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I. Realizacja działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

Leader objętego PROW 2014-2020. 

 

I.1 Założenia budżetu  

 

Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 zawarto z Zarządem Województwa Podkarpackiego dnia 

23.05.2016 roku.  

Umowa określała następującą wysokość środków finansowych: 

2
0

1
6

 r
. 

Zakres wsparcia Wsparcie finansowe PROW (w PLN) 

Realizacja LSR  6 300 000,00 

Projekty współpracy  126 000,00 

Funkcjonowanie LGD  1 485 000,00 

Razem: 7 911 000,00 

 

W związku z interpretacją ARiMR (w uzgodnieniu z MRiRW) informującą, że LGD które miały 

zarezerwowane środki dla poddziałania 19.3 w wysokości 2% mają możliwość zaktualizowania 

LSR do wysokości 5% środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 19.2, 

Stowarzyszenie LGD „LIWOCZ” zwróciło się z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego WP  

o anektowanie umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategia Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 w zakresie zwiększenia kwoty w budżecie LSR 

na realizacje projektu współpracy regionalnej. 

LGD przeprowadziło zgodnie z procedurą zmiany LSR konsultacje społeczne, a Walne Zebranie 

Członków zatwierdziło zmiany. 

Aneks do umowy ramowej zawarto w dniu 05.12.2017 r., a wysokość środków przedstawiała się 

następująco: 

2
0

1
7

 r
. 

Zakres wsparcia Wsparcie finansowe PROW (w PLN) 

Realizacja LSR  6 300 000,00 

Projekty współpracy  
315 000,00  

(126 000,00 + 189 000,00) 

Funkcjonowanie LGD  1 485 000,00 

Razem: 8 100 000,00 

W związku ze zrealizowaniem zobowiązań wynikających z 8 ust.3 umowy ramowej (osiągnięto 

wysoki poziom realizacji I kroku milowego 2016-2018), LGD „LIWOCZ” z dniem 29.04.2019 r. 

wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego WP o zwiększenie środków finansowych na 

wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, na zasadach określonych przez Ministerstwo 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo MRiRW z dn. 26 marca 2019 r. oraz pismo Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z dn. 05 kwietnia 2019 r.).  

LGD przeprowadziło zgodnie z procedurą zmiany LSR, a Walne Zebranie Członków je 

zatwierdziło. 

Aneks do umowy ramowej zawarto w dniu 23.05.2019 r., a wysokość środków (na 31.12.2019 r.) 

przedstawia się następująco: 

2
0

1
9

 r
. 

Zakres wsparcia Wsparcie finansowe PROW (w PLN) 

Realizacja LSR  
6 990 000,00 

(6 300 000,00 + 690 000,00) 

Projekty współpracy  315 000,00  

Funkcjonowanie LGD  1 485 000,00 

Razem: 8 790 000,00 

 

Kolejne zmiany LSR nastąpiły w 2020 r. i również powodowały zwiększenie środków 

przeznaczonych na realizacje LSR.  

Pierwsza zmiana w 2020 r. dotyczyła przyznania LGD „LIWOCZ” tzw. drugiego bonusa  

w wysokości 690 tys. zł., w związku ze spełnieniem przez stowarzyszenie warunków określonych 

w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 31.12.2019 r. (tj. LGD na 31.08.2019 r. 

osiągnęła poziom co najmniej 65% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałamia 19.2 w stosunku do limitu środków przyznanych w umowie ramowej). Aneks w tej 

sprawie zawarto z Zarządem Województwa Podkarpackiego w dniu 16.06.2020 r. Dodatkowo 

pozyskane środki przeznaczono na rozwój przedsiębiorczości (premię dla osób podejmujących 

działalność gospodarczą – 400 tys. zł.) oraz na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą (nabory dla gmin - 290 tys. zł.). 

Druga zmiana LSR w 2020 r. związana była z możliwością wykorzystania tzw. różnic 

kursowych powstałych w wyniku przeliczenia środków określonych w umowie ramowej po 

aktualnym kursie euro. Do LSR wprowadzono zapisy kwot w walucie euro. Dodatkowo dokonano 

przesunięć pozostałych kwot z zakończonych przedsięwzięć na planowane nabory w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą. Aneks w tej sprawie zawarto  

z Zarządem Województwa Podkarpackiego w dniu 11.08.2020 r. a wysokość aktualnych środków 

(na 31.12.2020 r.) przedstawia się następująco: 

2
0

2
0

 r
. 

Zakres wsparcia 
Wsparcie finansowe PROW 

(w PLN) 

Wsparcie finansowe PROW 

(w EUR) 

Realizacja LSR  7 680 000,00 
(6 990 000,00 + 690 000,00) 

1 920 000,00 

Projekty współpracy  315 000,00 78 750,00 

Funkcjonowanie LGD  1 485 000,00 371 250,00 

Razem: 9 480 000,00 2 370 000,00 
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Zmiana LSR w 2021 r. dotyczyła kolejnego zwiększenia budżetu LSR, w związku z 

wydłużeniem okresu wdrażania PROW 2014-2020 o 2 lata. Na poddziałanie 19.2 Wsparcie 

realizacji operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  

uzyskano kwotę 621 000,00 euro, a na poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji” kwotę 74 520,00 euro. Zmiany dokonano w oparciu o zasady określone w piśmie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2021 r. (WPR.wao.510.35.2021). 

Zmiany w LSR obejmowały m.in. zwiększenie kwoty środków na przedsięwzięcie w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej (o 218 000,00 euro) oraz na przedsięwzięcie w zakresie 

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką lub rekreacją lub 

kulturą (o kwotę 403 000,00 euro), zwiększenie kwoty środków na koszty bieżące o 74 520,00 

euro, oraz zwiększenie wartości wskaźników produktu i rezultatu w związku ze zwiększeniem 

środków na powyższe działania i przedsięwzięcia. 

2
0

2
1

 r
. 

Zakres wsparcia 
Wsparcie finansowe PROW 

(w PLN) 

Wsparcie finansowe PROW 

(w EUR) 

Realizacja LSR  10 164 000,00 2 541 000,00 
(1 920 000,00 + 621 000,00) 

Projekty współpracy  315 000,00 78 750,00 

Funkcjonowanie LGD  1 783 080,00 
445 770,00 

(371 250,00 + 74 520,00) 

Razem: 12 262 080,00 3 065 520,00 

Wg stanu na 31.12.2022 r. budżet LSR wynosi 3 065 520,00 €, a jego wartość wzrosła łącznie  

o kwotę 1 087 770,00 euro, tj. 55% wartości pierwotnie zawartej umowy ramowej. 

 

I.2 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

 

I.2.1 Podejmowanie działalność gospodarczą 

 

Pierwszy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą przeprowadzono w 2016 r.  Wpłynęło 16 wniosków na kwotę 1 280 000 

zł. Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór (tj. 1 120 000 zł) wybrano 14 

wniosków. Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa zawarło 13 Beneficjentów,  

w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r. 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wszyscy Beneficjenci otrzymali płatność końcową - łącznie 

wypłacono kwotę 1 040 000,00 zł. 

 

Drugi nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą przeprowadzono w 2019 r.  Wpłynęło 20 wniosków, na kwotę 1 600 000,00 zł. Do 

dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór (tj. 480 000,00 zł) wybrano 6 

wniosków. Jeden ze złożonych wniosków był niezgodny z LSR.  
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W wyniku przeprowadzonej oceny operacji do LGD wpłynęło 6 protestów od Wnioskodawców.  

Rada LGD pozytywnie rozpatrzyła 1 protest, w związku z czym łącznie 7 Beneficjentów zawarło 

umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa na kwotę 560 000,00 zł.  

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. Beneficjentom została wypłacona łączna kwota 544 000,00 zł.,  

w tym 6 Beneficjentów otrzymało płatność końcową i zakończyło realizację operacji,  

a 1 Beneficjent otrzymał I transze pomocy. 

 

Trzeci nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą przeprowadzono w 2020 r. Wpłynęło 9 wniosków, na kwotę 720 000,00 

zł. Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór (tj. 480 000,00 zł) wybrano  

6 wniosków i 6 Beneficjentów zawarło umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa. Wg 

stanu na dzień 31.12.2021 r. Beneficjentom została wypłacona łączna kwota 448 000,00 zł.,  

w tym 4 Beneficjentów otrzymało płatność końcową i zakończyło realizację operacji,  

a 2 Beneficjentów otrzymało I transze pomocy. 

 

W 2021 r. przeprowadzono kolejny (czwarty) nabór wniosków o udzielenie wsparcia 

finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w okresie od 07 do 22 grudnia. 

W ramach naboru wpłynęło 26 wniosków, na kwotę 2 080 000,00 zł. Do dofinansowania  

w ramach limitu przeznaczonego na nabór (tj. 218 000,00 euro = 872 000,00 zł.) wybrano  

10 wniosków. Jeden ze złożonych wniosków był niezgodny z LSR. Ocena operacji została 

przeprowadzona przez Radę Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ” w dn. 21.01.2022 r.,  

a dokumentacje z wyboru operacji przekazano do UM WP dnia 28.01.2022 r. 

Odwołania od wyniku oceny złożyło 4 wnioskodawców. Na posiedzeniu w dniu 16.02.2022 r. 

Rada uwzględniła 3 protesty. Jeden z wnioskodawców zrezygnował z podpisania umowy na etapie 

weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski, w związku z tym umowę zawarła osoba z listy 

rezerwowej. Ostatecznie umowy na realizacje operacji zawarło 15 beneficjentów, w tym jeszcze 

dodatkowe 2 osoby z listy rezerwowej w związku z środkami powstałymi przy przeliczeniu 

bieżącego kursu euro do PLN. 

Zestawienie zawartych umów o dofinansowanie w 2022 r.: 

Lp. 
Lokalizacja operacji 

(miejscowość) 
Tytuł operacji 

Przyznana kwota 

wsparcia (zł) 

1.  Brzostek 

Utworzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi 

rozrywkowe  

i rekreacyjne 

80 000,00 

2.  Błażkowa Usługi elektryczne – instalacje i pomiary 80 000,00 

3.  Ujazd Zakup sprzętu do świadczenia usług videofilmowania i fotografii 80 000,00 

4.  Bączal Dolny Gabinet odnowy biologicznej ze sklepem internetowym 80 000,00 

5.  Pilzno Ośrodek Szkolenia Kierowców 80 000,00 

6.  Błażkowa 
Świadczenie usług hydraulicznych, ogólnobudowlanych oraz 

wypożyczanie narzędzi budowlanych 
80 000,00 

7.  Brzostek Zakup okleiniarki do produkcji mebli na wymiar 80 000,00 

8.  Dąbrówka 
Zakup minikoparki do świadczenia usług ogrodniczych i 

ogólnobudowlanych 
80 000,00 
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9.  Bączałka 
Wyposażenie Firmy Transportowo Usługowej Konrad Kopacz z 

siedzibą w Bączałce 
80 000,00 

10.  Jodłowa Świadczenie usług w ramach warsztatu samochodowego 80 000,00 

11.  Przysieki 
Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu 

przyczepy kempingowej 
80 000,00 

12.  Jodłowa Utworzenie lokalu gastronomicznego - Pizzerii 80 000,00 

13.  Lipnica Górna VITA 80 000,00 

14.  Lipiny Usługi fotograficzne 80 000,00 

15.  Przysieki Żywica epoksydowa w drewnie 80 000,00 

 

 

Podsumowanie przedsięwzięcia (stan na 31.12.2022 r.): 

Lp. Nr naboru 

Łączna 

liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba wniosków 

wybranych do 

dofinansowania do 

limitu środków 

Liczba 

zawartych umów 

Liczba 

operacji 

zakończonych 

Kwota 

wypłaconych 

środków w €  

1.  1/2016 16 14 13 13 245 967,27 

2.  1/2019 20 
7  

(w tym 1 z odwołania) 

6 
(1 umowa 

rozwiązana) 

6 
 

107 626,62 

3.  1/2020 9 6 6 6 104 951,31 

4.  1/2021 26 
13 

(w tym 3 z odwołania) 

15 
(w tym 2 z różnic 

kursowych) 

8 230 822,59 

Razem 71 40 14 33 689 367,79 

 

 

I.2.2 Rozwój działalność gospodarczej 

 

Pierwszy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających 

działalność gospodarczą przeprowadzono w 2016 roku. Wpłynęło 14 wniosków na kwotę 3 089 

591,99 zł. Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór (tj. 2 030 000 zł) 

wybrano 8 wniosków na łączną kwotę 1 961 948,34 zł. 

Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa zawarło 7 Beneficjentów, w okresie od 

12.07.2017 r. do 23.10.2017 r. 

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Beneficjentom została wypłacona łączna kwota 1 758 606,96 zł 

(dla 7 operacji).  

 

Drugi nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających 

działalność gospodarczą przeprowadzono w 2019 roku, w okresie od 07 do 21 października. 

Wpłynęło 7 wniosków, na kwotę 1 847 700,00 zł. Jeden ze złożonych wniosków był niezgodny  

z LSR. Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór (tj. 537 463,80 zł) wybrano 

2 wnioski. Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Beneficjenci zawarli w lipcu 

2020 r.  

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Beneficjenci zakończyli realizacje operacji w ramach drugiego 

naboru. Wypłacona łączna kwota dla 2 operacji to 537 424,00 zł. 
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Podsumowanie przedsięwzięcia (stan na 31.12.2022 r.): 

Lp. Nr naboru 

Łączna liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba wniosków 

wybranych do 

dofinansowania do 

limitu środków 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

operacji 

zakończonych 

Kwota 

wypłaconych 

środków w €  

1.  1/2016 14 8 7 7 402 596,79 

2.  1/2019 7 2 2 2 117 735,14 

 Razem 21 10 9 9 520 331,93 

 

 

I.2.3 Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej 

z turystyką, rekreacją lub kulturą 

 

Pierwszy nabór wniosków o udzielenie wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą przeprowadzono  

w 2016 roku.  Wpłynęło 7 wniosków na kwotę 2 397 197,85 zł. Do dofinansowania w ramach 

limitu przeznaczonego na nabór (tj. 2 400 000 zł) wybrano wszystkie 7 wniosków. Umowy  

o dofinansowanie z Zarządem Województwa Beneficjenci zawarli w 2017 r. 

W 2019 r. Gmina Jodłowa rozwiązał umowę o dofinansowanie operacji. 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Beneficjenci zakończyli realizacje operacji i otrzymali płatności 

końcowe. 

Zestawienie operacji – wypłacone środki, stan na 31.12.2022 r.: 

Lp. Tytuł operacji Kwota w € 

1.  
Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Skołyszyn (Przysieki, Harklowa, Kunowa, 

Bączal Dolny, Jabłonica, Lisów, Święcany 
106 807,09 

2.  Poprawa infrastruktury związanej z rekreacją i kulturą na terenie gminy Pilzno 166 556,52 

3.  Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we Wróblowej 65 852,08 

4.  
Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji indywidualnej i 

obiektami małej architektury w miejscowości Brzostek 27 877,49 

5.  
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach: Brzostek, Gorzejowa, Grudna 

Górna, Skurowa, Kamienica Górna, Januszkowice, Smarżowa, Siedliska-Bogusz 74 521,48 

6.  
Przebudowa Domu Ludowego w Zawadce Brzosteckiej wraz z budową obiektu małej 

architektury w Bukowej 29 563,38 

RAZEM 471 178,04 

 

Drugi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą przeprowadzono  

w okresie od 21 września do 05 października 2020 r. Wpłynęło 5 wniosków, na kwotę 853 932,13 

zł. Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór, tj. 853 939,24 zł wybrano 

wszystkie 5 wniosków. Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Beneficjenci zawarli 

w 2021 r. Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. operacje zostały zakończone. Środki wypłacono 

czterem beneficjentom.  
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Zestawienie operacji – wypłacone środki, stan na 31.12.2022 r.: 

Lp. Lokalizacja operacji Tytuł operacji Kwota w € 

1.  Kłodawa Budowa altany rekreacyjnej w Kłodawie 13 848,91  

2.  Jodłowa Budowa budynku rekreacyjnego w Gminie Jodłowa 60 927,33  

3.  Pilzno 
Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby prowadzenia 

działalności kulturalnej w miejscowości Podlesie Machowskie 
0,00 

4.  
Harklowa, Przysieki, 

Święcany 

Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw na terenie  

Gminy Skołyszyn 
34 419,97 

5.  Brzostek 
Budowa obiektów małej architektury  

w miejscowości Nawsie Brzosteckie 
27 236,81 

RAZEM 136 433,02 

 

Trzeci nabór wniosków o udzielenie wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą przeprowadzono  

w okresie od 28 stycznia do 25 lutego 2022 r. Wpłynęło 5 wniosków, na kwotę 1 611 997,48 zł. 

Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór, tj. 1 612 000,00 zł wybrano 

wszystkie 5 wniosków. W grudniu 2022 r. umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa 

zawarł jeden Beneficjent – Gmina Pilzno. 

Zestawienie operacji/zawartych umów o dofinansowanie w 2022 r.: 

Lp. Lokalizacja operacji Tytuł operacji 
Kwota operacji/umowy 

w € 

1.  Gmina Pilzno 
Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej  

w Pilźnie 
110 387,00 

2.  Gmina Skołyszyn 
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na 

terenie Gminy Skołyszyn 
75 891,14  

3.  Gmina Brzyska 
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Domu 

Ludowym w Błażkowej 
41 394,96  

4.  Gmina Brzostek Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek 82 790,58  

5.  Gmina Jodłowa 
Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy 

Jodłowa 
34 496,19  

RAZEM 344 959,87 

 

Podsumowanie przedsięwzięcia (stan na 31.12.2022 r.): 

Lp. Nr naboru 

Łączna liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba wniosków 

wybranych do 

dofinansowania do 

limitu środków 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

operacji 

zakończonych 

Kwota 

wypłaconych 

środków w €  

1.  3/2016 7 7 6 6 471 178,04 

2.  1/2020 5 5 5 4 136 433,02 

3.  1/2022 5 5 1 0 0 

 Razem 17 17 12 10 607 611,06 
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I.2.4 Wydanie publikacji książkowych dotyczących dziedzictwa lokalnego 

 

Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2019 roku. 

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wydanie publikacji książkowych dotyczących 

dziedzictwa lokalnego przeprowadzono w 2016 roku.  Wpłynęło 2 wnioski na kwotę 142 853 zł. 

Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór (tj. 150 000 zł) wybrano 2 wnioski 

podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbyło się 

w Brzyskach w dniu 10.01.2017 r. Dokumentacje z naboru i oceny Rady przekazano do Urzędu 

Marszałkowskiego 16.01.2017 roku. 

Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Beneficjenci zawarli w 2017 r. 

Beneficjenci zrealizowali operacje i otrzymali płatności końcowe. 

Zestawienie operacji – wypłacone środki, stan na 31.12.2022 r.: 

Lp. 
Lokalizacja 

operacji 
Tytuł operacji Status operacji Kwota w € 

1.  Pilzno 
Opracowanie i wydanie drukiem oraz promocja 

książki: Pilzno. Monografia miasta do 1945 r. 

Operacja 

zrealizowana 18 033,45 

2.  Brzostek 
Wydanie publikacji książkowych 

poświęconych dziejom Brzostku 

Operacja 

zrealizowana 15 079,25 

RAZEM 33 112,70 

 

 

I.2.5 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem  

lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych 

 

Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2020 roku. 

W wyniku przeprowadzonych naborów w 2017 r. i 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek na 

realizacje przedsięwzięcia, w związku z czym za zgodą UM dokonano zmian w LSR, 

polegających na umożliwieniu LGD realizacji przedsięwzięcia w formie operacji własnej. 

W dniu 21.12.2018 r. LGD podpisała z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na 

realizację operacji własnej pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe – twoją szansą”. 

Wartość dofinansowania wynosi 50 000,00 zł. Realizację przeprowadzono w 2019 rok. 

Celem operacji był wzrost aktywności oraz nabycie umiejętności i kwalifikacji przez co najmniej 

10 mieszkańców obszaru LGD "LIWOCZ" do końca 2019 r. poprzez udział w kursach  

i szkoleniach  zawodowych. 

Zrealizowano następujące szkolenia: 

1) Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do przewozu rzeczy, dla 5 osób. 

2) Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny Księgowy, dla 4 osób 

3) Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, dla 1 osoby. 

LGD „LIWOCZ” złożyła do Urzędu Marszałkowskiego WP wniosek o płatność ze zrealizowanej 

operacji własnej w sierpniu 2019 r., otrzymując refundacje poniesionych kosztów projektu 

(płatność końcową) 50 000,00 zł w październiku 2019 r. 
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W maju 2019 r. Stowarzyszenie LGD „LIWOCZ” złożyło do Urzędu Marszałkowskiego WP 

wniosek o przyznanie pomocy na realizację kolejnej operacji własnej.  

W dniu 23.07.2019 r. LGD podpisała z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na 

realizację operacji własnej pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą – II 

edycja” o wartości dofinansowania 50 000,00 zł, której celem jest wzrost aktywności oraz nabycie 

umiejętności i kwalifikacji przez mieszkańców obszaru LGD "LIWOCZ" do końca 2020 r. 

poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych. 

W październiku 2019 r. rozpoczęto realizację kursów: 

1) Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do przewozu rzeczy, dla 7 osób. 

2) Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny Księgowy, dla 3 osób. 

W 2020 r. zakończono realizację operacji własnej pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe 

- twoją szansą – II edycja”.  

Kurs zostały zrealizowane na przełomie roku 2019 i 2020, tj.: 

1) Prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do przewozu rzeczy, dla 7 osób  

w okresie od 14.10.2019 r. do 10.01.2020 r. 

2) Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny Księgowy, dla 3 osób, w okresie od  

23.10.2019 r. do 29.02.2020 r. 

LGD „LIWOCZ” złożyła do Urzędu Marszałkowskiego WP wniosek o płatność ze zrealizowanej 

operacji własnej w kwietniu 2020 r., (pierwotnie zakładano lipiec) otrzymując refundacje 

poniesionych kosztów projektu (płatność końcową) 50 000,00 zł w czerwcu 2020 r. 

 

Koszty realizacji przedsięwzięcia (wypłacone środki) w euro: 22 700,09 

 

I.2.6 Granty 

 

Dotychczas zrealizowano: 

1. Projekt grantowy pt. Wspieramy wydarzenia kultywujące lokalną historię i tradycję na 

obszarze LGD "LIWOCZ". Płatność końcową LGD „LIWOCZ” otrzymało dn. 26.11.2019 r. 

Zestawienie zrealizowanych zadań w ramach w/w projektu granowego: 

Lp. Nazwa zadania Lokalizacja zadania 
Okres 

realizacji 

Wartość grantu 

(wypłacona wg 

stanu na  

31.12.2019 r.) 

1.  Festyn z okazji obchodów 600-lecia wsi Pusta Wola 
Pusta Wola, 

Skołyszyn 
08.2018 19 187,00 

2.  Od szczodroka do prozioka Pilzno 07.2019 19 937,00 

3.  
Tradycyjne smaki i ludowe dźwięki…” czyli X-lecie 

działalności Stowarzyszenia „LIWOCZANKA” 
Brzyska 07.2018 19 900,00 

4.  Zachowajmy tradycję – festyn lokalnych zwyczajów Jodłowa 09.2018 20 000,00 

5.  
Festyn z okazji obchodów 130-lecia istnienia OSP 

Brzostek 
Brzostek 09.2018 20 000,00 

RAZEM 
99 024,00 zł 

23 090,61 € 
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2. Projekt grantowy pt. Doceniamy i chronimy lokalną kulturę i dziedzictwo obszaru LGD 

„LIWOCZ”. Płatność końcową LGD „LIWOCZ” otrzymała 24.05.2019 r. 

Zestawienie zrealizowanych zadań w ramach w/w projektu granowego: 

Lp. Nazwa zadania Lokalizacja zadania Okres realizacji 

Wartość grantu 

(wypłacona wg 

stanu na  

31.12.2019 r.) 

1.  
Pamiętamy i chronimy – izba pamięci oraz 

kompania reprezentacyjna OSP Skołyszyn 
Skołyszyn 09-12.2018  20 186,00 

2.  
Zakup instrumentów muzycznych dla 

Orkiestry Dętej w Jodłowej 
Jodłowa 09-10.2018  20 000,00 

3.  
Strój ludowy – kultywowaniem lokalnej 

tradycji 
Mokrzec 09-11.2018  8 000,00 

4.  
ŻYJEMY WTEDY KIEDY ŻYJE NASZA 

HISTORIA 
Pilzno 09-12.2018  12 000,00 

5.  
Tradycyjny strój ludowy – pamięcią  

o lokalnej kulturze 
Przeczyca 09-10.2018  9 999,00 

6.  
Zakup elementów tradycyjnych strojów 

ludowych dla zespołu „LIWOCZANIE” 
Dąbrówka 09-11.2018  7 550,00 

7.  

Mundury galowe OSP w Siedliskach-Bogusz 

elementem zachowania dziedzictwa i tradycji 

lokalnej 

Siedliska-Bogusz 09-11.2018  10 000,00 

8.  
Zakup kompletnych mundurów galowych dla 

członków OSP Brzyska 
Brzyska 09-12.2018  12 232,00 

RAZEM 
99 967,00 zł 

23 278,45 € 

 

3. Projekt grantowy pt. Wspieramy działania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi na 

obszarze LGD "LIWOCZ". Płatność końcową LGD „LIWOCZ” otrzymała dn. 19.12.2019 r. 

Zestawienie zrealizowanych zadań w ramach w/w projektu granowego: 

Lp. Nazwa zadania Lokalizacja zadania Okres realizacji 

Wartość grantu 

(wypłacona wg 

stanu na 

31.12.2019 r.) 

1.  
Integracja przez zabawę – organizacja zabawy 

karnawałowej 

Skołyszyn, 

Siepietnica 
01-02.2018 19 981,00 

2.  
Piknik integracyjny „DEFAWORYZOWANI- 

ZINTEGROWANI” 
Brzostek 06.2019 20 000,00 

3.  Piknik integracyjny „Razem łatwiej” Lipnica Dolna 06.2019 20 000,00 

4.  „Wspólna i dobra zabawa to integracji podstawa” Parkosz 04-07.2019 20 000,00 

5.  „Razem możemy więcej” Jodłowa Górna 06-07.2018 9 968,00 

6.  „PO OBU STRONACH SCENY” Dzwonowa 07-10.2019 9 985,00 

RAZEM 
99 934,00 zł 

23 155,30 € 

 

4. Projekt grantowy pt. Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD "LIWOCZ". 

Płatność końcową LGD „LIWOCZ” otrzymała dn. 12.10.2020 r. 

Zestawienie zrealizowanych zadań w ramach w/w projektu granowego: 

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 

Wartość grantu 

(wypłacona wg 

stanu na 

31.12.2020 r.) 

1.  Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Ujazd (gmina Brzyska) 09.2019-04.2020 19 958,00 

2.  Budowa małej ogólnodostępnej  09.2019-06.2020 20 430,00 
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i niekomercyjnej infrastruktury w miejscowości Wola Brzostecka 

3.  Budowa placu zabaw w miejscowości Bączal Dolny 09-11.2019 18 935,00 

4.  Budowa siłowni zewnętrznej w Jodłowej Górnej 09-11.2019 19 799,00 

5.  Budowa placu zabaw w miejscowości Machowa 09.2019-06.2020 20 000,00 

RAZEM 
99 122,00 zł. 

21 816,22 € 

 

5. Projekt grantowy pt. Wspieramy działania promujące ekologię, przeciwdziałanie zmianom 

klimatu i OZE na obszarze LGD "LIWOCZ". Umowę z ZW na realizację projektu grantowego 

LGD zawarła we wrześniu 2020 r. Grantobiorcy zrealizowali zadania grantowe w 2021 r. 

Płatność końcową LGD „LIWOCZ” otrzymała dn. 17.12.2021 r. 

Zestawienie zrealizowanych zadań w ramach w/w projektu granowego: 

Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Okres realizacji 

Wartość grantu 

(wypłacona wg 

stanu na 

31.12.2020 r.) 

1.  Piknik ekologiczny Brzyska 28.10.2020-19.09.2021 19 999,- 

2.  

Rodzinny Piknik Ekologiczny  

z Ochotniczą Strażą Pożarną  

w Siedliskach-Bogusz 

Siedliska-

Bogusz 
28.10.2020-29.08.2021 19 549,- 

3.  Rodzinny piknik ekologiczny Skołyszyn 28.10.2020-22.08.2021 19 236,- 

4.  
Festyn ekologiczny pt. „Życie na ziemi 

przedłużamy – ekologię wprowadzamy” 
Dobrków 28.10.2020-25.07.2021 20 131,- 

5.  EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE Jodłowa 28.10.2020-22.06.2021 18 735,- 

RAZEM 
97 650,- zł 

20 793,40 € 

 

Podsumowanie przedsięwzięcia (stan na 31.12.2022 r.): 

Lp. Nr naboru 

Łączna liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba wniosków 

wybranych do 

dofinansowania do 

limitu środków 

Liczba 

zawartych 

umów z 

grantobiorcami 

Liczba 

zakończonych 

zadań 

grantowych 

Kwota 

wypłaconych 

środków w €  

1.  1/2018/G 5 5 5 5 23 090,61 

2.  2/2018/G 8 8 8 8 23 278,45 

3.  3/2018/G 6 6 6 6 23 155,30 

4.  1/2019/G 1 - - - - 

5.  2/2019/G 5 5 5 5 21 816,22 

6.  1/2020/G 5 5 5 5 20 793,40 

 Razem 30 29 29 29 112 133,98 

 

 

I.3 Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania 

 

Realizację projektu współpracy regionalnej – zakończono w 2019 r. 

Umowę na realizacje projektu pn. Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej (SIR) podpisano z ZW w dniu 

8 czerwca 2018 r. Wartość  umowy to 553 366,00 zł. 
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W ramach projektu na obszarze LGD „LIWOCZ” powstało 5 obiektów małej architektury 

pełniących funkcje rekreacyjne, tj. ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach 

Brzyska, Skołyszyn, Jodłowa, Kamienica Dolna, Pilzno.  

Każda z siłowni na obszarze LGD „LIWOCZ” składa się z 6 zestawów ćwiczeniowych 

zamontowanych na pylonach dwustanowiskowych, łącznie 12 urządzeń, tj.  

1) Orbitrek - Biegacz 

2) Prasa Nożna -Wioślarz 

3) Prasa Ręczna - Wyciąg Górny 

4) Motyl - Motyl Rewers 

5) Rower - Wahadło 

6) Narciarz – Jeździec 

Na terenie każdego obiektu umieszczona została tablica informacyjna z regulaminem, ławka, kosz 

na śmieci oraz lampa solarna do oświetlenia siłowni.  

Koszt wykonania siłowni na obszarze LGD „LIWOCZ” wyniósł: 192 118,75 zł brutto.  

W 2019 r. w ramach projektu współpracy LGD „LIWOCZ” wykonała działania promocyjne 

polegające na przeprowadzeniu czterech imprez sportowo-rekreacyjnych pn. „Popołudnie ze 

zdrowiem”, celem aktywizacji mieszkańców i podnoszenia wiedzy z zakresy zdrowego trybu 

życia, po jednej u każdego z partnerów projektu współpracy. W okresie 17-25.05.2019 r. 

przeprowadzono imprezy na siłowniach plenerowych w Jodłowej, Wiśniowej, Kołaczycach  

i Dukli, w których uczestniczyło łącznie 307 osób.  

Całkowity koszt realizacji projektu dla LGD „LIWOCZ” to 194 118,75 zł. 

Po zakończeniu realizacji operacji wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego WP 

został złożony w czerwcu 2019 r. LGD „LIWOCZ” otrzymała płatność końcową (194.118 zł) we 

wrześniu 2019 r. 

 

Realizację projektu współpracy międzynarodowej – zakończono w 2019/2020 r. 

 

Umowę współpracy w zakresie wspólnej realizacji międzynarodowego projektu zawarto w dniu 

29.05.2018 roku pomiędzy partnerami: 

 Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty” 

 Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja” 

 Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania 

 Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület (LGD z Węgier) 

Wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. Międzynarodowa Promocja Enoturystyki 

i Dziedzictwa Lokalnego (MPEiDL) złożono w dniu 19.07.2018 roku.  

Umowę z ZW zawarto 23 października 2018 r. Wartość  umowy to 183 000,00 zł. 

 

W 2019 r. w ramach projektu: 

 (09.2019 r.)Wydano publikację promującą obszar partnerów, zawierającą opis najważniejszych 

zasobów nawiązujących do enoturystyki m.in. historii winiarstwa, szlaków winnych, 

turystycznych czy prezentację lokalnych produktów (dla partnera LGD „LIWOCZ” 1400 egz.). 

 (07.2019 r.) Przygotowano aplikację mobilną w formie mobilnego „przewodnika” po obszarze 

partnerskich LGD, w tym węgierskiego. Aplikacja zawiera moduł tras i miejsc, system 

ułatwiający planowanie wycieczki po danym regionie, listę szlaków turystycznych oraz 

najważniejsze informacje o regionie (zdjęcia, atrakcje, dojazd). 
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 Utworzono w LGD „Kraina Nafty” Galerię winiarstwa i produktów lokalnych w formie 

ekspozycji nawiązującej do historii i tradycji winiarstwa w tym partnera węgierskiego wraz  

z prezentacją lokalnych produktów. 

 (10.2019 r.) Zorganizowano wyjazd studyjny do węgierskiego LGD. Wizyta miała formę 

targów połączona z konferencją i prezentacją winiarstwa, ekoturystyki i produktów lokalnych.  

Poniesione koszty realizacji międzynarodowego projektu współpracy dla LGD „LIWOCZ”  

to 42 125,00 zł (podlegające refundacji to 41 000,00 zł, wkład własny 1 125,00 zł) 

 

Dnia 22.11.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego złożony został wniosek o płatność końcową ze 

zrealizowanego międzynarodowego projektu współpracy.  

LGD otrzymała płatność końcową, tj. 41 000 zł dnia 18.02.2020 r. 

 

Podsumowanie: 

Wg stanu na 31.12.2022 r. na realizacje projektów współpracy (krajowego i międzynarodowego) 

poniesiono koszty w wysokości 58.779,50 €, co stanowi 75% planowanego budżetu  

(tj. 78 750,00 €). Pozostał kwota do wykorzystania to 19 980,50 €. 

 

 

I.4 Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  

 

I.4.1 Funkcjonowanie LGD i biura 

 

I.4.1.1 Doradztwo 

 

W 2022 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” świadczyło bezpłatne 

doradztwo. W ramach prowadzonych naborów wniosków biuro LGD udzieliło 5 indywidualnych 

porad potwierdzonych kartami doradztwa. Doradztwo, które nie dotyczy konkretnego naboru 

wniosków nie jest wykazywane we wskaźnikach. 

Szczególnie istotne jest doradztwo świadczone wśród potencjalnych wnioskodawców, którzy 

złożyli wnioski w ramach ogłoszonych naborów, w tym zostali wybrani do dofinansowania.  

Z 5 instytucji korzystających z doradztwa, 5 złożyło wnioski o dofinansowanie operacji  

w ramach prowadzonego w 2022 r. naboru na budowę i przebudowę ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą. 

Zgodnie z zapisami LSR monitoringowi i ewaluacji prowadzonej przez Zarząd LGD podlega 

działalność biura i pracowników LGD, a przedmiotem oceny jest praca pracowników, w tym 

jakości świadczonego doradztwa.  

Oceny dokonuje się na podstawie badania ankietowego poziomu satysfakcji wśród osób 

korzystających z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. 

W 2022 roku w doradztwie świadczonym przez pracowników LGD uczestniczyło 5 osób, przy 

czym uzyskano 5 ankiety oceniające jakość świadczonego doradztwa.  

Sposób korzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez biuro LGD został określony  

w Regulaminie doradztwa (aktualna wersja z września 2020 r. - regulamin ten został 
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zaktualizowany, w związku z planowanymi naborami wniosków i koniecznością dostosowania 

jego zapisów do panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju).  

 

Wyniki analizy ankiet: 

1)  100% osób wypełniających ankietę skorzystało z doradztwa świadczonego bezpośrednio  

w biurze LGD. Nie wpłynęła żadna ankieta oceniająca doradztwo świadczone telefonicznie. 

 

2) Dla 5 osób ankietowanych (100%) zakres tematyczny doradztwa odnosił się wyłącznie do 

wniosku o przyznanie pomocy. 
 

3) Korzystający z doradztwa ze względu na miejsce zamieszkania. 

W oparciu o ankiety: 

- Brzostek  (1 osoba), 20% 

- Brzyska (1 osoba), 20% 

- Jodłowa (1 osoba), 20% 

- Pilzno (1 osoba), 20% 

- Skołyszyn (1 osoba), 20% 

W oparciu o karty doradztwa: 

- Brzostek  (1 osoba) 

- Brzyska (1 osoba) 

- Jodłowa (1 osoba) 

- Pilzno (1 osoba) 

- Skołyszyn (1 osoba) 

Razem: 5 osób Razem: 5 osób 

 

4) Ankietowani ocenili wiedzę i kompetencje pracowników udzielających doradztwa w skali od  

1 – ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa. 

5 ankietowanych (100%) wystawiło ocenę najwyższą „5”. Niższe oceny nie wystąpiły. 

5) Ankietowani ocenili poziom obsługi w zakresie uprzejmości, chęci udzielenia informacji  

i życzliwości, w skali od 1 – ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa. 

5 ankietowanych (100%) wystawiło ocenę najwyższą „5”. Niższe oceny nie wystąpiły. 

6) Ankietowani ocenili jasność i zrozumiałość przekazywanych informacji, w skali od 1 – ocena 

najniższa, do 5 – ocena najwyższa. 

5 ankietowanych (100%) uznało, że jasność i zrozumiałość przekazywanych przez 

pracowników informacji zasługuje na ocenę najwyższą „5”. Niższe oceny nie wystąpiły. 

7) Ankietowani ocenili wzrost wiedzy w zakresie tematyki objętej doradztwem, w skali od 1 – 

ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa. 

5 ankietowanych (100%) wystawiło ocenę najwyższą „5”. Niższe oceny nie wystąpiły. 

8) Ankietowani dokonali podsumowującej oceny stopnia zadowolenia z doradztwa, w skali od  

1 – ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa. 

Wszyscy ankietowani wystawili wysoką ocenę stopnia zadowolenia z doradztwa. 5 

ankietowanych (100%) wystawiło ocenę najwyższą „5”. Niższe oceny nie wystąpiły. 

Podsumowanie: Analiza przeprowadzonych badań ankietowych wskazuje, iż praca 

pracowników, w tym sposób przekazywania istotnych informacji oraz jakość świadczonych usług 

doradczych jest oceniana wysoko. Osoby korzystające z doradztwa wskazują wysoki poziom 

satysfakcji z otrzymanej usługi oraz obsługi.  

 

Efektywność statystyczna doradztwa w 2022 r. (w tym narastajaco od 2016 r.), przedstawia się 

następująco: 
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Kategoria 
Liczba 

w 2022 r. 
narastająco wg stanu na 

31.12.2022 r. 

Liczba udzielonego doradztwa ogółem 5 234 

Liczba złożonych wniosków ogółem 5 141 

Liczba złożonych wniosków przez Wnioskodawców 

uczestniczących w  doradztwie 
5 131 

Liczba zawartych umów przez Beneficjentów 

ogółem 
16 94 

Liczba zawartych umów przez Beneficjentów 

uczestniczących w  doradztwie 
16 91 

 

Lp. Nazwa Stosunek Skuteczność 

1.  Liczba złożonych wniosków ogółem / Liczba doradztwa 141/234 60% 

2.  
Liczba złożonych wniosków przez Wnioskodawców 

uczestniczących w doradztwie/ Liczba doradztwa 131/234 56% 

3.  
Liczba złożonych wniosków przez Wnioskodawców 

uczestniczących w  doradztwie/ Liczba złożonych 

wniosków ogółem 

131/141 93% 

4.  

Liczba zawartych umów przez Beneficjentów 

uczestniczących w  doradztwie/ Liczba złożonych 

wniosków przez Wnioskodawców uczestniczących  

w  doradztwie 

91/131 69% 

Warto zauważyć, że prawie 93% zawartych umów o dofinansowanie zostało zawartych przez 

beneficjentów, którzy  uczestniczyli w doradztwie świadczonym przez biuro LGD. 

 

I.4.1.2 Artykuły/audycje sponsorowane 

 

Zgodnie z założeniem planu komunikacji pierwszą audycję zrealizowano w 2016 rok.  

W grudniu 2021 r. zrealizowano drugą (planowaną na 2021 r.) audycję w Radiu Trendy, 

która w swojej treści zawierała informujące o naborach wniosków w ramach wsparcia dla osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Kolejna audycja lub artykuł planowany jest w 2023 r. 

 

I.4.1.3 Organizacja spotkań informacyjno-kondultacyjnych na obszarze LGD 

 

W okresie realizacji LSR (2016-2021) przeprowadzono łącznie 16 spotkań informacyjno-

konsultacyjnych. Spotkania odbywały się na terenie każdej z gmin obszaru LGD „LIWOCZ”  

i wzięło w nich udział łącznie 186 osób.  

W 2022 r. nie zakładano spotkań w ramach planu komunikacji, natomiast realizowano 

spotkania w ramach konsultacji społecznych dot. opracowania nowej LSR na lata 2023-2029. 
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Uczestnicy spotkań w podziale na gminy i płeć (2016-2021): 

  

W 2021 roku przeprowadzono jedno spotkanie informacyjno-konsultacyjne (w Brzyskach) 

dla mieszkańców obszaru LGD „LIWOCZ”. Spotkanie zostało przeprowadzone w dniu 8 grudnia, 

w którym udział wzięło 14 osób.  

W 2019 roku przeprowadzono 5 spotkań informacyjno-konsultacyjnych (na terenie każdej  

z gmin obszaru LGD) dotyczących planowanych naborów oraz zasad ubiegania się  

o dofinansowanie dla zainteresowanych pozyskaniem środków na podjęcie działalności 

gospodarczej (premia) lub rozwój działalności gospodarczej. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 

77 osób. 

W 2017 roku przeprowadzono 5 spotkań informacyjno-konsultacyjnych (na terenie każdej  

 gmin obszaru LGD) dotyczących planowanych naborów wniosków o powierzenie grantów oraz 

zasad ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadań grantowych (spotkania dodatkowe poza 

planem komunikacji). Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 33 osoby. 

W 2016 roku przeprowadzono 5 spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących 

planowanych naborów oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie dla zainteresowanych 

pozyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej (premia) lub rozwój działalności 

gospodarczej. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 62 osoby. 

 

I.4.1.4 Szkolenia dla beneficentów LSR 

 

W okresie realizacji LSR (2016-2022) przeprowadzono 2 szkolenia dla potencjalnych 

wnioskodawców z zakresu sporządzania biznesplanu, dla osób planujących ubiegać się o 

dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenia te odbyły się  8 listopada 

2016 r., uczestniczyło w nim 22 osoby oraz 25 września 2019 r., w którym uczestniczyło 16 osób.  

Uczestnicy szkoleń w podziale na gminy i płeć: 

   



 

str. 19 

 

I.4.1.5 Szkolenia organów LGD „LIWOCZ” 

 

W okresie realizacji LSR (2016-2022) przeprowadzono łącznie 4 szkolenia dla Organów 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”. 

Data i miejsce 

szkolenia 
Temat szkolenia 

Uczestnicy 

szkolenia 

Liczba 

przeszkolonych 

osób 
22-23 listopada 

2016 roku 

Brzyska 

Zasady oceny i wyboru projektów do 

dofinansowania 

Rada, Zarząd 

Komisja Rewizyjna 
13 

14 czerwca 2017 

roku Brzyska 

Zasady oceny i wyboru projektów do 

dofinansowania w zakresie grantów 

Rada, Zarząd 

Komisja Rewizyjna 
13 

28 listopada 

2019 roku 

Brzyska 

Omówienie stanu realizacji LSR, aktualne 

procedury ogłaszania, oceny  

i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 

oraz lokalne kryteria wyboru. 

Rada, Zarząd 

Komisja Rewizyjna 
16 

21 stycznia 2022 

roku 

Brzyska 

Aktualne zasady i procedury ogłaszania, 

oceny i wyboru operacji w ramach 

wdrażania LSR oraz lokalne kryteria 

wyboru. 

Rada 6 

 

  

I.4.1.6 Szkolenia dla pracowników LGD „LIWOCZ” 

 

W 2022 r. w celu realizacji „Planu komunikacji” Kierownik oraz Pracownik Biura LGD  

uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

 12 kwietnia 2022 r. w Rzeszowie, Szkolenie dla przedstawicieli LGD z terenu województwa 

podkarpackiego dotyczące naboru wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 

19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW 2014-2020 (organizator: Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament PROW). 

 15-16 września 2022 r. Radymno, Szkolenie dla przedstawicieli LGD z terenu województwa 

podkarpackiego dotyczące wyboru strategii rozwoju lokalnego na lata 2023-2027 (organizator: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament PROW). 

 

 

I.4.1.7 Funkcjonowanie i działalność organów LGD „LIWOCZ” 

 

Organami LGD są: Walne Zebranie Członków, Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna. 

 
Zarząd LGD 

Uczestnictwo w 

posiedzeniach 

organu 

W 2022 roku odbyło się 24 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 9 uchwał. 

Rada LGD 

Posiedzenia w dniach: 

 21.01.2022 r. celem przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty 

wsparcia i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2021 o udzielenie 

wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność 
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gospodarczą. 

 16.02.2022 r. dotyczące rozpatrzenia protestów w zakresie naboru nr 

1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą oraz, 

 25.03.2022 r. celem przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty 

wsparcia i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2022 o udzielenie 

wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą. 

Komisja Rewizyjna LGD 

Posiedzenia w dniach: 

 27.09.2022 r. (zatwierdzenie sprawozdań za 2021 r.) 

Walne Zebranie Członków 

Posiedzenie odbyło się w dniau 27.09.2022 r., uczestniczyło w nim 21 członków. 

 

 

I.4.1.8 Badanie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR 

 

Z wykorzystaniem ankiety udostępnionej w biurze, na stronie internetowej LGD oraz podczas 

spotkań z mieszkańcami, w tym doradczych zebrano opinię społeczności lokalnej o odbiorze 

realizacji LSR.  

W wyniku przeprowadzonego badania w 2022 r. uzyskano 18 ankiet.  

Opinie społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR zostały również zebrane poprzez badania 

ankietowe w ramach ewaluacji zewnętrznej (ankiety wypełniło 102 mieszkańców obszaru LGD), 

a z ich wynikami można się zapoznać w raporcie z ewaluacji zewnętrznej. 

Analiza wyników: 

 

I. FUNKCJONOWANIE LGD „LIWOCZ” 

1. W jakim stopniu określiłby/aby Pani/Pan swoją widzę na temat Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „LIWOCZ” (LGD)? 
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2. Z jakich źródeł dowiedział/ła się Pani/Pan o LGD? 

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 
3.  Jakich informacji dotyczących LGD najczęściej Pani/Pan poszukuje?  

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 

 
4. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych 

przez LGD? (w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa) 
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5. Jakie działania Pani/Pana zdaniem przyczyniłyby się do lepszej popularyzacji działalności 

i wiedzy o LGD? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 

 
II. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU LGD  

1. Jak ocenia Pani/Pan sytuację społeczno – gospodarczą obszaru LGD? 

 (w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa) 
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2. Jak ocenia Pani/Pan swoje zadowolenie z życia na obszarze LGD? 

 (w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa) 

 

 

3. Co wg Pani/Pana oceny wpłynęłoby na poprawę jakości życia na obszarze LGD?  

Rok Treść odpowiedzi 

2022 
1 osoba odpowiedziała: 

1) Inwestycje innowacyjne. 

2021 
5 osób odpowiedziało: 

1) Dalsze aktywne wspieranie przedsiębiorczości (x2) 

2) Rozwój bazy turystycznej, promocja turystyki, np. wieże widokowe, miejsca 

pamięci, zabytki miejscowe czy inne miejsca godne odwiedzenia. 

3) Dostęp do kultury, rozrywki, sportu i rekreacji. 

4) Wyższe standardy w administracji publicznej. 

2020 
7 osób odpowiedziało: 

5) Inwestycje dające nowe miejsca pracy. 

6) Więcej dofinansowań. 

7) Miejsca pracy, rozwój kulturowy obszaru i rozrywka. 

8) Rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

9) Większa motywacja do działań rozwojowych. 

10) Rozwój infrastruktury, rozwój działalności.  

11) Wspieranie lokalnych przedsiębiorców. 

2019 
9 osób odpowiedziało: 

1) Rozwój przedsiębiorczości (x2). 

2) Inwestycje w infrastrukturę wypoczynkowo-rekreacyjną (baseny, kąpieliska). 

3) Powracający z zagranicy. 

4) Ograniczenie smogu. 

5) Poprawa i rozwój infrastruktury. 

6) Więcej szkoleń i konkursów. 

7) Kanalizacja. 

8) Więcej dofinansowań. 
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2018 
13 osób odpowiedziało: 

1) Chęć ludzi na poprawę własnej jakości życia. 

2) Zakłady produkcyjne. 

3) Poprawa infrastruktury oświetlenia. 

4) Poprawa infrastruktury drogowej i związanej z oświetleniem. 

5) Więcej miejsc pracy i środków na prowadzenie działalności gospodarczych. 

6) Realizacja szkoleń dla mieszkańców. 

7) Rozwój infrastruktury komunalnej. 

8) Infrastruktura drogowa, kanalizacja, wodociągi. 

9) Zwiększenie miejsc pracy. 

10) Więcej nowoczesnych przedsiębiorstw i miejsc pracy. 

11) Rozwój przedsiębiorczości. 

12)  Inwestycje ekonomiczne. 

13)  Tworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego 

np. basen, pływalnia. 

2017 
6 osób odpowiedziało: 

1) Lepsze zarobki 

2) Wyższe płace w JST 

3) Wyższe wynagrodzenia 

4) Podniesienie poziomu edukacji w placówkach szkolnych 

5) Poprawa infrastruktury komunikacyjnej. 

6) Zwiększenie oferty kulturalno-rozrywkowej. 

 

4. Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie: 

Ankietowani nie sformułowali żadnych uwag. 

III. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 (LSR) 

1. Czy zna Pani/Pan założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 

na lata 2016-2022 LGD „LIWOCZ”? 

 

Łącznie 18 osób stwierdziło, że zna założenia LSR, tj. 100% badanych. 

W przypadku odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak ” ankietowani byli proszeni  

o udzielenie odpowiedzi na pytania (w skali od 1 – wartość najniższa do 5 –wartość najwyższa): 

a) Jak ocenia Pani/Pan przebieg realizacji LSR?  
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b) Czy wg Pani/Pana oceny realizacja LSR w zakresie rzeczowym i finansowym przebiegała 

zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? 

c) Jak ocenia Pani/Pan stosowane lokalne kryteria wyboru (ich dobór, trafność  

i skuteczność)? 

d) Czy wg Pani/Pana oceny procedury naboru, wyboru i realizacji projektów stworzone przez 

LGD są przyjazne dla wnioskodawców/beneficjentów? 

e) W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny jakość składanych projektów wybieranych we 

wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym 

czasie? 

f) W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny wybierane projekty przyczyniają się do osiągnięcia 

celów LSR i w jakim stopniu odpowiadają na potrzeby społeczności z obszaru LGD? 

g) Czy wg Pani/Pana przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje 

niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? 

h) Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych)? 

 

 



 

 



 

 

i) Jakie zmiany wg Pani/Pana należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej 

realizowała cele LSR? 

Rok Odpowiedzi 

2021-2022 brak uwag 

2020 częstsze możliwości aplikowania o dofinansowania np. 2 x w roku 

2019 więcej spotkań w gminach i spotkania w sprawie pisania biznesplanu 

2018 potrzebne większe środki dla firm, więcej informacji 

j) Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie: utrudnienie dla przedsiębiorców w spełnieniu 

kryterium innowacyjności i wkład własny. 

 

IV. ROZKŁAD BADANYCH 

 

1. Podział ankietowanych ze względu na płeć: 

 
2. Podział ankietowanych ze względu na miejsce zamieszkania: 
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3. Podział ankietowanych ze względu na wiek: 

 
4. Podział ankietowanych ze względu na wykształcenie: 

 
 

5. Podział ankietowanych ze względu na status zawodowy: 
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I.5 Podsumowanie realizacji finansowej LSR  

1. Poziom wydatkowania środków finansowych LSR w okresie 2016 r. – 31.12.2022 r.: 

Zakres wsparcia 

Wsparcie 

finansowe 

PROW  

wg umowy 

(w €) 

Poziom 

wykorzystania 

budżetu na  

31.12.2022 r.  

(w €) 

 

Środki wypłacone  

+ zablokowane  

na zawarte i 

planowane umowy 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
2 541 000,00 

1 985 257,55 
(środki wypłacone przez 

ARiMR – 78%) 

2 397 164,89 € 
(łącznie poziom 

realizacji – 94,34%) 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
78 750,00 58 779,50  

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
441 020,00 

353 007,47 
(1 412 029,89 zł) 

 

Animacja (art. 35 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
4 750,00 

1 307,57  
(5 230,29 zł) 

 

Razem: 3 065 520,00 
2 398 352,09 

 (78,2%) 
 

 

2. Podział wykorzystania środków LSR wg przedsięwzięć: 

 

Wyszczególnienie 
Kwota wypłaconych środków Podział 

procentowy w euro w zł 

Podejmowanie działalności gospodarczej 689 367,79 3 088 000,00  35% 

Rozwój działalności gospodarczej 520 331,93 2 278 840,51 26% 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury (gminy) 607 611,06 2 662 366,43 30% 

Publikacje dot. dziedzictwa lokalnego 33 112,70 141 274,27 2% 

Projekty grantowe 112 133,98 495 697,00 6% 

Operacje własne 22 700,09 100 000,00 1% 

RAZEM 1 985 257,55 8 766 178,21 100% 
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3. Beneficjenci środków LSR w okresie 2016 r. – 2022 r. - wg sektorów. 

 

Sektor 
Kwota wypłaconych środków   

w euro w zł 

Sektor publiczny (gminy) 607 611,06 2 662 366,43 

Sektor społeczny (np. stowarzyszenia, KGW, parafie) 167 946,77  736 971,27 

Sektor prywatny (przedsiębiorcy) 1 209 699,72 5 366 840,51 

RAZEM 1 985 257,55  8 766 178,21 

 

 
 

 

4. Środki LSR wydatkowane w okresie 2016 r. – 2022 r. - wg podziału na gminy. 

 

Wyszczególnienie 
Kwota wypłaconych środków 

w euro w zł 

Gmina Brzyska 229 005,48 1 025 269,83 

Gmina Skołyszyn 265 473,12 1 175 334,23 

Gmina Brzostek 738 502,09 3 238 304,61 

Gmina Jodłowa 357 189,20 1 603 089,95 

Gmina Pilzno 395 087,67 1 724 179,59 

RAZEM 1 985 257,55 8 766 178,21 
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5. Środki LSR wydatkowane w okresie 2016 r. – 2022 r. na lokalną przedsiębiorczość  

- wg podziału na gminy. 

 

Lokalni przedsiębiorcy otrzymali łącznie 5 366 840,51 zł., w tym osoby rozpoczynające 

działalność gospodarczą 3 088 000,00 zł., a firmy rozwijające działalność 2 278 840,51 zł. 

 

Wyszczególnienie 
Kwota wypłaconych środków 

w euro w zł 

Gmina Brzyska 538 374,69 2 668 631,20 

Gmina Skołyszyn 118 549,51 544 000,00 

Gmina Brzostek 99 178,97 448 000,00 

Gmina Jodłowa 182 619,39 802 880,31 

Gmina Pilzno 270 977,16 903 329,00 

Razem 1 209 699,72 5 366 840,51 

 



 

I.6 Podsumowanie realizacji rzeczowej - osiągnięte wskaźniki  

CEL ogólny 

1.0 
Nazwa i numer przedsięwzięcia Nazwa i numer wskaźnika 

Stan 

docelowy 

na 2023 r. 

Stan 

realizacji na 

31.12.2022 

Uwagi 

Cel 

szczegółowy 

1.1 

Przedsięwzięcie nr 1.1.1 

Organizacja festynów, pikników, zajęć 

kulturalnych i rekreacyjnych 

kultywujących lokalną historię i tradycję 

Wskaźnik produktu nr 1.1.1 

Liczba zorganizowanych wydarzeń 
5 5 

Projekt grantowy 

zakończony Wskaźnik rezultatu nr 1.1.1 

Liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach 1000 3000 

Przedsięwzięcie nr 1.1.2 

Budowa  i przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury 

związanej z turystyką lub rekreacją lub 

kulturą 

Wskaźnik produktu nr 1.1.2 

Liczba wybudowanej lub przebudowanej infrastruktury 
31 28 

Operacje 

zakończone oraz  

w trakcje realizacji 
Wskaźnik rezultatu nr 1.1.2 

Wzrost liczby korzystających z wybudowanej lub 

przebudowanej infrastruktury 

20000 15970 

Przedsięwzięcie nr 1.1.3 

Integracja społeczności lokalnej z 

osobami niepełnosprawnymi 

Wskaźnik produktu nr 1.1.3 

Liczba zorganizowanych działań 
5 6 

Projekt grantowy 

zakończony Wskaźnik rezultatu nr 1.1.3 

Liczba uczestników objętych działaniami 
500 750 

Przedsięwzięcie nr 1.1.4 

Budowa małej ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej 

Wskaźnik produktu nr 1.1.4 

Liczba wybudowanych obiektów małej infrastruktury 
5 5 

Projekt grantowy 

zakończony Wskaźnik rezultatu nr 1.1.4 

Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury 
1000 1000 

Przedsięwzięcie nr 1.1.5 

Wsparcie inicjatyw służących 

zachowaniu dziedzictwa lokalnego 

Wskaźnik produktu nr 1.1.5 

Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów 

działających w sferze kultury 

5 8 
Projekt grantowy 

zakończony 
Wskaźnik rezultatu nr 1.1.5 

Liczba wspartych osób działających w sferze kultury 
50 93 

Przedsięwzięcie nr 1.1.6 

Wydanie publikacji książkowych dot. 

dziedzictwa lokalnego 

Wskaźnik produktu nr 1.1.6 

Liczba wydanych publikacji 
3000 3500 

Operacje 

zakończone Wskaźnik rezultatu nr 1.1.6 

Liczba osób, które uzyskały informacje   
3000 3500 

Cel 

szczegółowy 

1.2 

Przedsięwzięcie nr 1.2.1 

Szkolenia dotyczące ochrony 

środowiska, przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu i OZE oraz pikniki i festyny 

ekologiczne 

Wskaźnik produktu nr 1.2.1 

Liczba wydarzeń dla mieszkańców 
5 5 

Projekt grantowy 

zakończony Wskaźnik rezultatu nr 1.2.1 

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach 
300 2500 
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CEL ogólny 

2.0 
Nazwa i numer przedsięwzięcia Nazwa i numer wskaźnika 

Stan 

docelowy 

na 2023 r. 

Stan 

realizacji na 

31.12.2022 

Uwagi 

Cel 

szczegółowy 

2.1 

Przedsięwzięcie nr 2.1.1 

Wspieranie osób zamierzających 

otworzyć własną działalność 

gospodarczą. 

Wskaźnik produktu nr 2.1.1 

Liczba przeprowadzonych szkoleń 2 2 
Szkolenie z Biznesplanu 

8.11.2016 i 25.09.2019 

Wskaźnik rezultatu nr 2.1.1.1 

Liczba osób przeszkolonych, w tym z grup defaworyzowanych 16/8 38/12
 

Szkolenie z Biznesplanu 

8.11.2016 (22/8) i 

25.09.2019 (16/4) 

Wskaźnik rezultatu nr 2.1.1.2 

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do 

oczekiwań zawodowych 

12 34 
Szkolenie jw. - ankiety 

ewaluacyjne (20+14) 

Przedsięwzięcie nr 2.1.2 

Organizacja szkoleń, kursów 

kwalifikacyjnych zgodnie 

z zapotrzebowaniem lokalnego 

rynku pracy dla grup 

defaworyzowanych 

Wskaźnik produktu nr 2.1.2 

Liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów 
2 2 Dwie operacje własne, 

umowa z dn. 21.12.2018 r. 

(płatność końcowa  

w 2019 r.) oraz 

23.07.2019 r. (płatność 

kocowa w 2020 r.) 

Wskaźnik rezultatu nr 2.1.2.1 

Liczba osób przeszkolonych, w tym z grup defaworyzowanych 
20/10 20/18 

Wskaźnik rezultatu nr 2.1.2.2 

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do 

oczekiwań zawodowych 

16 20 

Cel 

szczegółowy 

2.2 

Przedsięwzięcie nr 2.2.1 

Wsparcie finansowe dla osób 

rozpoczynających działalność 

gospodarczą 

Wskaźnik produktu nr 2.2.1.1 

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

33 30 

Nabór w 2016 r. – 13 

operacji zakończonych. 

Nabór w 2019 r. – 6  

operacji zakończonych. 

Nabór w 2020 r. – 6 

operacji zakończonych. 

Nabór w 2021 r.– 8 

operacji zakończonych z 

15 zawartych umów. 

Wskaźnik produktu nr 2.2.1.2 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 
3 3 

Wskaźnik rezultatu nr 2.2.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy 36 39 

Przedsięwzięcie nr 2.2.2 

Wsparcie finansowe dla podmiotów 

rozwijających działalność 

gospodarczą 

Wskaźnik produktu nr 2.2.2.1 

Liczba operacji polegających na rozwinięciu istniejącego 

przedsiębiorstwa 

9 7 
Nabór w 2016 r.  

– 7 operacji 

zakończonych.  

Nabór w 2019 r. – 2 

operacje zakończone. 

Wskaźnik produktu nr 2.2.2.2 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 
2 2 

Wskaźnik rezultatu nr 2.2.2 

Liczba utworzonych miejsc pracy 11 18 
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CEL ogólny 3.0 Nazwa i numer przedsięwzięcia Nazwa i numer wskaźnika 

Stan 

docelowy 

na 2023 r. 

Stan 

realizacji na 

31.12.2022 

Uwagi 

Cel 

szczegółowy 

3.1 

Przedsięwzięcie nr 3.1.1 

Realizacja współpracy krajowej 

i międzynarodowej partnerów 

realizujących strategie rozwoju 

lokalnego. 

Wskaźnik produktu nr 3.1.1.1 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy regionalnej 
1 1 

Umowa na realizacje 

projektu współpracy 

regionalnej podpisana 

dn. 08.06.2018 r. 

(płatność końcowa  

w 2019 r.) 

a międzynarodowego 

dn. 23.10.2018 r. 

(płatność końcowa  

w 2020 r.) 

Wskaźnik produktu nr 3.1.1.2 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy 

międzynarodowej 

1 1 

Wskaźnik rezultatu nr 3.1.1 

Liczba projektów skierowanych do przedsiębiorców, 

młodzieży, niepełnosprawnych, turystów 

2 2 

Wskaźnik rezultatu nr 3.1.1.2 

Liczba obiektów skierowanych do mieszkańców 
5 5 

Wskaźnik rezultatu nr 3.1.1.3 
Liczba osób zaktywizowanych w zakresie zdrowego trybu 

życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

75 77 

Cel 

szczegółowy 

3.2 

Przedsięwzięcie nr 3.2.1 

Przeprowadzenie spotkań 

informacyjno-konsultacyjnych 

z mieszkańcami 

Wskaźnik produktu nr 3.2.1 

Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych LGD 

z mieszkańcami 

9 11 
W 2016 r. – 5 spotkań 

W 2019 r. – 5 spotkań 

W 2021 – 1 spotkanie 

Wskaźnik rezultatu nr 3.2.1.1 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno- 

konsultacyjnych 

92 153 
W 2016 r. – 62 os. 

W 2019 r. – 77 os. 

W 2021 r. – 14 os. 

Wskaźnik rezultatu nr 3.2.1.2 

Liczba osób zadowolonych ze spotkań 
64 146 

W 2016 r. – 59 os. 

W 2019 r. – 73 os. 

W 2021 r. – 14 os. 

Przedsięwzięcie nr 3.2.2 

Informowanie o działaniach 

realizowanych w ramach LSR 

Wskaźnik produktu nr 3.2.2.1 

Liczba zamieszczonych artykułów na stronach 

internetowych 

57 173 

Zrealizowano:  

w 2016-39, w 2017-20,  

w 2018-21, w 2019-36, 

w 2020-24, w 2021-18 

w 2022 - 15 

Wskaźnik produktu nr 3.2.2.2 

Liczba artykułów/audycji 
3 2 

Radio Trendy w 2016 r. 

Radio Trendy w 2021 r. 

Wskaźnik rezultatu nr 3.2.2.1 

Liczba osób, które przeczytały artykuły co najmniej 
12000 96839

 

Zrealizowano:  

w 2016- 22360,  

w 2017-18577,  

w 2018-9431,  

w 2019-24665 

w 2020-9476 

w 2021-7544 
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w 2022 - 4786 

Wskaźnik rezultatu nr 3.2.2.2 

Liczba odbiorców artykułu/audycji 
12000 21352 Informacja od nadawcy 

Przedsięwzięcie nr 3.2.3 

Prowadzenie indywidualnego 

doradztwa w zakresie ubiegania 

się o wsparcie na realizację LSR 

Wskaźnik produktu nr 3.2.3 

Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego 

doradztwa 

230 234 

Zrealizowano: 

w 2016-46,  

w 2017-20,  

w 2018- 41,  

w 2019-63,  

 w 2020-20 

w 2021- 39 

w 2022 - 5 

Wskaźnik rezultatu nr 3.2.3 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim 

udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania 

się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze 

LGD 

25 88 

Wskaźnik wyliczony 

spośród zawartych 

umów 

(w tym 15 umów w 

2022r.) 

Przedsięwzięcie nr 3.2.4 

Poprawa komunikacji 

wewnętrznej personelu 

odpowiedzialnego za wdrażanie 

LSR 

Wskaźnik produktu nr 3.2.4.1 

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD 
30 36 

Zrealizowano: 

w 2016 r. - 15  

w 2019 r. - 7 

 w 2020 r. – 4 

w 2021 r. – 5 

w 2022 r. – 5 

Wskaźnik produktu nr 3.2.4.2 

Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD 
42 48 

Zrealizowano: 

 w 2016 r. – 26,  

w 2019 r. – 16;  

w 2022 r. – 6 

Wskaźnik rezultatu nr 3.2.4 

Liczba przeszkolonych osób 
29 45 

Zrealizowano:  

w 2016 r. –15 

w 2019 r. – 18 

w 2020 r. – 2 

w 2021 r. – 2 

w 2022 r. – 8 



 

 

 

 

str. 36 

 

 
 

 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” 

 

38-212 Brzyska 11 A 

 

Tel./fax 013 44 103 38 

e-mail: lgdliwocz@wp.pl 

www: lgdliwocz.pl 

mailto:lgdliwocz@wp.pl

