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Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Kozienicka” –
nasze osiągnięcia i rezultaty PROW 2014-2020

W

dniu 1 lutego br. w Kozienicach odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza procesu wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów za okres 2016-2017, w ramach PROW 2014-2020.

Zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr
5/3/2017 w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017
r., na początku każdego nowego
roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej za rok miniony, której
kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu
dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz
zmian w otoczeniu LSR. Celem
warsztatu było lepsze zrozumienie
osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii.
Rozważania przeprowadzone w
trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania
decyzji o ewentualnej zmianie
kierunku działań – jeśli to będzie
konieczne – oraz stanowią wkład
w ewaluację ex-post.
W spotkaniu uczestniczyło 29
osób, będących członkami Zarządu LGD, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz Biura LGD. Do udziału
w warsztacie zostali zaproszeni

W 8 przeprowadzonych naborach wpłynęło do biura 2 protesty
od wnioskodawców (rozwój działalności gospodarczej), które Rada
LGD i Samorząd Województwa
uznały za bezzasadne.
Z 67 wniosków złożonych w naborach w latach 2016 - 2017 – 1
wniosek został odrzucony przez
biuro LGD na etapie oceny wstępnej, jako niezgodny z PROW 20142020.
W okresie sprawozdawczym
Rada LGD odbyła 10 posiedzeń, na
których podjęto 62 uchwały.
Łącznie z budżetu 8 000 000,00
zł LGD „Puszcza Kozienicka” przeznaczonych na realizacje LSR (konkursy) w okresie PROW 2014-2020
wydatkowano w/w okresie w wysokości 5 707 800,48 zł.
Zestawienie liczby wybranych
do dofinansowania wniosków i
wysokości środków finansowych
rozdysponowanych z budżetu
LGD „Puszcza Kozienicka” w przeprowadzonych naborach w latach
2016/2017 na poszczególne gminy
powiatu kozienickiego przedstawia poniższa tabela.
Realizacja rzeczowa i finansowa jest na właściwym poziomie. Zakłada się, że kamienie
milowe zostaną zrealizowane
o czasie. Jakość wniosków jest
wysoka o czym świadczy niski
wskaźnik odrzucania wniosków
na etapie oceny w LGD oraz niski wskaźnik odmowy podpisania umowy na etapie weryfikacji
w UM. Podobne wnioski można wysnuć na podstawie małej
liczby protestów.
Ponadto w ramach działań aktywizacyjnych nasze stowarzyszenie
przygotowało, przeprowadziło i
sfinansowało w całości lub dofinansowało częściowo ww. okresie
ponad 20 imprez dla mieszkańców

Wszystkie wybrane projekty przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR. Skoro LSR został opracowany w odpowiedzi na problemy
społeczne to każda operacja wybrana przez LGD również odpowiada na te potrzeby społeczny.
również beneficjenci konkursów,
przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele Lokalnej
Grupy Działania „Dziedzictwo i
Rozwój”, Lokalnej Grupy Działania
„Wspólny Trakt”, organizacji pozarządowych a także mieszkańcy naszego regionu.
Prezes Zarządu LGD „Puszcza
Kozienicka” Pani Irena Bielawska
przekazała dane dotyczące realizacji LSR, budżetu, zaplanowanych

celów i wskaźników produktu i rezultatu w/w okresie.
W okresie sprawozdawczym
2016-2017 r. LGD „Puszcza Kozienicka” przeprowadziła 8 naborów
we wszystkich zaplanowanych
działaniach.
W/w naborach wpłynęło do
biura LGD 67 wniosków, z czego
do dofinansowania przekazano do
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - 46 wniosków, odrzucono
21.
1.Podejmowanie działalności gospodarczej (3 nabory) – 19 wniosków wpłynęło – wybrano do dofinansowania 17.
2. Rozwój działalności gospodarczej (2 nabory) wpłynęło 29 wniosków – wybrano do dofinansowania 10.
3. Budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
(3 nabory) wpłynęło do biura 19
wniosków – wybrano 19.

powiatu kozienickiego, zrealizowało na terenie wszystkich gmin
objętych strategią 12 różnego
rodzaju warsztatów, przygotowało i wydało 3 publikacje, każda w
nakładzie 1000 szt. Szkoleniami
prowadzonym przez pracowników
biura objętych zostało 126 potencjalnych wnioskodawców. Pracownicy udzielili w siedzibie stowarzyszenia ponad 750 porad w ramach
prowadzonych konsultacji podczas
przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Zorganizowaliśmy
dla naszych członków i mieszkańców obszaru 3 wyjazdy studyjne.
Warsztat poprowadził moderator dr Leszek Leśniak z Centrum
Doradztwa Rolniczego Oddział w
Krakowie. Było to pierwsze tego
typu spotkanie, które rozpoczęło cykl corocznej ewaluacji wewnętrznej. Na podstawie danych
przygotowanych przez pracowników LGD, w toku dyskusji dokonano analizy procesu wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz
sformułowano rekomendacje na
kolejny rok.
Wnioski z przeprowadzonego warsztatu przyczynią się do
usprawniania wdrażania naszej
Lokalnej Strategii Rozwoju, jak
również podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne
przybycie i udział w warsztacie
refleksyjnym.
Irena Bielawska
Prezes Zarządu
LGD „Puszcza Kozienicka’

Gmina Kozienice

Gmina Grabów/Pilicą

Gmina Magnuszew

Gmina Głowaczów

Gmina Sieciechów

Gmina Garbatka-Letnisko

Gmina Gniewoszów

10 wniosków

7 wniosków

10 wniosków

5 wniosków

5 wniosków

4 wnioski

6 wniosków

797 007,00 zł

1 119 553,00 zł

1 080 133,38 zł

896 528 ,00 zł

495 810,82 zł

729 953,04 zł

588 815 ,24 zł

LGD „Puszcza Kozienicka“ zaprasza na bezpłatne szkolenia i warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru objętego LSR na szkolenia z zakresu przyznania pomocy ze środków
UE oraz na warsztaty animacyjne zgodnie z planem komunikacji LSR 2014-2020. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i szkoleniach prosimy o wcześniejsze zapisy
telefoniczne pod numerami telefonów – 793 864 252; (48) 366 18 99 lub za pośrednictwem e-maila: biuro@lgdkozienice.pl. Zapisów można również dokonywać osobiście
w biurze projektu: Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17 w godzinach 9.00 – 17.00.
Nazwa szkolenia/warsztatów

Termin i miejsce szkolenia/warsztatów

Warsztaty „Świat z papieru”

29.01.2018r godz. 9.00 Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Kozienicach

Warsztaty „Kwiaty z bibuły”

05.02.2018r. godz. 9.00 Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Kozienicach

Warsztaty „Decoupage”

12.02.2018r. godz. 9.00 Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Kozienicach

Warsztaty „Scrapbooking”

19.02. 2018r.godz. 9.00 Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Kozienicach

Warsztaty „Decoupage”

5.03.2018r. godz. 14.30 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyzna- Marzec Biuro LGD – Kozienice
nie pomocy dla sektora gospodarczego – Rozwój działalności gospodarczej
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego – Podejmowanie działalności Marzec Biuro LGD – Kozienice
gospodarczej
Warsztaty przyrodniczo - rękodzielnicze

10.04.2018r. godz. 13.30 Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa w Świerżach Górnych

Warsztaty z papieroplastyki

Kwiecień Gniewoszów

Warsztaty przyrodniczo - rękodzielnicze

Maj Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie

Szkolenie dla beneficjentów prawidłowa realizacja i rozliczenie finansowe Czerwiec Biuro LGD – Kozienice
projektu grantowego
Warsztaty z papieroplastyki

Czerwiec Garbatka - Letnisko

Warsztaty „Decoupage”

Wrzesień Głowaczów

Warsztaty z papieroplastyki

Październik Magnuszew

Warsztaty rękodzielnicze

Listopad Grabów nad Pilicą

