 

członków Organów LGD 
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podnoszenia jakości usług  pracowników i członków 

Organów LGD  

PLAN - 5 

ZREALIZOWANO  

16 

biorących udział w szkoleniach 

zewnętrznych i wewnętrznych, 

którzy podnieśli swoją wiedzę 

i kwalifikacje   

PLAN - 40 

ZREALIZOWANO  

40 

 

2016-2018 Działania w obszarze 

monitoringu i weryfikacji 

realizacji planu komunikacji  

Liczba badań monitorujących 

wskaźniki i ewaluacyjnych  

PLAN - 6 

ZREALIZOWANO  

2 

 

-------- 

Liczba opublikowanych 

wyników weryfikacji 

wdrażania  

PLAN - 6 

ZREALIZOWANO  

8 

 

Liczba osób, które zapoznały 

się z opublikowanymi 

wynikami weryfikacji 

wdrażania 

PLAN - 200 

ZREALIZOWANO  

78 

 

2016-2018 Działania w obszarze budowania 

i utrzymania relacji z otoczeniem  

Liczba 

imprez/targów/wydarzeń 

zewnętrznych w których LGD 

brała udział  

PLAN - 12 

ZREALIZOWANO  

21 

 

Liczba uczestników 

imprez/targów/wydarzeń 

zewnętrznych w których LGD 

brała udział  

PLAN - 100 000 

ZREALIZOWANO  

129 000 

Liczba publikacji promujących 

działania LGD i region  

PLAN - 10 

ZREALIZOWANO  

3 

Liczba rozpowszechnionych 

publikacji promujących 

działania LGD i region  

PLAN - 1000 

ZREALIZOWANO  

500 

 

Lub wejść na stronę w 

przypadku publikacji w wersji 

elektronicznej  

PLAN - 1000 

ZREALIZOWANO  

0 

 

Liczba wyjazdów studyjnych  

PLAN - 1 

ZREALIZOWANO  

0 

 

Liczba uczestników wyjazdów 

studyjnych  

PLAN - 20 

ZREALIZOWANO 

0 

Źródło: opracowanie własne  
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 W cel szczegółowy I Planu komunikacji wpisuje się powiadomienie i prowadzenie działań 

informacyjno-promocyjnych na rzecz LSR, wsparcie doradcze i szkoleniowe dla beneficjenta, w 

cel szczegółowy II Planu komunikacji wpisują się działania animacyjne w zakresie aktywizowania 

grup defaworyzowanych na rzecz udziału w projektach promujących obszar, w cel szczegółowy 

III Planu komunikacji wpisują się badanie satysfakcji wnioskodawców, działania w obszarze 

monitoringu i weryfikacji realizacji Planu komunikacji. Zadania przyjęte w Planie komunikacji są 

na bieżąco realizowane oraz aktualizowane w miarę potrzeb. Większość wskaźników jest 

wykonana w co najmniej 50%, jedynie wskaźniki odnośnie kampanii promocyjnej efektów 

wdrażania LSR, działań w obszarze monitoringu i weryfikacji realizacji planu komunikacji a także 

niektóre działania w obszarze budowania i utrzymania relacji z otoczeniem są zrealizowane na 

nieco niższym poziomie. Kilka wskaźników jest zrealizowanych w minimum 100% zakładanej 

wartości. 

 Ewaluacja wykonana jest w trakcie realizacji LSR, Plan komunikacji określa zaś działania do 

roku 2023. Wskaźniki zrealizowane w mniejszym stopniu dotyczą głównie zrealizowanych 

operacji, czyli takich w ramach których dokonana już została płatność ostateczna (projekt został 

rozliczony). Wiele projektów na dzień 31.12.2018 r. jest w trakcie realizacji, co się przekłada na 

osiągnięcie określonych wskaźników w późniejszym terminie.  

 

Realizacja przedsięwzięć i wskaźników 

 W Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość 

Ziemi Ryckiej” wyznaczono pierwotnie 12 przedsięwzięć. W 2018 roku LGD wykreśliła dwa 

przedsięwzięcia w zakresie projektów grantowych. Powodem był brak zainteresowania 

beneficjentów w ramach przeprowadzonych naborów dla przedsięwzięcia 4.1 Imprezy, wystawy i 

spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu oraz 4.2 Imprezy i 

spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru. Pierwszy nabór wniosków na 

realizację projektów grantowych ogłoszony został w grudniu 2016 r. Na oba powyższe 

przedsięwzięcia wpłynęło odpowiednio 4 wnioski na kwotę 26 955,00 zł i 3 wnioski na kwotę 

25 296,00 zł. Z uwagi jednak na fakt, iż minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie 

mniej niż 50 000,00 zł realizacja powyższych działań była niemożliwa. W związku z czym 

ogłoszono kolejne nabory. Ogłoszone one zostały w styczniu 2018 r, w wyniku których także nie 



                                                           
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” 
 

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15 
Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16 

 

Strona 56 z 104 
 

doszło do realizacji projektów z powodu braku złożonych wniosków w ramach przedsięwzięcia 

4.1 oraz dla przedsięwzięcia 4.2 złożone wnioski nie realizowały założeń projektu grantowego 

(sektor publiczny stanowił powyżej 20%). Przystąpiono więc do ogłoszenia naboru wniosków w 

lutym 2018 r. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków dla przedsięwzięcia 4.1 nie 

wpłynął żaden wniosek do Biura LGD, natomiast dla przedsięwzięcia 4.2 wpłynął 1 wniosek 

złożony przez jednostkę sektora finansów publicznych (brak zgodności z PROW 2014-2020), nie 

realizując przy tym założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 

2016-2022. Postanowiono więc wykreślić wyżej wymienione przedsięwzięcia. Środki zostały 

przeniesione na operację własną w wysokości 20 000 zł oraz infrastrukturę niekomercyjną na cele 

rekreacyjne i kulturalne w wysokości 100 000 zł. Pozostało więc do realizacji 10 przedsięwzięć. 

Aktualizacji LSR dokonano w maju 2018 r., w dniu 21 maja 2018 r. odbyło się Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia, na którym uchwalono Uchwałę Nr 8/2018 w sprawie aktualizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 W związku z tym, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi 

Ryckiej” w latach 2016-2018 osiągnęła wymagania z §  8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i 

sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność tj.:  

- osiągnęła co najmniej 60% poziomu każdego ze wskaźników produktu, które zostały 

przewidziane do realizacji w LSR w latach 2016-2018, 

- wykorzystała co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR w latach 2016-2018, 

- wykorzystała co najmniej 40% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie 

miejsc pracy w ramach LSR, 

- realizuje zobowiązania określone w niniejszej umowie, 

mogła w 2019 roku ubiegać się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie 

realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego.  

 Poziom realizacji kamieni milowych przedstawia Tabela 21.  
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Tabela 21. Realizacja kamieni milowych w latach 2016-2018 

Przedsięwzięcie  Nazwa 

wskaźnika 

produktu  

Wartość 

wskaźnika 

produktu 

wg Planu 

Działania 

w latach 

2016-

2018 

Realizacja 

wskaźnika  

% 

realizacji 

wskaźnika 

Limit 

środków 

wg Planu 

Działania 

w latach 

2016-

2018 

Wykorzystanie 

środków  

% 

realizacji 

budżetu 

1.1 Rozwój 

istniejących 

firm w tym 

wdrażającyc

h nowe 

technologie i 

innowacje 

oraz 

uwzględniaj

ących 

ochronę 

środowiska i 

zmiany 

klimatu 

  

Wp. 1.1.  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa  8 6 75,00 1.400.000 1.323.366 94,53 

1.2 Założona i 

zarejestrowa

na nowa 

firma  

 

Wp. 1.2.  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

utworzeniu 

nowego 

przedsiębiorstwa  

 

8 7 87,50 800.000 700.000 87,50 

2.1 Inkubator 

wsparcia       

przedsiębiorców 

lokalnych  

 

Wp. 2.1.  

Liczba szkoleń  
6 5 83,33 50.000 50.000 100,00 

3.1 Budowa, 

modernizacja 

obiektów z  

przeznaczeniem 

na cele  

rekreacyjne i 

kulturalne  

 

Wp. 3.1.  

Liczba nowych 

lub 

przebudowanych 

obiektów 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

kulturalnej  

 

8 8 100,00 1.555.000 1.662.707,54 106,93 

3.2 Budowa, 

modernizacja 

Wp. 3.2.  

Liczba nowych 
5 4 80,00 550.000 538.443,23 97,90 
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obiektów  na cele 

turystyczne   

       

lub 

przebudowanych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej  

 

4.3 

Wydawnictwa 

promujące 

walory  

przyrodnicze i 

turystyczne  

obszaru 

Wp. 4.3.  

Liczba 

publikacji 

promujących 

walory 

przyrodnicze, 

historyczne, 

kulturowe  

 

6 8 133,33 60.000 79.853 133,09 

        Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

 

Średni poziom realizacji przedsięwzięć przedstawionych w powyższej tabeli wyniósł 92,68%. 

Średni poziom wykorzystania środków finansowych to 98,63%. Każde przedsięwzięcie zostało 

przyporządkowane do celu szczegółowego (w Planie Działania są 4 cele szczegółowe). Do 

każdego przedsięwzięcia został przypisany wskaźnik produktu oraz wskaźniki rezultatu. 

Szczegółowa analiza realizacji wskaźników produktu i rezultatu oraz stanu wypłaconej pomocy 

znajduje się w Tabelach 22, 23 i 24.  

 

Tabela 22. Analiza stanu realizacji wskaźników rezultatu na dzień 31.12.2018 (wynikające z podpisanych 

umów) 

 Wskaźnik rezultatu  Jednostka 

miary   

Stan 

osiągnięty  

Stan 

docelowy (do 

2023 roku) 

% realizacji  

Wr. 

1.1. 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 

istniejących firmach 
Szt.  10 12 83,33% 

Liczba utrzymanych miejsc pracy w 

istniejących firmach  
Szt.  52,47 24 218,62% 

Wr. 

1.2. 

Liczba miejsc pracy w nowo utworzonych 

firmach  
Szt.  12,1 11 110% 

Liczba utrzymanych miejsc pracy w 

nowoutworzonych firmach  
Szt.  12,1 11 110% 

Wr. 

2.1. 

Liczba osób, która skorzystała z 

inkubatora wsparcia  
Osoby  100 100 100% 

Wr. 

3.1. 

Liczba osób korzystająca z nowej, 

ulepszonej infrastruktury rekreacyjnej i 

kulturalnej  

Osoby  2 982 1650 180,72% 
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Wr. 

3.2.  

Liczba osób korzystająca z nowej, 

przebudowanej infrastruktury turystycznej  
Osoby  20 282 600 3380,33% 

Wr. 

3.3.  

Liczba osób uczestniczących w 

wydarzeniach/spotkaniach promujących 

walory obszaru, w tym osoby z grup 

defaworyzowanych  

Osoby  1604 8000 20,05% 

Wr. 

3.4.  

Liczba przeszkolonych pracowników 

Biura i członków Organów  
Osoby  40 40 100% 

Liczba odwiedzin strony internetowej 

LGD  
Liczba wejść 141 984 150 000 94,65% 

Wr. 

4.3.  

Liczba osób, która podniosła swoją 

wiedzę o walorach przyrodniczych i 

turystycznych obszaru  

Osoby  16 850 17 000 99,11% 

Wr. 

4.4.  

Liczba projektów współpracy 

wykorzystujących lokalne zasoby  
Szt.  1 2 50% 

Wr. 

4.5.  

Liczba projektów współpracy 

skierowanych do grup docelowych  
Szt.  0 2 0% 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Tabela 23. Analiza stanu realizacji wskaźników produktu na dzień 31.12.2018 r. (w oparciu o podpisane 

umowy) 

Wskaźnik produktu  Jednostka 

miary   

Stan 

osiągnięty  

Stan 

docelowy (do 

2023 roku) 

% realizacji  Poddziałanie 

PROW 

Wp. 1.1. liczba zrealizowanych 

operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa  

Szt. 6 12 50% 

19.2 

Wp. 1.2. Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

Szt. 7 11 63,63% 

19.2 

Wp. 2.1. Liczba szkoleń  Szt. 5 6 83,33% 19.2 

Wp. 3.1. Liczba nowych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury rekreacyjnej i 

kulturalnej  

Szt. 8 13 61,53% 

19.2 

Wp. 3.2. Liczba nowych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej  

Szt. 4 7 57,14% 

19.2 

Wp. 3.3. Liczba 

spotkań/wydarzeń adresowanych 

do mieszkańców  

Szt. 22 20 110% 

19.4 

Wp. 3.4. Liczba osobodni szkoleń 

dla pracowników i organów LGD  
Szt. 333 243 137,03% 

19.4 
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Wp. 4.3 Liczba publikacji  

 
Szt. 8 8 100% 

19.2 

Wp. 4.4. Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy  
Szt. 1 2 50% 

19.3 

Wp. 4.5. Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy  
Szt. 0 2 0% 

19.3 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 24. Wnioski w ramach których zostały podpisane umowy oraz dokonana została płatność końcowa 

(19.11.2019 r.)  

Nr Nr wniosku  Wnioskowana 

kwota 

Kwota wynikająca 

z podpisanej 

umowy 

Kwota wypłacona  

1 4/19.2/1/2016/R 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

2 2/19.2/1/2016/R 132 863,00 132 863,00 122 114,70 

3 10/19.2/1/2016/R 285 600,00 285 600,00 285 600,00 

4 2/19.2/1/2016/P 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

5 3/19.2/1/2016/P 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

6 4/19.2/1/2016/P 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

7 7/19.2/1/2017 89 092,50 89 091,62 ------ 

8 4/19.2/1/2017 98 899,00 93 812,00 93 812,00 

9 1/19.2/1/2017 577 686,63 577 686,63 ------ 

10 1/19.2/2/2017 69 474,00 69 474,00 69 474,00 

11 2/19.2/2/2017 145 477,35 145 476,98 115 998,75 

12 3/19.2/2/2017 110 940,00 110 940,00 108 696,25 

13 4/19.2/4/2018 59 610,00 59 608,68 59 608,68 

14 2/19.2/4/2018 96 258,74 95 304,10 93 398,02 

15 3/19.2/4/2018 104 640,60 103 603,65 101 531,58 

16 1/19.2/4/2018 420 740,22 420 139,87 ------- 

17 1/19.2/5/2018 80 577,00 80 577,00 ------- 

18 2/19.2/5/2018 300 000,00 214 796,00 ------- 

19 9/19.2/6/2018/R 300 000,00 300 000,00 ------- 

20 3/19.2/6/2018/R 159 525,00 159 525,00 ------- 

21 4/19.2/6/2018/R 300 000,00 300 000,00 282 596,61 

22 10/19.2/6/2018/R 145 378,00 145 378,00 ------- 

23 8/19.2/7/2018/P 100 000,00 100 000,00 ------- 

24 5/19.2/7/2018/P 100 000,00 100 000,00 ------- 

25 7/19.2/1/2018/P 100 000,00 100 000,00 ------- 

26 2/19.2/7/2018/P 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Źródło: opracowanie własne 
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 W ramach realizacji przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe 

technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu 

podpisanych zostało 6 umów o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Lubelskiego w 

Lublinie, z czego 1 projekt został rozliczony. W wyniku zrealizowania podjętych działań 

utworzono 2 miejsca pracy oraz utrzymano 12 miejsc pracy w istniejących firmach.  

 W ramach przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma zostało podpisanych 7 

umów o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie, z czego 3 

projekty zostały rozliczone. W wyniku realizacji przedsięwzięcia utworzono 4 miejsca pracy oraz 

utrzymano 4 miejsca pracy.  

 W ramach przedsięwzięcia 2.1 Inkubator wsparcia przedsiębiorców lokalnych 21 grudnia 

2018 r. podpisana została umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lepsza 

Przyszłość Ziemi Ryckiej” a Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie na realizację 

operacji własnej. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano przeprowadzenie 5 szkoleń dla 

mieszkańców obszaru działania LGD oraz utworzenie platformy internetowej dla lokalnych 

przedsiębiorców. Zakończenie realizacji operacji przewidziane jest na grudzień 2019 roku. W dniu 

21 maja 2018 r. dokonana została aktualizacja LSR. W wyniku przeniesienia środków 

finansowych z wykreślanych przedsięwzięć tj. projektów grantowych na operację własną wystąpił 

błąd. Zwiększając kwotę przeznaczoną na realizację projektu własnego, LGD zobligowane było 

jednocześnie do zwiększenia wartości wskaźnika odnośnie projektu. Zaplanowano 

przeprowadzenie 5 szkoleń i utworzenie 

platformy internetowej, czyli 6 działań, natomiast 

nazwa wskaźnika brzmi „Liczba szkoleń”, 

dodatkowo pierwotna nazwa wskaźnika brzmiała 

„liczba działań w ramach tej operacji”, dlatego też 

wkradł się błąd.  

 W ramach realizacji przedsięwzięcia 3.1 

Budowa, modernizacja obiektów z 

przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne 

podpisanych zostało 8 umów o przyznanie 

pomocy, z czego 1 projekt został rozliczony. W 

wyniku zrealizowania podjętych działań wyremontowano i zmodernizowano budynek świetlicy 

Rysunek 3. Print screen ilustrujący liczbę odwiedzin strony 

internetowej LGD 
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wiejskiej znajdującej się w remizie OSP Korzeniów. Z nowej, ulepszonej infrastruktury 

rekreacyjnej i kulturalnej skorzystać ma 150 osób.  

 W ramach przedsięwzięcia 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne podpisane 

zostały 4 umowy, z czego 2 projekty zostały rozliczone. W wyniku zrealizowania podjętych 

działań utworzono dwie strefy rekreacji w miejscowości Zosin i Lendo Ruskie. Z nowej, 

przebudowanej infrastruktury turystycznej skorzystać mają min. 82 osoby.  

 W ramach realizacji przedsięwzięcia 3.3 Wydarzenia promujące walory obszaru, w tym 

angażujące grupy defaworyzowane w latach 2016-2018 zorganizowane zostały 22 wydarzenia, 

wymienione m.in. w Tabeli 5 Ewaluacji, w których LGD występowało jako organizator lub 

współorganizator. Spotkania skierowane do mieszkańców obszaru działania LGD, w ramach 

których uczestniczyło 1604 osoby z grup defaworyzowanych. Drugim wskaźnikiem rezultatu dla 

przedsięwzięcia jest liczba odwiedzin strony internetowej LGD. Na dzień 31.12.2018 r. stronę 

internetową www.lokalnagrupadzialania.pl odwiedziło 141 984 osób.  

 W ramach przedsięwzięcia 3.4 Wsparcie kapitału społecznego przeprowadzone zostały 

szkolenia dla kadry biorącej udział we wdrażaniu LSR. Łącznie przeprowadzono 333 osobodni 

szkoleń, przeszkolonych zostało 40 osób tj. członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz 

pracowników biura LGD. Dodatkowo pracownicy Biura oraz Prezes Zarządu uczestniczyli w 

szkoleniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne np. KSOW w Lublinie.  

 W ramach przedsięwzięcia 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne 

obszaru 21 grudnia 2018 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” a Zarządem 

Województwa Lubelskiego w Lublinie na realizację projektu grantowego na kwotę 79 853,00 zł. 

W ramach projektu zostało podpisanych 7 umów o powierzenie grantu z Grantobiorcami na 

wydanie 8 publikacji. Łącznie wiedzę o walorach przyrodniczych i turystycznych obszaru ma 

podnieść 16850 osób (wskaźnik rezultatu). 

  W ramach przedsięwzięcia 4.4 Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru realizowany 

został 1 projekt współpracy pn. Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz. Projekt 

realizowany przez 7 lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego. Planowany 

wkład Stowarzyszenia LGD  „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” to 46 000 zł. Planowane zadania 

to opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego dla kajakarzy w języku polskim i 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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angielskim, aktualizacja strony internetowej www.kajakiempowieprzu.pl oraz impreza promująca 

projekt.  

  W ramach przedsięwzięcia 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru – promocja 

produktów lokalnych Lubelszczyzny planowane są 2 projekty współpracy pn. Promocja 

kulinarnego szlaku turystycznego oraz Utworzenie punktu sprzedażowego produktów lokalnych.  

 Każdego roku LGD składa do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie z realizacji LSR. 

Jedna z części sprawozdania dotyczy efektów ewaluacji wewnętrznej. Pytania zawarte w tej części 

są analizowane podczas organizowanych przez LGD warsztatów refleksyjnych. Warsztat odbywa 

się na początku każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku 2018 dokonując analizy 

efektów z roku 2017. Pierwszy warsztat odbył się 13 lutego 2018 r., drugi natomiast 11 lutego 

2019 r. Po przeprowadzeniu warsztatu refleksyjnego sporządzane jest Sprawozdanie z realizacji 

LSR. Dokument ten należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do końca lutego roku 

następnego za dany rok kalendarzowy. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza 

Przyszłość Ziemi Ryckiej” w latach 2016-2018 złożyło 2 sprawozdania, za rok 2018 sprawozdanie 

złożone zostało w 2019 roku.  

 Jednym z zobowiązań LGD jest umożliwienie przeprowadzenia kontroli LGD. W badanym 

okresie w Lokalnej Grupie Działania zostały przeprowadzone 3 kontrole przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego  

- 4 października 2016 r. w zakresie realizacji zobowiązań aktualnych na dzień przeprowadzenia 

kontroli – brak uwag, 

- 27 października 2017 r. w zakresie realizacji zobowiązań aktualnych na dzień przeprowadzenia 

kontroli – 1 uwaga: Kontrolujący rekomendują LGD rozszerzenie informacji przekazywanej 

wnioskodawcy, w taki sposób, aby zawierało odniesienie do oceny w ramach poszczególnych 

kryteriach wyboru operacji, 

- 16 – 19 listopada 2018 r. w zakresie wykonywania przez LGD zobowiązań zawartych w § 5 

Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR przez społeczność – brak uwag.  

 W okresie od podpisania umowy ramowej do dnia 31 grudnia 2018 r. została wystawiona 1 

rekomendacja dla LGD przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

Rekomendacja ta dotyczyła błędnie przyznanego punktu za udzielenie doradztwa w ramach 

ocenianej operacji własnej. Zgodnie z prawidłową oceną, projekt nie powinien uzyskać żadnych 

punktów w ramach powyższego kryterium. W związku z nieprawidłowym przyznaniem punktów 

http://www.kajakiempowieprzu.pl/
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w ramach oceny z lokalnymi kryteriami wyboru zarekomendowano Radzie LGD dokonanie zmian 

w procedurach LGD, aby lokalne kryteria wyboru dla operacji własnych były dostosowane osobno 

do sytuacji, gdy to LGD realizuje operację własną lub gdy inny podmiot zgłosi chęć realizacji 

takiej operacji. W wyniku uzyskanej rekomendacji na początku 2019 r. została dokonana 

aktualizacja Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru 

pod koniec 2019 r.  

 

Realizacja projektów współpracy  

 Kwota środków działania LEADER przewidziana na poddziałanie 19.3 Przygotowanie i 

realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, która została uwzględniona w 

LSR w momencie tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego stanowiła równowartość 2% kwoty 

przewidzianej na poddziałanie 19.3, tj. 126 000 zł, w 2017 r. LGD wnioskowało o podniesienie 

progu do 5%, uzyskując przy tym łącznie 315 000 zł na projekty współpracy. Pierwotnie LSR 

zakładało realizację trzech projektów współpracy, w 2017 r. został dodany czwarty projekt tj. 

Utworzenie punktu sprzedażowego produktów lokalnych. Aktualizacji LSR dokonano podczas 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się dnia 26 czerwca 2017 r. Dnia 28 

lipca 2017 r. zawarty został aneks nr 4 do umowy ramowej odnośnie wyżej wymienionych zmian. 

Planowane projekty współpracy zostały przedstawione w Tabeli 25. 

 

Tabela 25. Planowane projekty współpracy (stan na dzień 1.12.2019 r.) 

Lp. Nazwa projektu Planowany wkład 

LGD „Lepsza 

Przyszłość Ziemi 

Ryckiej” 

Partnerzy Planowane zadania 

1. Szlak kajakowy po rzece 

Wieprz 

46.000,00 zł - Stowarzyszenie LGD 

„Doliną Wieprza i 

Leśnym Szlakiem”  

- LGD „Zielony 

Pierścień”  

- Stowarzyszenie LGD 

„Nasze Roztocze”  

- Stowarzyszenie LGD 

„Krasnystaw PLUS”  

- Stowarzyszenie LGD 

„Dolina Giełczwi”  

- LGD „Polesie”  

- Stowarzyszenie LGD 

„Lepsza Przyszłość Ziemi 

Ryckiej”  

a) opracowanie i wydanie 

przewodnika turystycznego w 

języku polskim dla kajakarzy – 1000 

szt.  

b) opracowanie i wydanie 

przewodnika turystycznego w 

języku angielskim dla kajakarzy – 

500 szt.  

c) utworzenie miejsca postojowego 

dla kajakarzy w miejscowości 

Dęblin, Bobrowniki  

d) aktualizacja i poszerzenie 

informacji na stronie 

www.kajakiempowieprzu.pl wraz z 

utworzeniem zakładki 

anglojęzycznej  

http://www.kajakiempowieprzu.pl/
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e) impreza promująca projekt 

 

2. Inkubator 

przedsiębiorczości  

209.000,00 zł - LAG DRAVA (partner 

ze Słowenii)  

- LGD „Jagiellońska 

Przystań”  

- LGD „Doliną Wieprza i 

Leśnym Szlakiem”  

- Stowarzyszenie LGD 

„Lepsza Przyszłość Ziemi 

Ryckiej”  

a) przygotowanie wizyt roboczych w 

kraju partnera i przegląd 

posiadanych zasobów 

(inwentaryzacja na potrzeby 

projektu)  

b) opracowanie strategii 

wykorzystania wybranych 

produktów lokalnych  

c) wymiana dobrych praktyk 

podczas wizyt studyjnych  

d) stworzenie platformy wsparcia 

dla przedsiębiorców w oparciu o 

zidentyfikowane i wybrane zasoby  

 

3. Promocja kulinarnego 

szlaku turystycznego  

30.000,00 zł  a) wymiana doświadczeń w zakresie 

znakowania i promowania szlaków 

turystycznych 

b) wymiana dobrych praktyk – 

wizyta w inkubatorze kuchennym  

c) wyznaczenie szlaku turystycznego  

d) portal internetowy promujący 

szlak  

e) wyznaczenie wspólnego szlaku 

kulinarnego  

f) wydanie publikacji promocyjnej  

 

4. Utworzenie punktu 

sprzedażowego produktów 

lokalnych  

30.000,00 zł - LGD „Zielony 

Pierścień”  

- Stowarzyszenie LGD 

„Doliną Wieprza i 

Leśnym Szlakiem”  

- Stowarzyszenie LGD 

„Krasnystaw PLUS”  

- Stowarzyszenie LGD 

„Dolina Giełczwi”  

- Stowarzyszenie LGD 

„Lepsza Przyszłość Ziemi 

Ryckiej”  

- LGD „Leśny Krąg”  

- LGD „Promenada S12”  

- LGD „Jagiellońska 

Przystań”  

- LGD „Nasze Roztocze”  

 

a) utworzenie punktu 

sprzedażowego  

b) działania promocyjne  

 

5. Promocja walorów 

turystycznych obszaru 

2.000,00 zł LGDy z województwa 

lubelskiego 

a) wydanie wspólnego przewodnika 

dla rowerzystów obejmującego 

trasy rowerowe na obszarze 

objętym LSR 

b)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie LSR  

 

Na dzień 31.12.2018 r. w trakcie realizacji był jeden projekt współpracy, dotyczący szlaku 

kajakowego na rzece Wieprz. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 
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„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wspólnie z lokalnymi grupami 

działania z województwa lubelskiego (wykazane w Tabeli 25) został złożony do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 3 października 2017 r. Umowa 

Nr 00003-6936-UM0320003/17 pomiędzy Województwem Lubelskim a Lokalnymi Grupami 

Działania została zawarta w dniu 29 listopada 2017 r. w Lublinie. Do umowy zostały zawarte trzy 

aneksy, zmiany dotyczyły terminu realizacji operacji, konta i kwoty wyprzedzającego 

finansowania, wykazu działek ewidencyjnych, kwoty pomocy. Cel operacji to wzrost znaczenia 

turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury 

turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz.  

Realizacja operacji na terenie Powiatu 

Ryckiego zakłada powstanie nowych 

obiektów infrastruktury turystycznej tj. dwie 

altany w miejscowości Dęblin i Bobrowniki, 

wydanie publikacji „Kajakiem po rzece 

Wieprz” w języku polskim i angielskim, 

ponadto w lipcu 2018 r. zorganizowany 

został w ramach projektu współpracy spływ 

kajakowy. Uczestniczyło w nim 50 osób, 

spływ rozpoczął się w miejscowości Białki 

Dolne a zakończył w miejscowości Dęblin.  

Pozostałe projekty współpracy są w trakcie przygotowań do realizacji. 

 

 

Analiza przebiegu konkursów  

 W latach 2016-2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi 

Ryckiej” przeprowadziło 20 naborów wniosków, w tym:  

 2 w ramach rozwoju działalności gospodarczej  

 2 w ramach podejmowania działalności gospodarczej  

 3 w ramach budowy, modernizacji obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i 

kulturalne  

Zdjęcie 5. Spływ kajakowy14.07.2018 r. 
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 3 w ramach budowy, modernizacji obiektów na cele turystyczne  

 3 w ramach projektu grantowego dotyczącego Imprez, wystaw i spotkań integracyjnych w 

tym dotyczących ochrony środowiska i zmian klimatu  

 3 w ramach projektu grantowego dotyczącego Imprez i spotkań związanych z turystyką i 

promocją turystyczną obszaru  

 4 w ramach projektu grantowego dotyczącego Wydawnictw promujących walory 

przyrodnicze i turystyczne obszaru  

Dodatkowo na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania zamieszczone zostało 

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej.  

W ramach wszystkich przeprowadzonych naborów wniosków do LGD wpłynęło łącznie 94 

wniosków, w tym 35 wniosków o powierzenie grantu (analiza ilości złożonych wniosków zostało 

przedstawione w dalszej części Ewaluacji), z czego udało się zrealizować 7 projektów (zostało 

zawartych 25 umów z czego ostatecznie rozliczyło się 7 Beneficjentów).  

Ogłoszenia naborów wniosków były podawane do publicznej wiadomości, zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD oraz na tablicy informacyjnej a także 

na stronach internetowych gmin członkowskich i w prasie lokalnej. Wraz z ogłoszeniem o naborze 

wniosków, na stronie internetowej LGD zamieszczone zostały niezbędne dokumenty.  

Nabory wniosków przeprowadzone były zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy ramowej 

Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Tabela 26 przedstawia 

okresy w jakich przeprowadzone zostały nabory wniosków w latach 2016-2018.  

 

Tabela 26. Okresy w jakich zostały przeprowadzone nabory wniosków 

Lp Działanie 2016 2017 2018 

 Półrocze I II I II I II 

1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w 

kierunku wzrostu zatrudnienia   X   X  

2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez 

integrację i aktywizację społeczności lokalnej    X  X  

3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i 

promocja obszaru w oparciu o 

uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i 

dziedzictwo kulturowe 

     X 

Źródło: opracowanie własne 
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 Nabór wniosków Nr 1/2016/R został przeprowadzony w okresie od 21 listopada 2016 do 9 

grudnia 2016 r. dla realizacji Celu ogólnego 1 Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem 

lokalnego potencjału, Celu szczegółowego 1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku 

wzrostu zatrudnienia, Przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe 

technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmian klimatu. Limit 

dostępnych środków w ramach naboru wynosił 1.400.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o 

naborze wniosków złożonych zostało 10 wniosków na kwotę 2 121 477,00 zł.  

 

Tabela 27.3 Złożone wnioski w ramach naboru Nr 1/2016/R 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie 

operacji 

Wnioskowana kwota 

pomocy  

Wskaźnik produktu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa)  

Wskaźnik rezultatu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba utworzonych 

miejsc pracy w 

istniejących firmach) 

1.  1/19.2/1/2016/R 
261 592,00 

  

2.  2/19.2/1/2016/R 
132 863,00 

1 1 

3.  3/19.2/1/2016/R 
203 032,00 

1 2 

4.  4/19.2/1/2016/R 
300 000,00 

1 2 

5.  5/19.2/1/2016/R 
265 370,00 

  

6.  6/19.2/1/2016/R 
300 000,00 

  

7.  7/19.2/1/2016/R 
113 400,00 

  

8.  8/19.2/1/2016/R 
196 120,00 

1 2 

9.  9/19.2/1/2016/R 
63 500,00 

1 2 

10.  10/19.2/1/2016/R 
285 600,00 

1 1 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 03.11.2016 r. W dniu 19 grudnia 2016 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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wniosków Nr 1/2018/R. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 21 listopada do 9 

grudnia 2016 r. przez pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. 

Następnie została przeprowadzona ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia dnia 2 stycznia, 9 

stycznia i 16 stycznia 2017 r., w wyniku której wybranych zostało 6 wniosków na kwotę 1.181.115,00 

zł. 

 

Nabór wniosków Nr 1/2016/P przeprowadzony został w okresie od 21 listopada 2016 do 9 grudnia 

2016 r. dla realizacji Celu ogólnego 1 Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego 

potencjału, Celu szczegółowego 1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu 

zatrudnienia, Przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma. Limit dostępnych środków w 

ramach naboru wynosił 700 000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków złożonych 

zostało 7 wniosków na kwotę 700 000,00 zł. 

Tabela 28. Założone wnioski w ramach naboru Nr 1/2016/P 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie 

operacji 

Wnioskowana kwota 

pomocy  

Wskaźnik produktu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa)  

Wskaźnik rezultatu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba utworzonych 

miejsc pracy w 

nowoutworzonych 

firmach) 

1.  2/19.2/1/2016/P 
100 000,00 

1 2 

2.  3/19.2/1/2016/P 
100 000,00 

1 1,1 

3.  4/19.2/1/2016/P 
100 000,00 

1 1 

4.  5/19.2/1/2016/P 
100 000,00 

1 1 

5.  6/19.2/1/2016/P 
100 000,00 

1 1 

6.  7/19.2/1/2016/P 
100 000,00 

  

7.  8/19.2/1/2016/P 
100 000,00 

1 1 

Źródło: opracowanie własne  

 

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 3.11.2016 r. W dniu 19 grudnia 2016 r. na stronie internetowej 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

Nr 1/2016/P. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 21 listopada do 9 grudnia 2016 r. 

przez pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Następnie została 

przeprowadzona ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia dnia 2 stycznia, 9 stycznia i 16 stycznia 

2017 r., w wyniku której wybranych zostało 6 wniosków na kwotę 600.000,00 zł. 

Nabór wniosków  Nr 3/2016 przeprowadzony został w okresie od 28 listopada 2016 do 16 

grudnia 2016 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 3 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności 

lokalnej, Przedsięwzięcia 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i 

kulturalne. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 1.500.000,00 zł. W odpowiedzi na 

ogłoszenie o naborze wniosków nie wpłynął żaden wniosek do Biura LGD.  

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 10.11.2016 r.  

 

Nabór wniosków  Nr 4/2016 przeprowadzony został w okresie od 28 listopada 2016 do 16 

grudnia 2016 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 3 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności 

lokalnej, Przedsięwzięcia 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne. Limit dostępnych 

środków w ramach naboru wynosił 550.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków 

nie wpłynął żaden wniosek do Biura LGD.  

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 10.11.2016 r.  

 

Nabór wniosków Nr 5/2016/G przeprowadzony został w okresie od 5 grudnia 2016 do 30 

grudnia 2016 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 4 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania 

przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcia 4.1 Imprezy, wystawy i spotkania 

integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu. Według Planu działania na grant 

przeznaczonych było 60.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków złożone zostały 

4 wnioski na kwotę 26 955,00 zł.  

 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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Tabela 29. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 5/2016/G 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie operacji 

Wnioskowana kwota pomocy  

1.  1/19.2/5/2016/G 
6 000,00 

2.  2/19.2/5/2016/G 
6 000,00 

3.  3/19.2/5/2016/G 
7 488,00 

4.  4/19.2/5/2016/G 
7 467,00 

 RAZEM 
26 955,00 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 18.11.2016 r. W dniu 12.01.2017 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

Nr 5/2016/G. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 31 grudnia 2016 do 20 stycznia 

2017 r. przez pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Następnie 

została przeprowadzona ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia dnia 13 lutego 2017 r., w 

wyniku której wybrane zostały 4 wnioski na kwotę 21 920,00 zł. Dokumentacja została przekazana do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 20 lutego 2017 r. jako 

załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy złożonego przez Stowarzyszenie 

LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w celu oceny merytorycznej i formalnej. Wniosek ten nie 

realizował jednak założeń projektu grantowego (kwota całkowita operacji musi wynosić min. 

50 000,00 zł).  

 

Nabór wniosków Nr 6/2016/G przeprowadzony został w okresie od 5 grudnia 2016 do 30 

grudnia 2016 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 4 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania 

przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcia 4.2 Imprezy i spotkania związane 

z turystyką i promocją turystyczną obszaru. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 

60.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków złożone zostały 3 wnioski na kwotę 

25 296,00 zł.  

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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Tabela 30. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 6/2016/G 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie operacji 

Wnioskowana kwota pomocy  

1.  1/19.2/6/2016/G 
7 500,00 

2.  2/19.2/6./2016/G 
10 300,00 

3.  3/19.2/6/2016/G 
7 496,00 

 RAZEM 
25.296,00 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 18.11.2016 r.   

 W ramach danego naboru żaden wniosek nie został wybrany do finansowania, gdyż suma 

grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu 

grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przewidzianych na ten projekt grantowy 

udzielonych podmiotom z poza sektora finansów publicznych. W ramach tego projektu grantowego 

żaden podmiot z poza sektora finansów publicznych nie złożył wniosku. Nabór został anulowany ze 

względu na to, iż złożone wnioski nie realizowały założeń projektu grantowego, sektor publiczny 

stanowił powyżej 20%.   

 

Nabór wniosków Nr 7/2016/G przeprowadzony został w okresie od 5 grudnia 2016 do 30 

grudnia 2016 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 4 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania 

przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcia 4.3. Wydawnictwa promujące 

walory przyrodnicze i turystyczne obszaru. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 

60.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków złożone zostały 4 wnioski na kwotę 

58 918,60 zł.  

 

 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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Tabela 31. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 7/2016/G 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie operacji 

Wnioskowana kwota pomocy  

1.  1/19.2/7/2016/G 
14 907,60 

2.  2/19.2/7/2016/G 
9 924,00 

3.  3/19.2/7/2016/G 
24 100,00 

4.  4/19.2/7/2016/G 
9 987,00 

 RAZEM 
58 918,60 

Źródło: opracowanie własne  

 

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 18.11.2016 r. W dniu 12.01.2017 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

Nr 7/2016/G. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 31 grudnia 2016 do 20 stycznia 

2017 r. przez pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Następnie 

została przeprowadzona ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia dnia 13 lutego 2017 r., w 

wyniku której wybrane zostały 3 wnioski na kwotę 46 807,00 zł. Dokumentacja została przekazana do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 20 lutego 2017 r. jako 

załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy złożonego przez Stowarzyszenie 

LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w celu oceny merytorycznej i formalnej.  

 

Nabór wniosków Nr 1/2017 przeprowadzony został w okresie od 6 marca 2017 do 24 marca 

2017 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 3 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności 

lokalnej, Przedsięwzięcia 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i 

kulturalne. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 2.100.000,00 zł. W odpowiedzi na 

ogłoszenie o naborze wniosków złożonych zostało 9 wniosków na kwotę 1 666 203,03 zł.  

 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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Tabela 32. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 1/2017 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie 

operacji 

Wnioskowana kwota 

pomocy / kwota 

pomniejszająca budżet 

LGD  

Wskaźnik produktu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

kulturalnej)  

Wskaźnik rezultatu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba osób 

korzystająca z nowej, 

ulepszonej 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

kulturalnej) 

1.  1/19.2/1/2017 
577 686,63 

1 400 

2.  2/19.2/1/2017 
374 730,22 

1 200 

3.  3/19.2/1/2017 
228 455,14 

1 200 

4.  4/19.2/1/2017 
98 899,00 

1 150 

5.  6/19.2/1/2017 
67 665,00 

1 400 

6.  7/19.2/1/2017 
89 092,50 

1 900 

7.  8/19.2/1/2017 
83 545,81 

1 317 

8.  9/19.2/1/2017 
79 896,13 

1 219 

9.  10/19.2/1/2017 
66 232,60 

1 964 

Źródło: opracowanie własne  

 

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 16.02.2017 r. W dniu 3 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

Nr 1/2017. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 29 marca do 3 kwietnia 2017 r. 

przez pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Następnie została 

przeprowadzona ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia dnia 19 kwietnia 2017 r. oraz 8 maja 

2017 r., w wyniku której wybranych zostało 9 wniosków na kwotę 1.666.203,00 zł. Wnioski zostały 

przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 15 maja 

2017 r. w celu dalszej oceny merytorycznej i formalnej.  

 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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Nabór wniosków  Nr 2/2017 przeprowadzony został w okresie od 6 marca 2017 do 24 marca 

2017 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 3 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności 

lokalnej, Przedsięwzięcia 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne. Limit dostępnych 

środków w ramach naboru wynosił  770.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków 

złożone zostały 4 wnioski na kwotę 625 891,35 zł.  

Tabela 33. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 2/2017 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie 

operacji 

Wnioskowana kwota 

pomocy / kwota 

pomniejszająca budżet 

LGD 

Wskaźnik produktu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej)  

Wskaźnik rezultatu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba osób 

korzystająca z nowej, 

zmodernizowanej 

infrastruktury 

turystycznej) 

1.  1/19.2/2/2017 
69 474,00 

1 35 

2.  2/19.2/2/2017 
145 477,35 

1 20000 

3.  3/19.2/2/2017 
110 940,00 

1 47 

4.  4/19.2/2/2017 
300 000,00 

1 BRAK 

Źródło: opracowanie własne  

 

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 16.02.2017 r. W dniu 3 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

Nr 2/2017. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 29 marca do 3 kwietnia 2017 r. 

przez pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Następnie została 

przeprowadzona ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia dnia 19 kwietnia 2017 r. oraz 8 maja 

2017 r., w wyniku której wybrane zostały 4 wnioski na kwotę 625.891,35 zł. Wnioski zostały 

przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 15 maja 

2017 r. w celu dalszej oceny merytorycznej i formalnej.  

 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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Nabór wniosków Nr 1/2018/G przeprowadzony został w okresie od 2 stycznia 2018 do 19 

stycznia 2018 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 4 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania 

przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcia 4.1 Imprezy, wystawy i spotkania 

integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu. Limit dostępnych środków w 

ramach naboru wynosił 60.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nie wpłynął 

żaden wniosek do Biura LGD. 

 Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14.12.2017 r.  

 

Nabór wniosków Nr 2/2018/G przeprowadzony został w okresie od 2 stycznia 2018 do 19 

stycznia 2018 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 4 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania 

przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcia 4.2 Imprezy i spotkania związane 

z turystyką i promocją turystyczną obszaru. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 

60.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków złożone zostały 2 wnioski na kwotę 

14 000,00 zł.  

Tabela 34. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 2/2018/G 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie operacji 

Wnioskowana kwota pomocy  

1.  1/19.2/2/2018/G 
6 500,00 

2.  2/19.2/2/2018/G 
7 500,00 

 RAZEM 
14 000,00 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14.12.2017 r.   

 W ramach danego naboru żaden wniosek nie został wybrany do finansowania, gdyż suma 

grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu 

grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przewidzianych na ten projekt grantowy 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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udzielonych podmiotom z poza sektora finansów publicznych. W ramach tego projektu grantowego 

żaden podmiot z poza sektora finansów publicznych nie złożył wniosku. Nabór został anulowany ze 

względu na to, iż złożone wnioski nie realizowały założeń projektu grantowego, sektor publiczny 

stanowił powyżej 20%.   

 

Nabór wniosków Nr 3/2018/G przeprowadzony został w okresie od 2 stycznia 2018 do 19 

stycznia 2018 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 4 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania 

przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcia 4.3 Wydawnictwa promujące 

walory przyrodnicze i turystyczne obszaru. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 

80.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków złożonych zostało 7 wniosków: 

Tabela 35. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 3/2018/G 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie operacji 

Wnioskowana kwota pomocy  

1.  1/19.2/3/2018/G 
14 907,60 

2.  2/19.2/3/2018/G 
9 913,80 

3.  3/19.2/3/2018/G 
9 968,00 

4.  4/19.2/3/2018/G 
10 000,00 

5.  5/19.2/3/2018/G 
6 800,00 

6.  6/19.2/3/2018/G 
10 000,00 

7.  7/19.2/3/2018/G 
8 000,00 

 RAZEM 
69 589,40 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14.12.2017 r.   

 W ramach danego naboru żaden wniosek nie został wybrany do finansowania, gdyż suma 

grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu 

grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przewidzianych na ten projekt grantowy 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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udzielonych podmiotom z poza sektora finansów publicznych. W ramach tego projektu grantowego 

żaden podmiot z poza sektora finansów publicznych nie złożył wniosku. Nabór został anulowany ze 

względu na to, iż złożone wnioski nie realizowały założeń projektu grantowego, sektor publiczny 

stanowił powyżej 20%.   

 

Nabór wniosków Nr 4/2018 przeprowadzony został w okresie od 22 stycznia 2018 do 16 

lutego 2018 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 3 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności 

lokalnej, Przedsięwzięcia 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i 

kulturalne. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 681.138,85 zł. W odpowiedzi na 

ogłoszenie o naborze wniosków złożone zostały 4 wnioski na kwotę 681 249,56 zł.  

Tabela 36. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 4/2018 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie 

operacji 

Wnioskowana kwota 

pomocy / kwota 

pomniejszająca budżet 

LGD 

Wskaźnik produktu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

kulturalnej)  

Wskaźnik rezultatu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba osób 

korzystająca z nowej, 

ulepszonej 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

kulturalnej) 

1.  1/19.2/4/2018 
420 740,22 

1 400 

2.  2/19.2/4/2018 
96 258,74 

1 208 

3.  3/19.2/4/2018 
104 640,60 

1 312 

4.  4/19.2/4/2018 
59 610,00 

1 412 

Źródło: opracowanie własne  

 

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 05.01.2018 r. W dniu 28 lutego 2018 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

Nr 4/2018. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 19 lutego do 26 lutego 2018 r. przez 

pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Po zakończeniu oceny 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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formalnej do Beneficjentów zostały wysłane pisma wzywające do złożenia uzupełnień, wyjaśnień do 

wniosku. Następnie została przeprowadzona ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia dnia 23 

marca 2018 r., w wyniku której wybrane zostały 4 wnioski na kwotę 681.249,56 zł. Wnioski zostały 

przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 30 marca 

2018 r. w celu dalszej oceny merytorycznej i formalnej.  

 

Nabór wniosków Nr 5/2018 przeprowadzony został w okresie od 22 stycznia 2018 do 16 

lutego 2018 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 3 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności 

lokalnej, Przedsięwzięcia 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne. Limit dostępnych 

środków w ramach naboru wynosił 394.109,02 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków 

złożone zostały 2 wnioski na kwotę 380 577,00 zł. 

Tabela 37. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 5/2018 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie 

operacji 

Wnioskowana kwota 

pomocy / kwota 

pomniejszająca budżet 

LGD 

Wskaźnik produktu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej)  

Wskaźnik rezultatu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba osób 

korzystająca z nowej, 

zmodernizowanej 

infrastruktury 

turystycznej) 

1.  1/19.2/5/2018 
80 577,00 

1 100 

2.  2/19.2/5/2018 
300 000,00 

1 200 

Źródło: opracowanie własne  

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 05.01.2018 r. W dniu 28 lutego 2018 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

Nr 5/2018. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 19 lutego do 26 lutego 2018 r. przez 

pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Po zakończeniu oceny 

formalnej do Beneficjentów zostały wysłane pisma wzywające do złożenia uzupełnień, wyjaśnień do 

wniosku. Następnie została przeprowadzona ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia dnia 23 

marca 2018 r., w wyniku której wybrane zostały 2 wnioski na kwotę 380.577,00 zł. Wnioski zostały 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 30 marca 

2018 r. w celu dalszej oceny merytorycznej i formalnej.  

 

Nabór wniosków Nr 6/2018/R przeprowadzony został w okresie od 12 lutego 2018 do 2 marca 

2018 r. dla realizacji Celu ogólnego 1 Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego 

potencjału, Celu szczegółowego 1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu 

zatrudnienia, Przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i 

innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmian klimatu. Limit dostępnych środków w 

ramach naboru wynosił 1.281.537,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków złożonych 

zostało 13 wniosków na kwotę 2 786 782,00 zł. 

 

Tabela 38. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 6/2018/R 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie 

operacji 

Wnioskowana kwota 

pomocy  

Wskaźnik produktu 

dla operacji wybranych 

przez LGD  

(liczba operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa)  

Wskaźnik rezultatu dla 

operacji wybranych przez 

LGD  

(liczba utworzonych miejsc 

pracy w istniejących 

firmach / liczba 

utrzymanych miejsc pracy w 

istniejących firmach) 

1.  1/19.2/6/2018/R 
267 980,00 

  

2.  2/19.2/6/2018/R 
117 920,00 

  

3.  3/19.2/6/2018/R 
159 525,00 

1 2 / 4 

4.  4/19.2/6/2018/R 
300 000,00 

1 2 / 2,25 

5.  5/19.2/6/2018/R 
269 460,00 

  

6.  6/19.2/6/2018/R 
300 000,00 

  

7.  7/19.2/6/2018/R 
300 000,00 

  

8.  8/19.2/6/2018/R 
212 249,00 

1 2 / 7 

9.  9/19.2/6/2018/R 
300 000,00 

1 2 / 2 

10.  10/19.2/6/2018/R 
145 378,00 

1 2 / 14,12 

11.  11/19.2/6/2018/R 
170 730,00 

  

12.  12/19.2/6/2018/R 
110 000,00 
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13.  13/19.2/6/2018/R 
133 540,00 

  

Źródło: opracowanie własne  

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 26.01.2018 r. W dniu 8 marca 2018 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

Nr 6/2018/R. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 5 marca do 15 marca 2018 r. 

przez pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Po zakończeniu 

oceny formalnej do Beneficjentów zostały wysłane pisma wzywające do złożenia uzupełnień, 

wyjaśnień do wniosku. Następnie została przeprowadzona ocena wniosków przez Radę 

Stowarzyszenia dnia 9 kwietnia 2018 r., w wyniku której wybranych zostało 5 wniosków na kwotę 

1.117.152,00 zł. Wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie w dniu 16 kwietnia 2018 r. w celu dalszej oceny merytorycznej i formalnej.  

 

Nabór wniosków Nr 7/2018/P przeprowadzony został w okresie od 12 lutego 2018 do 2 marca 

2018 dla realizacji Celu ogólnego 1 Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego 

potencjału, Celu szczegółowego 1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu 

zatrudnienia, Przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma. Limit dostępnych środków w 

ramach naboru wynosił 500.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków złożonych 

zostało 10 wniosków na kwotę 1 000 000,00 zł.  

Tabela 39. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 7/2018/P 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie 

operacji 

Wnioskowana kwota 

pomocy  

Wskaźnik produktu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa)  

Wskaźnik rezultatu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba utworzonych 

miejsc pracy w 

nowoutworzonych 

firmach / liczba 

utrzymanych miejsc 

pracy w 

nowoutworzonych 

firmach) 

1.  1/19.2/7/2018/P 
100 000,00 

  

2.  2/19.2/7/2018/P 
100 000,00 

1 2 / 2 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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3.  3/19.2/7/2018/P 
100 000,00 

  

4.  4/19.2/7/2018/P 
100 000,00 

1 2 / 2 

5.  5/19.2/7/2018/P 
100 000,00 

1 2 / 2 

6.  6/19.2/7/2018/P 
100 000,00 

  

7.  7/19.2/7/2018/P 
100 000,00 

1 2 / 2 

8.  8/19.2/7/2018/P 
100 000,00 

1 2 / 2 

9.  9/19.2/7/2018/P 
100 000,00 

  

10.  10/19.2/7/2018/P 
100 000,00 

  

Źródło: opracowanie własne  

 

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 26.01.2018 r. W dniu 8 marca 2018 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

wniosków Nr 7/2018/P. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 5 marca do 15 marca 

2018 r. przez pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Po 

zakończeniu oceny formalnej do Beneficjentów zostały wysłane pisma wzywające do złożenia 

uzupełnień, wyjaśnień do wniosku. Następnie została przeprowadzona ocena wniosków przez Radę 

Stowarzyszenia dnia 9 kwietnia 2018 r., w wyniku której wybranych zostało 5 wniosków na kwotę 

500.000,00 zł. Wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

w Lublinie w dniu 16 kwietnia 2018 r. w celu dalszej oceny merytorycznej i formalnej.  

 

Nabór wniosków Nr 8/2018/G przeprowadzony został w okresie od 15 lutego 2018 do 2 marca 

2018 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 4 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania 

przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcia 4.1 Imprezy, wystawy i spotkania 

integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu. Limit dostępnych środków w 

ramach naboru wynosił 60.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nie wpłynął 

żaden wniosek do Biura LGD. 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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 Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 31.01.2018 r.   

W dniu 14.03.2018 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia zamieszczona została informacja, iż 

w ramach przeprowadzonego naboru wniosków Nr 8/2018/G do Biura LGD nie wpłynął żaden 

wniosek.  

 

Nabór wniosków Nr 9/2018/G przeprowadzony został w okresie od 15 lutego 2018 do 2 marca 

2018 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 4 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania 

przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcia 4.2 Imprezy i spotkania związane 

z turystyką i promocją turystyczną obszaru. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 

60.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków złożony został 1 wniosek na kwotę 

10 000,00 zł.  

 

Tabela 40. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 9/2018/G 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie operacji 

Wnioskowana kwota pomocy  

1.  1/19.2/9/2018/G 
10 000,00 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 31.01.2018 r. W dniu 14.03.2018 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

wniosków Nr 9/2018/G. 

 W ramach danego naboru żaden wniosek nie został wybrany do finansowania, gdyż suma 

grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu 

grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przewidzianych na ten projekt grantowy 

udzielonych podmiotom z poza sektora finansów publicznych. W ramach tego projektu grantowego 

żaden podmiot z poza sektora finansów publicznych nie złożył wniosku. Brak zgodności z PROW 

2014-2020, nie realizuje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-

2022.  

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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Nabór wniosków Nr 10/2018/G przeprowadzony został w okresie od 15 lutego 2018 do 2 

marca 2018 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 4 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania 

przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcia 4.3. Wydawnictwa promujące 

walory przyrodnicze i turystyczne obszaru. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 

80.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków złożonych zostało 7 wniosków na 

kwotę 80 000,00 zł.  

 

Tabela 41. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 10/2018/G 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie 

operacji 

Wnioskowana kwota 

pomocy  

1.  1/19.2/10/2018/G 
9 968,00 

2.  2/19.2/10/2018/G 
15 792,00 

3.  3/19.2/10/2018/G 
8 000,00 

4.  4/19.2/10/2018/G 
15 030,00 

5.  5/19.2/10/2018/G 
9 963,00 

6.  6/19.2/10/2018/G 
10 000,00 

7.  7/19.2/10/2018/G 
11 247,00 

 RAZEM 
80 000,00 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 31.01.2018 r. W dniu 14.03.2018 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

wniosków Nr 10/2018/G. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 5 marca do 19 marca 

2018 r. przez pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Następnie 

została przeprowadzona ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia dnia 9 kwietnia 2018 r., w 

wyniku której wybranych zostało 7 wniosków na kwotę 80 000,00 zł. Dokumentacja została 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 16 kwietnia 

2018 r. jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy złożonego przez 

Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w celu oceny merytorycznej i formalnej. W 

wyniku nie spełnienia przez jednego z Grantobiorców warunków ustawy o RLKS, o których mowa w 

§ 3 ust. 1 lub 4 i § 4 ust 1 pkt 4 i 7 oraz nie wykonuje działalności gospodarczej (jeden z 

Grantobiorców nie spełnia wszystkich warunków, prowadząc działalność gospodarczą, czego dowodzi 

wpis Stowarzyszenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców), LGD 

otrzymało odmowę uzyskania pomocy w ramach projektu grantowego.  

 

Nabór wniosków Nr 12/2018/G przeprowadzony został w okresie od 6 sierpnia 2018 do 20 

sierpnia 2018 r. dla realizacji Celu ogólnego 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Celu 

szczegółowego 4 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania 

przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcia 4.3. Wydawnictwa promujące 

walory przyrodnicze i turystyczne obszaru. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 

80.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków złożonych zostało 7 wniosków na 

kwotę 79 853,00 zł.  

 

Tabela 42. Złożone wnioski w ramach naboru Nr 12/2018/G 

LP. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie 

operacji 

Wnioskowana kwota 

pomocy  

Wskaźnik produktu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba publikacji)  

Wskaźnik rezultatu 

dla operacji 

wybranych przez 

LGD  

(liczba osób, która 

podniosła swoją 

wiedzę o walorach 

przyrodniczych i 

turystycznych 

obszaru) 

1.  1/19.2/12/2018/G 
15 030,00 

2 3000 

2.  2/19.2/12/2018/G 
9 968,00 

1 450 

3.  3/19.2/12/2018/G 
15 792,00 

1 1000 

4.  4/19.2/12/2018/G 
8 000,00 

1 400 

5.  5/19.2/12/2018/G 
10 000,00 

1 10000 
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6.  6/19.2/12/2018/G 
11 100,00 

1 1000 

7.  7/19.2/12/2018/G 
9 963,00 

1 1000 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone na stronie internetowej 

www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 20.07.2018 r. W dniu 28.08.2018 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zamieszczona została lista złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 

Nr 12/2018/G. Ocena formalna została przeprowadzona w okresie od 21 sierpnia do 27 sierpnia 2018 

r. przez pracowników Biura. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Następnie 

została przeprowadzona ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia dnia 5 września 2018 r., w 

wyniku której wybranych zostało 7 wniosków na kwotę 79 853,00 zł. Dokumentacja została 

przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 12 września 

2018 r. jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy złożonego przez 

Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w celu oceny merytorycznej i formalnej.  

 

W ramach przeprowadzonych naborów wniosków w latach 2016-2018 wpłynęło do Biura LGD 59 

wniosków. W wyniku oceny formalnej oraz oceny przeprowadzonej przez Radę Stowarzyszenia 

wybranych zostało 41 wniosków i przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie.  

W ramach przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe 

technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu, umowy z 

Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisało 6 Beneficjentów na kwotę 1 323 366,00 

zł.  

 

W ramach przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma, umowy z Zarządem 

Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisało 8 Beneficjentów na kwotę 800 000,00 zł, w styczniu 

2018 r. 1 umowa została rozwiązana na wniosek Wnioskodawcy.  

 

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/
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W ramach przedsięwzięcia 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele 

rekreacyjne i kulturalne, umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisało 9 

Beneficjentów na kwotę 1 662 707,55 zł. Rozliczony został 1 projekt na kwotę 93 812,00 zł.  

 

W ramach przedsięwzięcia 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne, umowy z 

Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisało 4 Beneficjentów na kwotę 540 686,98 zł.  

W ramach przedsięwzięcia 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne 

obszaru, Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” 21.12.2018 r. podpisało umowę z 

Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie na realizację projektu grantowego. W wyniku 

realizacji operacji wydanych zostanie 7 publikacji, kwota całego zadania to 79 853,00 zł.  

Realizację wskaźników produktu oraz kwoty wypłaconych płatności końcowych przedstawia 

Tabela 43.  

 

Tabela 43. Liczba podpisanych umów oraz zrealizowanych płatności ostatecznych w ramach Planu 

działania (stan na dzień 10.01.2019 r.) 

Cel ogólny I Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału 

Cel szczegółowy 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia 

 Wskaźniki 
produktu dla 
przedsięwzięcia 

Wartość 
wskaźnika 
produktu wg 
liczby 
podpisanych 
umów 

Kwota wynikająca z 
podpisanych umów 

Kwota wpłaconych płatności 
końcowych 

Przedsięwzięcie 
1.1  

Liczba 
zrealizowanych 
operacji 
polegających na 
rozwoju 
istniejącego 
przedsiębiorstwa 

6 1 323 366,00 300 000,00 

Przedsięwzięcie 
1.2 

Liczba 
zrealizowanych 
operacji 
polegających na 
utworzeniu 
nowego 
przedsiębiorstwa  

7 700 000,00 300 000,00 

Cel szczegółowy 2. Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej 
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 Wskaźniki 
produktu dla 
przedsięwzięcia 

Wartość 
wskaźnika 
produktu wg 
liczby 
podpisanych 
umów 

Kwota wynikająca z 
podpisanych umów 

Kwota wpłaconych płatności 
końcowych 

Przedsięwzięcie 
2.1 

Liczba działań w 
ramach tej 
operacji 

5 50 000,00 W trakcie realizacji 

Cel ogólny II Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców 

Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej 

 Wskaźniki 
produktu dla 
przedsięwzięcia 

Wartość 
wskaźnika 
produktu wg 
liczby 
podpisanych 
umów 

Kwota wynikająca z 
podpisanych umów 

Kwota wpłaconych płatności 
końcowych 

Przedsięwzięcie 
3.1 

Liczba nowych 
lub 
przebudowanych 
obiektów 
infrastruktury 
rekreacyjnych i 
kulturalnych 

8 1 662 707,54 93 812,00 

Przedsięwzięcie 
3.2 

Liczba nowych 
lub 
przebudowanych 
obiektów 
infrastruktury 
turystycznej 

4 538 443,23 178 170,25 

Cel szczegółowy 4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania 
przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe 

 Wskaźniki 
produktu dla 
przedsięwzięcia 

Wartość 
wskaźnika 
produktu wg 
liczby 
podpisanych 
umów 

Kwota wynikająca z 
podpisanych umów 

Kwota wpłaconych płatności 
końcowych 

Przedsięwzięcie 
4.3 

Liczba publikacji 
promujących 
walory 
przyrodnicze, 
historyczne, 
kulturowe 

7 79 853,00 W trakcie realizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
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Ocena procedur wyboru operacji 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje cele 

zawarte w LSR poprzez operacje realizowane w ramach wniosków składanych przez 

indywidualnych Beneficjentów, projekty grantowe, operację własną oraz projekty współpracy. 

Dla projektów indywidualnych oraz projektów grantowych opracowane zostały 2 procedury oraz 

procedury w zakresie kryteriów wyboru operacji: 

- Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii rozwoju – 

Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz  

- Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną 

Grupę Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w ramach poddziałania „Wsparcie dla 

wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 

2014-2020, 

- Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w 

Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.  

 Procedury zostały opracowane dla usystematyzowania procesu przeprowadzania naborów, 

skonstruowane zostały w taki sposób aby umożliwiały sprawny i przejrzysty wybór operacji w 

oparciu o ustalone kryteria wyboru. Procedura precyzuje terminy i zasady naboru wniosków, 

zasady ustalania i zmiany kryteriów, ocenę wniosków i wybór operacji (szczegółowo opisany jest 

proces od ogłoszenia konkursu aż do podpisania umowy o przyznanie pomocy, kontroli, 

monitoringu i rozliczenia operacji), ponadto procedura uwzględnia zasady i tryb postępowania w 

przypadku zastosowania procedury odwoławczej.  W procedurze znajduje się także sposób 

postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach kryteriów, a do każdej procedury 

opracowane zostały wzory dokumentów.   

 Zmian w Procedurach dokonano dwukrotnie w 2017 i 2018 roku. Zmiany w 2017 roku 

dotyczyły głównie usystematyzowania i ułatwienia oceny wniosków przez Radę. Pierwotnie 

oceny złożonych wniosków dokonywali wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu Rady, po 

zmianach oceny dokonują trzy osoby wybrane losowo z każdego sektora. W procedurze 

wprowadzono także zapis dotyczący możliwości wezwania przez LGD Wnioskodawcy do 

złożenia uzupełnień w ramach złożonego wniosku.   
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 Zmiany Procedur wymagają zatwierdzenia przez Zarząd LGD oraz zaakceptowania  przez 

Urząd Marszałkowski. Najpierw jednak pracownicy LGD zgłaszają treści wymagające zmiany 

wraz z uzasadnieniem W niektórych przypadkach wymagane jest przeprowadzenie konsultacji 

społecznych.  

 Analizując ilość podpisanych umów pomiędzy Beneficjentami a Zarządem Województwa 

Lubelskiego w Lublinie spośród operacji wybranych przez LGD, można zaobserwować, iż nie 

wszystkie umowy zostały podpisane w ramach złożonych wniosków. Głównym powodem nie 

podpisania umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie było nie złożenie 

uzupełnień przez Beneficjenta w wyznaczonym terminie lub też wycofanie wniosku na etapie 

rozpatrzenia wniosku. Spośród podpisanych umów dwie zostały rozwiązane na wniosek 

Beneficjenta.  

W związku z tym można stwierdzić, że Procedury spełniają swoją rolę i jasno określają zasady 

oceny wniosków tak aby wybrać te, które mają największą szansę na powodzenie i realizację.  

 Kryteria wyboru operacji są jasne i czytelne o czym świadczy brak złożonych protestów od 

decyzji podjętych przez Radę Stowarzyszenia.  

Pracownicy Biura oraz Członkowie Rady wykonują swoje zadania zgodnie z zachowaniem 

procedur i wyznaczonymi terminami, nie budząc przy tym wątpliwości co do dokonanej oceny. 

Przekłada się to na ilość podpisanych umów w ramach złożonych wniosków przez Beneficjentów. 

Prowadzone doradztwo w ramach ogłoszonych naborów powoduje, iż wnioski te są 

ukierunkowane na konkretne cele.  

 

Ocena realizacji budżetu  

 Pierwotnie kwota środków działania LEADER przewidziane na poddziałanie 19.2 Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 

ramach PROW 2014-2020 w odniesieniu do LSR wynosiły 6 300 000,00 zł. Zgodnie z wymogami 

PROW 2014-2020, 55% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania 19.2 

przeznaczone jest na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Na 

dzień 31.12.2018 r. na przedsięwzięcia te przeznaczono 3 200 000,00 zł co stanowiło 50,80% 

budżetu LSR na poddziałanie 19.2. Środki przewidziane na poddziałanie 19.3 na etapie wyboru 

LSR stanowiła równowartość 2% budżetu LSR, czyli 126 000,00 zł. w 2017 roku LGD 
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wnioskowało o podniesienie progu do 5%, uzyskując przy tym 315 000,00 zł na projekty 

współpracy.  

 Przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju ustalono, iż na operacje w ramach rozwoju już 

istniejącej działalności gospodarczej można uzyskać maksymalnie 300 000,00 zł, natomiast 

premię na założenie działalności gospodarczej można uzyskać w wysokości 100 000,00 zł. Limit 

na operację własną pierwotnie wynosił 30 000,00 zł, jednak kwota ta uległa zmianie i ostatecznie 

wynosi 50 000,00 zł. Lokalna Strategia Rozwoju obejmowała także realizację 3 projektów 

grantowych. W 2018 roku 2 z nich zostały wykreślone z powodu braku zainteresowania 

Beneficjentów ogłoszonymi naborami. W wyniku czego środki przeznaczone na wyżej 

wymienione projekty zostały przeniesione na operację własną i na infrastrukturę niekomercyjną na 

cele rekreacyjne i kulturalne. Środki jakie zostały przeznaczone na poddziałanie 19.4 to 

1 485 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł na aktywizację i 1 385 000,00 zł na koszty bieżące. Budżet 

LSR z podziałem na poszczególne poddziałania przedstawia Tabela 44. 

 

Tabela 44. Budżet LSR na dzień 31.12.2018 r. (na podstawie zawartych umów) 

Budżet LSR  Kwota  Wykorzystanie środków 

Poddziałanie 19.2, w tym 6 300 000,00 4 354 369,77 

- rozwój działalności gospodarczej  2 100 000,00 1 323 366,00 

- podejmowanie działalności gospodarczej  1 100 000,00 700 000,00 

- operacja własna  50 000,00 50 000,00 

- infrastruktura niekomercyjna na cele rekreacyjne i 

kulturalne  

2 200 000,00 1 662 707,54 

- infrastruktura niekomercyjna na cele turystyczne  770 000,00 538 443,23 

- projekt grantowy  80 000,00 79 853,00 

Poddziałanie 19.3  315 000,00 49 000,00 

Poddziałanie 19.4  1 485 000,00 365 663,23 

Źródło: opracowanie własne  

 

 W latach 2016-2018 na poddziałanie 19.2 wydatkowano łącznie 4 354 369,77 zł, przy czym 

plan na lata 2016-2018 wynosił 4 415 000,00 zł. Zrealizowanie wskaźników produktu na poziomie 

92,68% i wykorzystanie środków finansowych w 98,63%, dało Stowarzyszeniu w 2019 r. 

możliwość ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych.  
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Budżet na lata 2016-2022 dla przedsięwzięć dotyczących rozwoju przedsiębiorczości oraz 

budowy, modernizacji infrastruktury niekomercyjnej wynosi łącznie 6 170 000,00 zł. Budżet na 

działanie 19.2 łącznie wynosi 6 300 000,00 zł: 

- W ramach rozwoju działalności gospodarczej budżet na lata 2016-2022 (2 100 000,00 zł) 

wykorzystano w 63,01%, wydatkowano 1 323 366,00 zł.  

- W ramach podejmowania działalności gospodarczej budżet na lata 2016-2022 (1 100 000,00 zł) 

wykorzystano w 63,63%, wydatkowano 700 000,00 zł.  

- W ramach infrastruktury niekomercyjnej na cele rekreacyjne i kulturalne budżet na lata 2016-

2022 (2 200 000,00 zł) został wykonany w 75,57%, wydatkowano 1 662 707,54 zł.  

- W ramach infrastruktury niekomercyjnej na cele turystyczne budżet na lata 2016-2022 

(770 000,00 zł) został wykonany w 69,92%, wydatkowano 538 443,23 zł.  

 Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizując założenia LSR w latach 

2016-2018 osiągnęła minimalne warunki wynikające z umowy ramowej. Jeżeli chodzi o poziom 

realizacji wskaźników produktu LGD osiągnęło 92,68%, w przypadku wykorzystania środków 

finansowych, wykorzystanych zostało 98,63%, oraz LGD wykorzystało 63,23% środków 

finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR.  

 Stowarzyszenie jednak jest w dalszym ciągu zobligowane do osiągnięcia określonych wartości 

w ramach II kamienia milowego. W przypadku, gdy do 31 grudnia 2021 r. LGD nie osiągnie co 

najmniej 75% poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji 

w LSR w latach 2016-2021, nie wykorzysta co najmniej 70% środków finansowych 

przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2021, a w 

przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach LSR PROW, dodatkowo nie wykorzysta 

co najmniej 50% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w 

ramach LSR – obniżeniu ulega kwota niewykorzystanych środków finansowych w ramach danego 

programu o 30%.  

 

 

 

 

 

 



                                                           
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” 
 

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15 
Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16 

 

Strona 93 z 104 
 

6. Studia przypadku na przykładzie wybranych operacji 

innowacyjnych, skierowanych do grup defaworyzowanych i 

operacji szczególnie zasługujących na upowszechnienie, 

projektów współpracy  

 

Przedsiębiorstwa działające na obecnym rynku zmuszone są do dostosowywania się do 

zmieniających się warunków i podążania za nowinkami. Współcześnie, aby dorównać konkurencji 

należy być innowacyjnym.  

Przy dokonywanej ocenie wniosków złożonych do Biura LGD, Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” kieruje się pojęciem „innowacja”, określonym w 

Podręczniku kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu. 

Innowacja jest określana jako działanie lub produkcja, które zawierają wprowadzenie nowych 

rozwiązań produkcyjnych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych lub udoskonalenie już 

istniejących na obszarze objętym LSR. Projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć 

wprowadzanej innowacji:  

- marketingowej – zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczne zmiany w 

wyglądzie produktu, jego opakowania, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, 

wynikającej z nowej strategii marketingowej Beneficjenta 

- organizacyjnej – wprowadzenie nowej metody organizacji biznesowej Beneficjenta, 

organizacji miejsca pracy lub też relacje zewnętrzne. Za innowację organizacyjną można uznać takie 

zmiany, które w sposób pozytywny, mają dający się zmierzyć wpływ na wyniki działalności 

Beneficjenta 

- produktowej – to wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu czy 

produktu już wytwarzanego na obszarze objętym LSR. Innowacja musi objąć znaczne ulepszenie, 

udoskonalenie parametrów technicznych produktu, materiałów, komponentów lub funkcjonalności. 

Innowacja może polegać na poszerzeniu asortymentu o nowy produkt. Innowacje tego typu mogą 

wiązać się z wprowadzeniem całkowicie nowych technologii, opierać się na połączeniu istniejących 

technologii w nowych zastosowaniach lub też wykorzystaniu nowej wiedzy 

- technologicznej – zmiana stosowana przez Beneficjenta w metodach wytwarzania produktu 

lub świadczenia usług a także w metodach docierania do odbiorców produktu. Metody te mogą 
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polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub organizacji produkcji. Innowacja ta może polegać 

na dostarczeniu nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie efektywności produkcji lub 

dostarczenia istniejących produktów.  

Lokalna Strategia Rozwoju określa grupy defaworyzowane. W ramach oceny, którą 

przeprowadza Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w 

ramach rozwoju przedsiębiorczości punktowane są operacje, które zakładają zatrudnienie osoby 

zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach jako osoba bezrobotna, należą do nich: 

absolwent szkoły, młoda matka, osoby 50+, osoby pomiędzy 18 a 26 rokiem życia. Dla operacji z 

zakresu budowy, modernizacji infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej do grupy osób 

defaworyzowanych należą osoby starsze 60+ oraz dzieci i młodzież.  

Wiele operacji w ramach wniosków złożonych do Biura LGD zostało pozytywnie ocenionych 

przez Radę Stowarzyszenia pod kątem innowacyjności. Wśród nich:  

1. dwie wybrane operacje w ramach rozwoju działalności gospodarczej  

- WNIOSEK NR 10/19.2/6/2018/R - wniosek złożony w ramach operacji, która polega na 

zakupie wyposażenia związanego z przygotowaniem posiłków a także wydawaniem posiłków. Celem 

operacji jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe powodujący zwiększenie 

konkurencyjności i wprowadzenie innowacyjnej technologii gastronomicznej. Wnioskodawca 

wskazuje, iż poprzez operację zostanie zastosowana innowacyjność marketingowa poprzez dodatkową 

ofertę cateringową, promocję własnych wyrobów wysoce przetworzonych, gotowych do spożycia. 

Innowacyjność organizacyjna polegająca na wykorzystaniu nowego kanału dystrybucji dla produktów 

ubojni i masarni w połączeniu z poprawą standardów socjalnych w zakładzie. Innowacyjna jest 

współpraca podmiotów na lokalnym rynku poprzez zapewnienie dostępu do cateringu opartego na 

lokalnych produktach i recepturach. Beneficjent podkreśla, iż nowością jest biznes społecznie 

odpowiedzialny, który zwraca uwagę na skutki społeczne swoich działań, chroni lokalne zasoby pracy 

i wartości niematerialne w postaci lokalnych tradycji kulinarnych.  

Wnioskodawca w ramach realizacji operacji zadeklarował utworzenie dwóch miejsc pracy. 

Zatrudnione zostaną osoby należące do grup defaworyzowanych wyodrębnionych w LSR 

Stowarzyszenia, są to osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach. Beneficjent 

zadeklarował zatrudnienie dwóch absolwentów szkoły.  

- WNIOSEK NR 4/19.2/1/2016/R - wniosek zakłada zakup zaawansowanej technologicznie 

koparki gąsienicowej. Wnioskodawca podkreśla, iż realizacja operacji jest konieczna dla rozwoju 
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firmy oraz podniesienia jej konkurencyjności na rynku usług budowlanych. Celem pośrednim jest 

wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie zakresu świadczonych usług związanych z 

usługami budowlanymi, zwiększenia udziału w rynku, zwiększenie przychodu ze sprzedaży oraz 

osiągnięcia zysku. W ramach operacji zakupiona została innowacyjna maszyna tj. koparka 

gąsiennicowa. Należy ona do najnowszej generacji tego typu maszyn produkowanych przez daną 

firmę. Maszyna ta charakteryzuje się zastosowaniem szeregu nowatorskich rozwiązań. Spełnia 

wymogi normy ISO 5006:2006/Cor 1:2008, wymagania ochrony przed spadającymi obiektami 

(FOPS) oraz ochrony przy przewróceniu się maszyny (ROPS). Rozwiązania technologiczne 

zastosowane w koparce, w momencie złożenia wniosku, stosowane były w skali międzynarodowej, 

nie dłużej niż 3 lata. Do wniosku dołączona została opinia o innowacyjności wystawiona przez 

Kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn IMBiGS zaakceptowana przez zastępcę Dyrektora 

IMBiGS ds. Naukowych.  

Wnioskodawca zadeklarował utworzenie dwóch miejsc pracy. Osoby te należą do grup 

defaworyzowanych, zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach, są to absolwent 

szkoły oraz osoba 50+.  

 

2. dwie wybrane operacje w ramach podejmowania działalności gospodarczej  

- WNIOSEK NR 2/19.2/1/2016/P - na terenie działania LGD powstała firma z usługami 

mobilnymi związanymi z kosmetologią. Beneficjent wskazuje, iż jest to nowy produkt i usługa na 

terenie działania LGD. Będzie to nowy produkt jako mobilna kosmetyczka a także nowa usługa 

wykonywania makijażu permanentnego oraz zamykania naczynek. Wnioskodawca w ramach operacji 

planował zakupić używany samochód (koszt niekwalifikowalny) oraz Aparat Conture-Liner Duo z 

wyposażeniem, urządzenie do zamykania naczynek, urządzenie do karboksyterapii i do mezoterapii 

próżniowej. Innowacja polega tutaj na świadczeniu nowych usług oraz zakupie urządzenia, które 

uzyskało certyfikat innowacyjności. Na terenie obszaru działania LGD nie ma podobnych usług, które 

mogłyby być świadczone w domu klienta. Maszyny i urządzenia zostały dobrane w taki sposób aby 

mogły być przewożone i zastosowane w różnych pomieszczeniach w domu klienta. Jedno z 

zakupionych urządzeń uzyskał Certyfikat innowacyjności nadany przez Wrocławską Radę Federacji 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  

Operacja zakłada utworzenie dwóch miejsc pracy. Zatrudnione zostaną osoby z grup 

defaworyzowanych, są to osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach. 
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Wnioskodawca zadeklarował, iż osoby te będą absolwentem szkoły oraz osobą między 18 a 26 rokiem 

życia.  

- WNIOSEK NR 3/19.2/1/2016/P - w ramach operacji utworzona została działalność, której 

głównym profilem jest wykonywanie badań z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej z 

wykorzystaniem mobilnego sprzętu do badań. Zakup aparatu mobilnego umożliwi wykonywanie 

badań na dużym obszarze, w miejscach gdzie wykonywanie takich badań nie jest możliwe, jak np. w 

domu chorego. Beneficjent zaznacza, iż innowacyjność projektu polega na możliwości wykonywania 

badań bezpośrednio u pacjenta w domu. Wykonywanie badań przy łóżku chorego, który nie ma 

możliwości dotarcia chociażby do najbliższej przychodni na badanie. Planowany do zakupu 

ultrasonograf jest jednym z nowocześniejszych urządzeń. Potrafi on wykonywać badanie zwane 

elastografia, jest to najnowsza technika badania ultrasonograficznego, która wykorzystywana jest w 

najwyższej klasy aparatach USG.  

Wnioskodawca zadeklarował utworzenie 1,1 miejsc pracy, są  to osoby należące do grup 

defaworyzowanych, określonych w LSR Stowarzyszenia. Beneficjent wskazał, iż osoby te będą 

absolwentem szkoły oraz młodą matką, która chce powrócić na rynek pracy i jednocześnie 

zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach.   

 

3. dwie wybrane operacje w ramach budowy, modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i 

kulturalnej  

- WNIOSEK NR 4/19.2/4/2018 - operacja polega na zagospodarowaniu terenu poprzez 

ustawienie urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, co stworzyć ma swoisty klimat 

dla aktywnego odpoczynku dzieci i dorosłych. 

Beneficjent zaznacza, iż środowisko lokalne ma 

ograniczony dostęp do środków kultury, sportu i 

rekreacji. Zagospodarowanie placu oraz 

ustawienie urządzeń zabawowych dla dzieci 

umożliwi społeczności zagospodarowanie 

wolnego czasu, integracji międzypokoleniowej 

oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Wpłynie 

to pozytywnie na wizerunek wsi, poprawi 

funkcjonalność i estetykę tego miejsca. Ze strefy Rysunek 4 Strefa rekreacyjna w miejscowości Zawitała Zdjęcie 6. Strefa rekreacyjna w miejscowości Zawitała 
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tej korzystać będą różne grupy społeczne i pokoleniowe. Utworzenie strefy przyczyni się do 

zaspokojenia potrzeb grup defaworyzowanych, czyli dzieci i młodzieży oraz osób starszych (Panie z 

KGW, druhowie OSP, dzieci ze szkół, Zespół Śpiewaczy). Utworzony plac zabaw znajdował się 

będzie obok  świetlicy środowiskowej, w której odbywają się spotkania m.in. Zespołu Śpiewaczego, 

pielęgnującego tradycje i obyczaje ludowe. Zamontowane zostaną lampy fotowoltaiczne, które 

przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowy montaż, bez 

konieczności podłączenia do sieci energetycznej.  

- WNIOSEK NR 7/19.2/1/2017 - projekt obejmuje modernizację, doposażenie i utwardzenie 

terenu przy budynku przeznaczonym na cele kulturalne. Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych 

zasobów poprzez kultywowanie tradycji, rękodzieła. Wnioskodawca deklaruje, iż w budynku tym 

odbywać się będą spotkania pokoleniowe, na których promowane będą tradycje rodzinne, kulturowe i 

religijne oraz wycieczki piesze i rowerowe. Operacja stworzy warunki do zaktywizowania procesów 

integracji społecznej. Poprzez takie wydarzenia rozwinie się agroturystyka oraz zwiększy się liczba 

osób korzystających z obiektu. Zwiększy się dostęp do infrastruktury społeczno-kulturalnej na 

terenach wiejskich. Mieszkańcy będą mieli odpowiednie warunki do integracji i aktywności. W 

świetlicy odbywać się będą spotkania KGW oraz próby Zespołu Śpiewaczego, a także dla dzieci i 

młodzieży organizowane będą różnego rodzaju zajęcia organizowane przy współpracy MGCK w 

Rykach.  

 

4. dwie wybrane operacje w ramach budowy, modernizacji infrastruktury turystycznej  

- WNIOSEK NR 2/19.2/4/2018 - w ramach wniosku przystąpiono do przebudowy ciągu 

pieszego na ciąg pieszo-rowerowy z oznakowaniem, małą architekturą i oświetleniem LED. W 

wyniku realizacji operacji powstanie 586,70 m długości i szerokości 2,5 m oraz 1437,4 m 2 

powierzchni ciągu, oświetlony i oznakowany, który jak wskazuje Beneficjent, ułatwi dotarcie do już 

istniejącej siłowni, placu zabaw oraz osiedlowego boiska i przede wszystkim umożliwi bezpieczne 

korzystanie z otaczających szlaków rowerowych. Efektem realizowanego projektu jest poprawa 

infrastruktury społecznej, w tym wizerunku i atrakcyjności. Na obszarze działania LGD niewiele jest 

wyznaczonych tras, z których mogą korzystać mieszkańcy obszaru. Wyznaczenie oznakowanego i 

oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego gwarantuje większe bezpieczeństwo wszystkim 

korzystającym, wprowadzając standardy porządku i bezpieczeństwa.  
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- WNIOSEK NR 3/19.2/2/2017 - operacja zakłada zakup urządzeń fitness, urządzeń na plac 

zabaw oraz roweru wodnego. Operacja zakłada utworzenie miejsca przyjaznego turystom, w którym 

będzie można naprawić rower, wypocząć. Jak Beneficjent wskazuje głównymi elementami, które 

przyciągają turystów to czyste powietrze, malownicze krajobrazy, ciekawa historia oraz znaczna 

liczba zabytków. Dodatkowym atrybutem obszaru jest przebiegający w pobliżu szlak rowerowy oraz 

szlak pielgrzymkowy do Woli Gułowskiej oraz Kodni. W ramach projektu Wnioskodawca zamierza 

utworzyć punkt naprawy rowerów, udostępniając  niezbędnych narzędzi oraz udzielając pomocy przy 

naprawie. Będzie to miejsce odpoczynku, w pobliżu funkcjonuje świetlica wiejska, w której będzie 

można przyrządzić jedzenie a nawet skorzystać z noclegu. Operacja ta poprawi wizerunek i 

atrakcyjność miejscowości, co wpłynie na ofertę turystyczną obszaru i zachęci mieszkańców do 

rozwoju przedsiębiorczości. Dodatkowo operacja będzie promować wykorzystanie ochrony 

środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czyli oświetlenie OZE. Realizacja 

operacji wpłynie na poprawę dostępności mieszkańców w różnym wieku do miejsca, gdzie będzie 

można spędzić wolny czas, odpocząć oraz poprawić kondycję fizyczną. Plac zabaw wyposażony 

będzie w nowe urządzenia, tak aby umilić czas również tym najmłodszym.  

 

W 2017 roku podpisana została umowa z 

Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie na 

realizację projektu współpracy pn. „Rozwój i 

promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz” o 

akronimie „RozTurKaj”. Projekt realizowany jest na 

terenie powiatów lubartowskiego, puławskiego, 

zamojskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, 

świdnickiego i ryckiego. Celem operacji jest wzrost 

znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju 

gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę 

infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz.  

W ramach operacji zaplanowano:  

- opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego w języku polskim dla kajakarzy  

- opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego w języku angielskim dla kajakarzy  

- utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki  

Rysunek 5 Spływ kajakowy 14.07.2018 r. Zdjęcie 7. Spływ kajakowy 14.07.2018 r. 
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- aktualizacja i poszerzenie informacji na 

stronie www.kajakiempowieprzu.pl wraz z 

utworzeniem zakładki anglojęzycznej  

- impreza promująca projekt. 

Do końca 2018 roku zrealizowana została 

impreza promująca projekt. W dniu 14 lipca 2018 

r. odbył się spływ kajakowy. Pokonany został 

odcinek o długości ok. 30 km na trasie Białki 

Dolne – Osmolice – Bobrowniki – Dęblin. 

Impreza miała na celu promocję szlaku 

kajakowego, który został oznakowany w 2013 

roku. Pod koniec 2018 r. wybudowane zostały 2 

altany, miejsce odpoczynku dla kajakarzy, w miejscowości Bobrowniki i Dęblin. Zakres prac 

obejmował budowę 2-óch altan drewnianych, wykonanie 8 ław i 4 stoły, budowę 2 tablic 

informacyjnych oraz montaż lamp solarnych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdjęcie 8. Wybudowana altana w miejscowości 

Bobrowniki 

http://www.kajakiempowieprzu.pl/
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Wnioski i rekomendacje  

 Badanie ewaluacyjne pod kątem skuteczności wdrażania założeń LSR wykazało realizację 

celów i przedsięwzięć dokumentu strategicznego na poziomie 92,68% (założenia na lata 2016-

2018). W okresie 2016-2018 udało się zrealizować wszystkie przedsięwzięcia na poziomie co 

najmniej 75%.  

 Podczas badania ewaluacyjnego zaobserwowano szereg pozytywnych zjawisk jakie zaszły w 

badanym okresie. Na podstawie wskaźników oddziaływania można zaobserwować wzrost 

podmiotów gospodarki narodowej występującej na terenie działania LGD. W ramach funduszy 

pozyskanych poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi 

Ryckiej” utworzone zostały do końca 2018 roku 3 firmy, poza tym podpisane zostały kolejne 4 

umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego w Lublinie. Ze wsparcia skorzystało także 6 już 

istniejących na rynku przedsiębiorstw. Operacje te przyczyniły się do powstania nowych miejsc 

pracy. W badanym okresie zauważalny jest znaczny spadek stopy bezrobocia w Powiecie Ryckim. 

Tylko w ramach podpisanych umów, dla operacji dofinansowanych z Unii Europejskiej poprzez 

środki Lokalnej Grupy Działania utworzonych zostało lub ma być utworzonych 22 miejsca pracy.  

 Dodatkowym elementem pozytywnej zmiany jest budowanie infrastruktury rekreacyjnej, 

kulturalnej i turystycznej, co uwidacznia się poprzez wzrost liczby nowo powstałych stref 

rekreacji, placów zabaw, zewnętrznych siłowni oraz zmodernizowanych świetlic, gdzie można 

spędzić czas wolny. Na terenie obszaru działania LGD powstała nowa ścieżka rowerowa. 

Wszystkie powyższe działania przyczyniły się do poprawy postrzegania obszaru wdrażania LSR 

(gminy członkowskie LGD) jako atrakcyjnego. Mieszkańcy obszaru pozytywnie oceniają warunki 

życia w gminie, w której mieszkają. Wpływ na to mają prowadzone inwestycje, dzięki którym 

społeczność może żyć na wyższym poziomie oraz ma dostęp do miejsc, gdzie można spędzić 

wolny czas, odpocząć oraz poprawić kondycje fizyczną.  

 W latach 2016-2018 do Biura Stowarzyszenia wpłynęło 47 projektów o charakterze 

innowacyjnym, w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii. Projekty te także w znaczny 

sposób oddziałują na grupy defaworyzowane, określone w LSR.  

 W latach 2016-2018 wykorzystano 98,63% środków budżetowych przeznaczonych do 

wykorzystania do końca roku 2018. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość 

Ziemi Ryckiej” spełniło warunki określone w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie 

realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w wyniku czego LGD w 
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2019 roku mogła się ubiegać o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie 

operacji w ramach LSR.  

 W badanym okresie z budżetu Stowarzyszenia środki pozyskało (w ramach podpisanych 

umów) 26 podmiotów, na łączną kwotę 4 224 516,77 zł. W ramach przedsięwzięcia 1.1 Rozwój 

istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających 

ochronę środowiska i zmiany klimatu – 1 323 366,00 zł; przedsięwzięcia 1.2 Założona i 

zarejestrowana nowa firma – 700 000,00 zł; przedsięwzięcia 3.1 Budowa, modernizacja obiektów 

z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne – 1 662 707,54 zł; przedsięwzięcia 3.2 Budowa, 

modernizacja obiektów na cele turystyczne – 538 443,23 zł.  

 Badanie ewaluacyjne wykazało użyteczność realizowanych przedsięwzięć i celów zawartych 

w Lokalnej Strategii Rozwoju. Świadczy o tym fakt, jakim jest duże zainteresowanie ogłaszanymi 

naborami, w szczególności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz fakt spełnienia warunków 

umowy ramowej, dotyczących realizacji wskaźników oraz wykorzystania budżetu LGD, dzięki 

czemu Stowarzyszeniu nie zostało potrącone 10% kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy.  

 W wyniku przeprowadzonego badania nie stwierdzono poważnych uchybień. Zaleca się 

jednak ogłoszenie kolejnych naborów wniosków w celu osiągnięcia brakujących wskaźników oraz 

wykorzystania środków finansowych. Wynika to z konieczności osiągnięcia II kamienia 

milowego. W przypadku nie wywiązania się z zobowiązania LGD zmuszone będzie do zwrócenia 

30% kwoty niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR w ramach danego programu.  

Na podstawie uzyskanych, w wyniku przeprowadzonej ewaluacji można wyciągnąć wnioski, 

że realizacja Planu Działania, Planu Szkoleń i Komunikacji, a także budżetu przebiega zgodnie z 

umową ramową oraz zapisami w LSR. Wyniki i rezultaty zostaną wykorzystane przy 

podejmowaniu decyzji związanych z realizowanymi operacjami jak i samą strategią, a także 

decyzji dotyczących działań promocyjno – informacyjnych, decyzji finansowych i 

organizacyjnych.   

Stwierdza się również, iż zapisy umów Nr  00020-6933-UM0310019/15 oraz  Nr 00017-6937-

M0300019/16 są realizowane a LGD dotrzymuje zobowiązań.  
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