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I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania
1. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia
Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
Status prawny LGD: Stowarzyszenie specjalne - utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634
Data rejestracji w Sądzie Rejestrowym: 08.12.2008 r.
KRS:0000318959
NIP: 812 188 41 95
REGON: 141671682
2.Obszar
LGD „Puszcza Kozienicka” to obszar spójny przestrzennie i administracyjnie wyznaczony przez 7 gmin, gminy
wiejskie: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów i gminę miejskowiejską Kozienice, administracyjnie tworzących Powiat Kozienicki i leżących w granicach południowo-wschodnich woj.
mazowieckiego. Miasto Kozienice jest umiejscowione w centrum obszaru LGD.Starostwo powiatowe jest członkiem
LGD.

Rysunek 1. Mapa konturowa obszaru objętego LSR
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Tabela 1. Gminy wchodzące w skład LGD „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020, stan na 2013 rok
L.p
Kod
Powierzchnia w
Nazwa Gminy
Status
Ludność
.
terytorialny
km²
1

Garbatka Letnisko

gmina wiejska

2

Głowaczów

gmina wiejska

3

Gniewoszów

gmina wiejska

4

Grabów nad Pilicą

gmina wiejska

5

Kozienice

gmina miejsko wiejska

6

Magnuszew

gmina wiejska

7

Sieciechów

gmina wiejska

1407012
1407022

74

5239

186

7409

84

4031

125

3950

244

30561

141

6831

62

4079

916

62100

1407032

1407042
1407053
1407062
1407072

Razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Stopa bezrobocia liczona jako wskaźnik procentowy liczby bezrobotnych do zawodowo czynnych (według
szacunku GUS na dzień 31.12. 2013 r.) była równa 19,2 % i jest wyższa od średniej dla woj. Mazowieckiego , która
wynosi 11 %.
Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca na obszarze LSR (obliczony jako średnia z gmin tworzących obszar
LSR) wynosił 1013,16 i jest niższy od średniej dla kraju wynoszącej 1358,98.
3. Potencjał LGD
3.1 Historia powstania Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”
Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” jest zrzeszeniem uczestników publicznych, społecznych
i gospodarczych, połączonych partnerstwem, które ustaliło wspólną strategię rozwoju obszarów wiejskich.
Stowarzyszenie powstało mając na celu realizację przedsięwzięć ukierunkowanych przede wszystkim na rozwój
społeczno - gospodarczy powiatu kozienickiego, oraz realizację zadań objętych wsparciem Europejskiego Funduszu
Społecznego. Doświadczona LGD „Puszcza Kozienicka” zamierza kontynuować swoją politykę w okresie 2014 - 2020
jak również stawiane sobie cele:
 Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 Aktywizowanie ludności wiejskiej,
 Realizacje lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania,
 Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
 Stymulowanie i wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych,
 Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych,oświatowych mających na celu rozwój i aktywizacje gmin,
 Skupiania
wokół
idei
Stowarzyszenia
osób
zainteresowanych
rozwojem
gmin
i regionu w dziedzinie przedsiębiorczości,,zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami,
 Wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i spotu, ochrony środowiska,
wspieranie inicjatyw społecznych.
Koncepcja utworzenia lokalnego partnerstwa powstała w łonie Stowarzyszenia „Porozumienie dla Rozwoju” na
początku 2007 roku. Głównym inicjatorem powstania był Marek Przedniczek , Prezes Stowarzyszenia. Członkowie
stowarzyszenia w ramach realizacji zadań statutowych postanowili podjąć się nowego wyzwania – utworzenia
partnerstwa publiczno - społecznego, którego celem byłby rozwój społeczno - gospodarczy Ziemi Kozienickiej. Zarząd
Stowarzyszenia „Porozumienie dla Rozwoju” w oparciu o wcześniej podpisane porozumienia i umowy postanawia
przystąpić do tworzenia Lokalnej Grupy Działania.
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W tym celu, w dniu 21 sierpnia 2008 roku organizuje spotkanie z udziałem sygnatariuszy „Porozumienia
Partnerskiego”.
Główny cel to przedstawienie korzyści płynących dla lokalnej społeczności z realizacji podejścia LEADER w
ramach PROW.
Deklarację utworzenia podmiotu podpisało 40 osób. Wśród nich były: osoby prowadzące działalność gospodarczą,
rolnicy, przedstawiciele sektora społecznego i publicznego.
Tym samym, proces budowy partnerstwa wkroczył w decydująca fazę. Komitet założycielski podjął kroki,
konieczne do uzyskania osobowości prawnej przez nowo powstający podmiot.
8 grudnia 2008 roku następuje rejestracja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000318959.
LGD „Puszcza Kozienicka” realizowała Lokalną Strategię Rozwoju w okresie programowania 2007-2013 na
podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego
w dniu 2 czerwca 2009 roku.
Projekt współpracy międzynarodowej
Wiosną 2013 roku nawiązaliśmy dialog z 2 stowarzyszeniami działającymi na obszarze Republiki Litewskiej.
Wielotygodniowe konsultacje doprowadziły do opracowania zakresu porozumienia o współpracy ponadnarodowej,
dotyczącego utworzenia polsko – litewskiej sieci powiązań kooperacyjnych i pobudzenia aktywności innowacyjnej
opartej na wykorzystywaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego.29 stycznia 2014 roku w Warszawie,
pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a naszym stowarzyszeniem nastąpiło podpisanie umowy
o realizację projektu współpracy międzynarodowej – „Południowe Mazowsze – Radviliškis/Raseiniai. Kooperacja”. LGD
„Puszcza Kozienicka” była inicjatorem projektu współpracy i koordynatorem krajowym. Projekt współpracy
zrealizowany przez LGD był partnerstwem 3 partnerów – 1 polskiego i 2 litewskich. Projekt był projektem
inwestycyjnym. Nasze Stowarzyszenie było jednym z 4 na Mazowszu, które zrealizowało międzynarodowy projekt
współpracy Obecnie mamy podpisany list intencyjny z partnerem litewskim i zaplanowaliśmy w strategii kolejny
projekt współpracy międzynarodowej w latach 2016-2022.
3.2 Osiągnięte efekty i doświadczenie
Obecnie mamy za sobą już realizację zadań w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
Współpraca partnerska w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju swojego obszaru oraz
podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprzez realizację spójnego programu zrównoważonego rozwoju, sprzyjanie
lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego, poprawę konkurencyjności, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pozwoliła na realizację 1celu ogólnego i trzech celów szczegółowych określonych w LSR,
wynikających ze specyfiki obszaru.
Stowarzyszenie już w okresie programowania 2007-2013 założyło w swojej strategii jako główny cel rozwój
przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy przeznaczając na ten cel połowę środków z budżetu.
Założeniu temu przypisany był cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania
działalności gospodarczej jak również cel szczegółowy I, Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania
lub rozwijania działalności nierolniczej, jako nowego źródła dochodu. Aby zrealizować zakładane cele i wskaźniki z 7
211 488,00 zł budżetu LSR przeznaczono 4.200 000,00 zł na tworzenie nowych miejsc pracy (TR i RN),
odzwierciedleniem tego we wskaźnikach było utworzenie zaplanowanych w latach 2009-2015 nowych 29 miejsc pracy.
Powyższe założenia zrealizowano, a nawet przekroczono, podobnie jak większość z zaplanowanych wskaźników LSR co
obrazuje poniższa tabela Nr.2
Tabela 2 .Wskaźników zaplanowanych i zrealizowanych w ramach LSR 2007 - 2013
Wartość
Numer
Zrealizowane
Wskaźnik
zaplanowana
wskaźnika
30.06.2015r.
w 2009 roku
Wzrost liczby organizacji pozarządowych
5
20
1
Wzrost liczby podmiotów gospodarczych w systemie REGON
29
26
2
Wydłużenie średniego czasu pobytu turysty na obszarze LSR
105%
110%
3
Ilość nowych, zmodernizowanych lub lepiej wyposażonych
budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i
społeczno-kulturalne, ilość nowych lub odnowionych placów
4
18
48
zabaw, ilość zmodernizowanych parkingów, nowych chodników,
lub oświetlenia ulicznego
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ilość wyposażonych zespołów ludowych, kół gospodyń
wiejskich, domów kultury, świetlic, placów zabaw, ilość
zorganizowanych imprez, szkoleń, spotkań integracyjnych, ilość
odnowionych budynków charakterystycznych dla dziedzictwa
regionu.
Imprezy integracyjne
Ilość nowych, rozbudowanych lub lepiej wyposażonych
przedsiębiorstw
Imprezy promocyjne
Nowe miejsca pracy
Ilość szkoleń w zakresie rozpoczynania działalności
gospodarczej
Ilość nowych przedsięwzięć gospodarczych świadczących usługi
turystyczne, w tym agroturystyczne
Ilość nowych lub zmodernizowanych obiektów obsługi ruchu
turystycznego
Ilość nowych atrakcji turystycznych
Filmy promujące subregion

25

136

8

19

5

24

9
29

121
40

30

33

10

26

9

36

5

31

2

2

15
16
17
18
19
20

Serwis internetowy
Konferencje promocyjne
Wydarzenia promujące Markę „Południowe Mazowsze”
Wydawnictwa informacyjno - promocyjne
Nowe miejsca pracy na wsi
Liczba imprez integracyjno-promocyjnych

1
5
10
10
7
5

10
5
15
62
19
121

21

Miejsca dostępu do Internetu

3

7

22
23
24

Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości
Witryny WWW
Publikacje promocyjne

20
2
15

33
3
62

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewaluacji i ankiet monitorujących od beneficjentów
Stopień realizacji budżetu programu LEADER w okresie 2007-2013 zgodnie z ostatnim zawartym aneksem
do umowy ramowej, przez wnioski wybrane do dofinansowania przez LGD i dla których została wypłacona pomoc
finansowa wyniósł 78%.
W lipcu 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przeprowadził konkurs na wybór
LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW. W wyniku konkursu, 9 grup z terenu
województwa mazowieckiego, w tym nasze stowarzyszenie otrzymało dodatkowe środki finansowew wysokości 4
mln na realizacje LSR.
Członkowie LGD „Puszcza Kozienicka” posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Członkowie reprezentują także rożne sektory zrzeszone w LGD,
zatem część ma większe doświadczenie w projektach dotyczących mikroprzedsiębiorstw, inni zaś w małych projektach.
Spośród członków LGD największe doświadczenie w zakresie realizacji operacji współfinansowanych ze środków
unijnych posiadają poszczególne gminy. W każdej z nich realizowane były projekty infrastrukturalne (głównie wodociągi
i kanalizacja), a przede wszystkim realizowane w ramach działań Osi 3 i 4 PROW, np. modernizacja budynku centrum
kultury, budowa boisk sportowych itp. Warto dodać także, że osoby fizyczne będące członkami LGD posiadają
doświadczenie w realizacji tego typu operacji, w których wdrażanie były włączone na przykład, jako członkowie
stowarzyszeń, do których należą czy osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zaangażowanie na rzecz polepszenia
jakości życia na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju jest wspólne i ogromne. Kilka lat współpracy pomiędzy
Stowarzyszeniem a mieszkańcami przyniosło określone rezultaty – zrealizowane projekty na obszarze wszystkich Gmin
objętych LSR.
Projekty realizowane przez naszych członków za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka” dwukrotnie
nagradzane były w prestiżowym konkursie „Przyjazna Wieś”, organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów
Wiejskich:
 w 2014r. projekt pt. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie” zrealizowany przez Gminę
Głowaczów zdobył I miejsce w zakresie infrastruktury społecznej i po raz pierwszy w historii tego konkursu
zwyciężyła gmina z subregionu radomskiego;
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 w 2012r. projekt pt. „Rozbudowa z przebudową urządzeń sportowo - rekreacyjnych przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Brzózie” zrealizowany przez Gminę Głowaczów zdobył II miejsce również
w zakresie infrastruktury społecznej.
Nasi członkowie realizowali takie projekty jak: przebudowa targowiska gminnego i budowa kortu tenisowego
w Garbatce-Letnisko, zagospodarowanie terenu zieleni w Magnuszewie, utworzenie ośrodka szkoleniowego z zakresu
programowania konstrukcji robotów w Kozienicach, modernizacja skansenu I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie,
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowę placu zabaw w miejscowości Łuczynów i wiele innych. Zrealizowano
łącznie 126 projektów z zakresu infrastruktury społecznej, turystycznej, kulturowej, projekty warsztatowe, wydawnictwa,
warsztaty, a przede wszystkim postawiono na tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
Podejmowano również działania na rzecz „budowania kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców”,
realizując cel szczegółowy II. Wśród przedsięwzięć przyczyniających się do osiągnięcia tego celu było zorganizowanie
we wszystkich gminach subregionu kozienickiego cyklu festynów rodzinnych z prezentacją dorobku artystycznego
naszego regionu jak: malarstwo, haft, rzeźba, wystawy produktów lokalnych wytwarzanych w oparciu o lokalne zasoby
rodzinnych mikroprzedsiębiorstw, programy artystyczne przygotowywane przez młodzież z danej gminy oraz prezentacje
działań podejmowanych w ramach funkcjonowania LGD. Warsztaty artystyczne – malarstwo, rzeźba haft, tworzenie
biżuterii, filcowanie na sucho, decoupage oraz warsztaty kulinarne skierowane do dzieci, młodzieży, osób
niepełnosprawnych i grupy wiekowej 50+ to kolejne zrealizowane przedsięwzięcia aktywizujące lokalną społeczność, z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych. Łącznie przeprowadziliśmy 40 zajęć, w których uczestniczyło 950 osób i
odwiedziliśmy 31 szkół. Promocja obszaru lokalnej twórczości oraz działalności Stowarzyszenia realizowana była za
pośrednictwem naszych mediów. W skład grupy medialnej wchodziła telewizja, prasa i strona internetowa. Od 2009 r.
wydajemy cyklicznie biuletyn informacyjny jako wydawnictwo samodzielne lub dodatek do tygodnika Echo lub Oko. Do
tej pory ukazało się 40 tytułów. W styczniu 2012 r uruchomiliśmy nasz program telewizyjny dostępny na stronie
internetowej w zakładce telewizja. W 2013 r. przy współpracy z radomską telewizją Dami wykonano 3 filmy promocyjne
zawierające informacje na temat walorów przyrodniczych, turystycznych i gospodarczych obszaru objętego LSR
skierowanych nie tylko do mieszkańców naszego obszaru, ale również Radomia i Warszawy. Staraliśmy się zarówno
wychodzić na zewnątrz promując nasz region (liczne wystawy i udział w imprezach na terenie woj. Mazowieckiego i
poza granicami kraju – na Litwie) jak i zapraszać do nas. Służyły temu nasze wydawnictwa promocyjne, których
wydaliśmy łącznie 11 (np. Vademecum po ziemi kozienickiej – informator turystyczny; antologia poetów ziemi
kozienickiej – wydawnictwo pokonkursowe; dwie części dorobku mieszkańców ziemi kozienickiej rzeźba, malarstwo i
haft; dobre praktyki; przewodnik kulinarny; informator gospodarczy polsko-litewski; poradnik jak rozpocząć działalność
gospodarczą;
poradnik
z
ekonomii
społecznej
itp.)
oraz
wydarzenia
o charakterze promocyjnym jak: wieczory wigilijne, warsztaty tradycji wielkanocnych, plenerowe warsztaty ze sztuką,
spotkania z artystami, parafiady, spływy kajakowe itp. Aktywność ekonomiczna i perspektywy rozwoju Południowego
Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Kozienickiej to były główne tematy 3 konferencji i 2 debat
zorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie przy współudziale elektrowni „Kozienice”, Agencji Rozwoju Mazowsza,
Ministerstwa Gospodarki, Zarządu Województwa Mazowieckiego, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz
lokalnych samorządów. Przedstawione wybrane instrumenty służyły rozwojowi gospodarczemu obszaru: parki naukowotechnologiczne, inkubator przedsiębiorczości, specjalna strefa ekonomiczna itp. Kładliśmy też duży nacisk na
aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
To do nich skierowane były 3 projekty PO KL o charakterze informacyjno - promocyjnym, każdy po 50.tys. zł, na
które pozyskaliśmy środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. ”Aktywne Centrum Ekonomii Społecznej„– Priorytet VII Promocja integracji społecznej , działanie 7.3 .
Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji,
2. „Zostań przedsiębiorcą – program edukacji biznesowej w powiecie kozienickim” – Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
3. „Mogę być samodzielny na rynku pracy” – Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.3
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Wymienione działania były tematami, które połączyły różne środowiska w trakcie realizacji projektu, pozwoliły
lepiej poznać potrzeby obszarów wiejskich, spowodowały ich ożywienie, przyczyniły się do podniesienia poziomu
wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego. Realizacja poszczególnych celów
programu LEADER w latach 2007-2013 zakończyła się pełnym sukcesem i przyniosła wymierne rezultaty zarówno dla
mieszkańców
jak
i samorządu.
3.3 Doświadczenie kadr
Doświadczenie i wiedza, którą Zarząd, Członkowie oraz biuro Stowarzyszenia zdobyli podczas realizacji
minionego projektu pozwoli w przyszłości na efektywne wdrażanie celów i przedsięwzięć, a pozyskane przez
Stowarzyszenie wsparcie finansowe w okresie budżetowym UE 2014-2020 umożliwi kontynuowanie rozpoczętych prac
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz uaktywnienie na tym polu lokalnych beneficjentów.
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LGD „Puszcza Kozienicka” posiada 5-letnie doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do zarządzania
LGD. Łącznie w biurze LGD zatrudnionych jest trzech pracowników na umowę o pracę oraz jedenw ramach umowy
zlecenie– każdy z nich jest przygotowany do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych, a więc również LSR.
Na stanowiskach tych szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Pracy Biura oraz opis stanowisk, stanowiący
załącznik nr 16 do Wniosku o wybór LSR. Wiedza i udokumentowane doświadczenie poszczególnych pracowników,
adekwatne do zakresu obowiązków, wynika zarówno z odbytych szkoleń teoretycznych, jak również z zaangażowania
w dotychczasowe działania prowadzone przez LGD. Kierownikiem biura LGD jest Prezes Zarządu , osoba zatrudniona
w biurze LD od 2010 r. Posiada on m.in. doświadczenie związane z realizacją projektu w ramach osi 4 Leader objętego
PROW 2007–2013, opracowywaniem zmian i aktualizacją LSR w ramach PROW 2007–2013 oraz odbyte liczne
szkolenia z zakresu tworzenia i wdrażania LSR. Osoba ta koordynowała również realizację międzynarodowego projektu
współpracy, brała udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Mazowiecką Sieć LGD, a także
szkoleniach dotyczących roli LGD oraz opracowywania i wdrażania LSR na lata 2014-2020. Uczestniczył on również
czynnie
w
budowie
LSR
w ramach osi 4 Leader PROW na lata 2007–2013.
Głównym specjalistą ds. projektów jest Pani Izabela Śmietanka również zatrudniona w Biurze od 2010 r.
Działem promocji zajmuje się pracująca od 2012 r. w biurze Stowarzyszenia, Pani Aleksandra Wieczorek
doświadczona dziennikarka.Osoby zatrudnione w LGD posiadają wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe,
udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
znajomość dokumentacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz dokumentacji w ramach
PROW 2014-2020, wiedzę z zakresu funkcjonowania Instytucji Europejskich oraz procesu decyzyjnego UE, znajomość
zasad rachunkowości, finansowego rozliczania projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie
osoby pracujące w Biurze LGD uczestniczyły we wdrażaniu LSR „Puszcza Kozienicka” w ramach PROW 2007-2013
i posiadają doświadczenie związane z przygotowywaniem, realizacją wniosków finansowanych z funduszy UE,
rozliczaniem projektów oraz projektów z POKL. Wszyscy pracownicy biura LGD w zakresie obowiązków mają wpisane
doradztwo, czyli informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy, kryteriach wyboru
i oceny operacji, udostępnianie aktów prawnych oraz wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, świadczenie
doradztwa w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu. Jakość świadczonego doradztwa będzie oceniana
na podstawie kart – ankiet wypełnianych bezpośrednio w biurze lub poprzez stronę internetową, aby oceny mogły
dokonać również te osoby, którym udzielono doradztwa telefonicznego. Oceny efektywności świadczonego doradztwa
przez LGD corocznie dokonuje Zarząd. Badanie ankietowe poprzez karty doradztwa zbada:przydatność przekazanych
wiedzy
i umiejętności, możliwość i czas stosowania;wiedzędoradcy i umiejętności jej przekazywania; udzielanie przez doradcę
wyczerpujących odpowiedzi na pytania; korzyści, jakie przyniosło uczestnictwo w sesjach doradczych uczestnikowi.
Karta zawiera również informacje dotyczące: tematu usługi doradczej, danych doradcy, miejsca i terminu sesji doradczej.
Zakresy obowiązków oraz wymagania wraz z procedurą naboru na poszczególne stanowiska pracy zostały zawarte w
Regulaminie Biura przyjętym uchwałą Zarządu.
3.4 Reprezentatywność LGD
Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się
z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, jak również dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W szeregach LGD znajdują się mieszkańcy – przedstawiciele wszystkich gmin
objętych LSR. Członkowie przyjęci zostali w oparciu o deklaracje członkowskie i uchwały.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu określa Statut.
Ponad 80 % członków w Lokalnej Grupie Działania stanowią partnerzy społeczni oraz gospodarczy. Poza tym
w Stowarzyszeniu zachowana jest równowaga płci, jak również zapewniony udział młodych ludzi.
Proces budowania w ramach LGD silnego, trójsektorowego partnerstwa publiczno - prywatnego rozpoczęty
w 2008 ciągle trwa, a Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” zakłada możliwość rozszerzenia składu LGD poprzez
przyjęcie nowych członków.
Stowarzyszenie zrzesza w sumie 101 członków w tym:
 8 podmiotów sektora publicznego,
 12 podmiotów sektora gospodarczego ,
 81 podmiotów sektora społecznego.
W składzie LGD przedstawiciele sektora publicznego stanowią 7,92 %, gospodarczego 11,88 %, sektora
społecznego 80,20 %.
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Tabela 3. Udział poszczególnych sektorów na obszarze Gmin LGD „Puszcza Kozienicka”
Gmina
Kozienice
Magnuszew
Garbatka-Letnisko
Grabów nad Pilicą
Gniewoszów
Głowaczów
Sieciechów
Razem

sektor społeczny
57
4
2
4
2
10
2
81

sektor publiczny
2
1
1
1
1
1
1
8

sektor gospodarczy
4
2
1
1
1
2
1
12

Źródło: opracowanie własne
Dalsze rozszerzanie składu LGD jest i będzie realizowane głównie poprzez przyjmowanie nowych partnerów
społecznych – przede wszystkim organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora gospodarczego. W składzie
LGD powinny znaleźć się wszystkie, tworzone sukcesywnie we wszystkich gminach należących do LGD lokalne
stowarzyszenia. Przewidywane jest rozszerzenie grupy partnerów społecznych o przedstawicieli Kościoła i OSP.
Skład członkowski LGD „Puszcza Kozienicka” jest reprezentatywny dla lokalnej społeczności i uwzględnia
przedstawicieli grup docelowych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach LSR. Właściwa struktura LGD ze
względu na sektory pozwala m.in. na inicjowanie działań na rzecz poprawy zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy.
Reprezentacja sektora gospodarczego daje pewną szansę na tworzenie nowych miejsc pracy, co jest jednym
z najważniejszych celów LSR. Znaczna liczba podmiotów z sektora publicznego i społecznego umożliwia
przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, jak i pozwala na podejmowanie działań z zakresu ekonomii
społecznej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Partnerstwo trzech sektorów zmierzy sięz
wyzwaniami poprzez stworzenie mieszkańcom, w tym również tzw. grupom defaworyzowanym, szansy na
podejmowanie oddolnych inicjatyw umożliwiających funkcjonowanie na obszarze LGD. Skład członkowski LGD
„Puszcza Kozienicka” jest reprezentatywny dla lokalnej społeczności i uwzględnia przedstawicieli grup docelowych
przedsięwzięć
zaplanowanych
do
realizacji
w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”:
 sektor publiczny: gminy, które reprezentują burmistrzowie i wójtowie; grupa docelowa przedsięwzięć –
nowoczesne obiekty użyteczności publicznej na obszarze LGD;
 sektor społeczny: stowarzyszenia, związki wyznaniowe, koła gospodyń, rady sołeckie; grupa docelowa
przedsięwzięć: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywna społeczność w lokalnych środowiskach,
rozwój produktów lokalnych, poprzez ich promocje i unowocześnianie, organizacja szkoleń, warsztatów
konferencji dla mieszkańców z terenu LGD: Aktywna społeczność w lokalnych środowiskach;
 sektor gospodarczy: przedsiębiorcy, rolnicy, osoby otwierające działalność gospodarczą, bezrobotni; grupa
docelowa przedsięwzięć: przedsiębiorczy region kozienicki.
Ponieważ nasza LSR obejmuje m.in. działania na rzecz poprawy zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy,
przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz rozwój ekonomii społecznej mamy wśród swoich członków
przedstawicieli grup defaworyzowanych: osoby o niskich kwalifikacjach, młodzież, osoby powyżej 50 roku życia,
kobiety, mieszkańcy obszarów wiejskich.
Już obecnie LGD „Puszcza Kozienicka” jest animatorem przedsiębiorczości społecznej na terenie swojego działania.
Planujemy stworzenie Forum Partnerstw Lokalnych mające na celu promowanie idei partnerstwa, wspieranie współpracy
pomiędzy partnerstwami oraz zbieranie i upowszechnianie wiedzy o istniejących partnerstwach. Zamierzamy również
współpracować z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej oferującymi usługi animacji lokalnej, inkubacji podmiotów
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz w miarę możliwości w obszarze wsparcia „biznesowego” dla
firm społecznych. Działania takie podejmowaliśmy również w latach 2007-2013, były to cykle szkoleń dla osób
zainteresowanych otwieraniem działalności gospodarczej, nasze wydawnictwa jak „ABC przedsiębiorczości”, informator
– „Jak rozpocząć działalność gospodarczą w formie podmiotu ekonomii społecznej”. Stowarzyszenie współpracuje i ma
podpisaną umowę partnerską z Radomskim Centrum Przedsiębiorczości. Współpracujemy również z Powiatowym
Urzędem Pracy, prowadząc dla osób bezrobotnych bezpłatne szkolenia z możliwości uzyskania wsparcia finansowego na
samo zatrudnienie.
3.5 Charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym –Rada
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W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
Sposób powoływania oraz zmian w składzie organu decyzyjnego LGD, sposób rozszerzenia składu LGD oraz jej
partnerów określa Statut Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami statutowymi żaden z członków Rady nie może być
członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracownikiem Biura LGD.
Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród członków zwyczajnych tego
zebrania. Walne Zebranie Członków ustaliło, że Rada Stowarzyszenia będzie liczyła 15 osób. Struktura Rady przedstawia
się następująco.
1) Przedstawiciele sektora społecznego - 5 osób (33,33%),
2) Przedstawiciele sektora gospodarczego - 3 osoby (20%),
3) Przedstawiciele sektora publicznego - 7 osób (46,66%).
Tabela 4. Skład Rady Stowarzyszenia
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwisko i imię
lub
Nazwa
członka Rady LGD
Mućko Zygmunt
Bielawski Piotr
Drągowski Jerzy
Piechota Artur
Wdowiak Bernard
Żak Remigiusz
Żulewski Wiesław
Kalbarczyk Anna
Michałowska Dorota
Bojarska-Siębor Justyna
Kultys Edyta
Karaś Zdzisław
Dębiec Magdalena
Sobota Barbara
Pachocka Mirosława

Gmina, którą
reprezentuje

Sektor

Funkcja

Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Magnuszew
Kozienice
Kozienice
Magnuszew
Garbatka-Letnisko
Głowaczów
Gniewoszów
Grabów nad Pilicą
Kozienice
Magnuszew
Sieciechów

społeczny
społeczny
gospodarczy
społeczny
społeczny
społeczny
gospodarczy
gospodarczy
publiczny
publiczny
publiczny
publiczny
publiczny
publiczny
publiczny

Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady

Organem decyzyjnym w LGD „Puszcza Kozienicka” jest Rada. Wszyscy jej członkowie maja doświadczenie
i wiedze przy ocenie wniosków unijnych zdobyta w okresie programowania 2007-2013. Ani władze publiczne, ani żadna
pojedyncza grupa interesu, nie mają więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Ten parytet musi
być zachowany każdorazowo na etapie głosowania nad wyborem konkretnej operacji. W Biurze LGD będzie prowadzony
Rejestr interesów członków Rady pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/poszczególnymi
projektami.
Szczegółowe regulacje dotyczące wyboru operacji oraz zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego
zawarte są i zapisane w Regulaminie Rady. Dokument ten zapewnia przejrzystość decyzji podejmowanych przez Radę,
określa quorum, (co najmniej 50% członków Rady musi być obecnych na posiedzeniu Rady), możliwość powoływania ze
swojego grona komisji o określonych kompetencjach. Regulamin zawiera także zapisy gwarantujące bezstronność oceny
operacji oraz procedurę wyłączenia członka Rady z udziału w dokonywaniu wyboru operacji.
Do publicznej wiadomości będą podawane protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wyłączeniach
z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy.
Nie dopuszcza się reprezentowania sektora społeczno-gospodarczego przez osoby związane
z sektorem publicznym. Zakazuje się członkostwa/reprezentacji członka z sektora społeczno-gospodarczego przez osoby
powiązane służbowo z członkami z sektora publicznego oraz zakazuje się łączenia przez osoby fizyczne członkostwa
w LGD z reprezentowaniem w niej osób prawnych. Nie dopuszcza się upoważniania osób trzecich do udziału
w podejmowaniu decyzji. Funkcje członków Rady mają być pełnione osobiście, tj. w przypadku osób fizycznych
wybranych do Rady – przez te osoby, zaś w przypadku osób prawnych – przez osoby, które na podstawie dokumentów
statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych.
Zamierza się dyscyplinować członków Rady, którzy systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach Rady lub
też podczas dokonywania oceny wniosków nie stosują zatwierdzonych kryteriów (dokonują oceny w sposób niezgodny
z treścią kryteriów oceny). Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” trzykrotna
nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady na posiedzeniach Rady, powoduje złożenie wniosku do Walnego
Zebrania przez Przewodniczącego Rady o odwołanie członka z pełnionej funkcji.
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Członkowie Rady będą zobligowani do uczestnictwa w programie szkoleń w zakresie oceny wniosków w celu
podniesienia ich wiedzy i kompetencji oraz do weryfikowania w formie testu/egzaminu wiedzy w zakresie zapisów LSR.

W celu podniesienia wiedzy i kompetencji członków Rady, Zarządu i pracowników biura LGD opracowano
program szkoleń, który obejmuje:
 szkolenie z zakresu obsługi Generatora Wniosków – 8 godzinne, dla pracowników biura, członków Zarządu LGD,
zakończone testem sprawdzającym;
 szkolenie z zakresu oceny wniosków za pomocą Generatora – 8 godzinne, dla pracowników biura, członków Rady
LGD, zakończone testem sprawdzającym;
 Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania – 8 godzinne, dla pracowników biura, członków Rady LGD,
zakończone testem sprawdzającym;
 Procedury przyjmowania wniosków grantowych, dokonywania oceny formalnej i merytorycznej, podpisywanie
umowy– 16 godzinne, dla pracowników biura, członków Zarządu LGD, zakończone testem sprawdzającym;
 Procedury wypłaty środków oraz kontroli dla projektów grantowych – 16 godzinne, dla pracowników
biura,
członków Zarządu LGD, zakończone testem sprawdzającym;
 Zasady ewaluacji i monitoringu LSR– 8 godzinne, dla pracowników biura, członków Zarządu LGD, zakończone
testem sprawdzającym.
Kierownik Biura jest osobą, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru
operacji w ramach wdrażania LSR, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej.
3.6 Dokumenty regulujące zasady funkcjonowania LGD „Puszcza Kozienicka”:
 Statut – uchwalany i aktualizowany przez Walne zebranie Członków. Minimalny zakres uregulowań zgonie
z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o rozwoju lokalnym. Organem nadzoru jest Marszałek
Województwa Mazowieckiego. Statut określa cele działania Stowarzyszenia i sposób ich realizacji, władze
Stowarzyszenia, kompetencje Walnego Zebrania Członków jako organu kompetentnego w zakresie uchwalenia
LSR i jej aktualizacji oraz kryteriów wyboru operacji. Statut określa również zasady nabywania i utraty
członkostwa w LGD oraz w jej organach,
 Regulamin Walnego Zebrania Członków – uchwalany i aktualizowany przez Walne Zebranie Członków. Określa
szczegółowe zasady jego zwoływania i organizacji, prawa głosu, wyboru prezydium, przewodniczącego, czasu
trwania wystąpienia, zgłaszania wniosków formalnych, głosowania itp.,
 Regulamin Rady – uchwalany i aktualizowany przez Walne Zebranie Członków. Regulamin określa m.in.:
szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń Rady, szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu
wyłączenia członka z oceny operacji, szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji
(ocena wniosków) zasady protokołowania posiedzeń organu decyzyjnego, zasady wynagradzania członków organu
decyzyjnego,
 Regulamin Zarządu – uchwalany i aktualizowany przez Walne Zebranie Członków. Regulamin określa
szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń Zarządu, kompetencji i obowiązków, zasady
protokołowania posiedzeń, podejmowania uchwał, podział zadań pomiędzy członków Zarządu itp.,
 Regulamin Komisji Rewizyjnej – uchwalany i aktualizowany przez Walne Zebranie Członków. Regulamin
określa szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń Komisji, zasady prowadzenia działań kontrolnych,
zasady protokołowania posiedzeń,
 Polityka rachunkowości –uchwalana i aktualizowana przez Zarząd; zawiera ogólne zasady: prowadzenia ksiąg
rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, metody i terminy inwentaryzacji składników majątku,
 Regulamin Biura LGD – uchwalany i aktualizowany przez Zarząd. Regulamin określa zasady funkcjonowania
biura ramowy zakres działania i kompetencji zatrudniania i wynagradzania pracowników, uprawnienia kierownika
biura, zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji LGD uwzględniające zasady bezpieczeństwa
informacji
i przetwarzania danych osobowych, opis oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa.
 Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza kozienicka”uchwalane
i aktualizowane przez Zarząd Walne Zebranie Członków; procedury określają szczegółowo:tryb naborów, zasady
wyboru operacji i oceny według lokalnych kryteriów, rozwiązania dotyczące sposobu wyłączenia członka z oceny
operacji,
 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania
grantów, monitorowania i kontroli uchwalane i aktualizowane przez Zarząd Walne Zebranie Członków; procedury
określają szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru i oceny grantobiorców według lokalnych
kryteriów, rozwiązania dotyczące sposobu wyłączenia członka z oceny operacji, monitorowanie i kontrolę
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grantobiorców.
Bieżącą obsługę działalności Stowarzyszenia prowadzi Biuro LGD. Personel Biura zatrudniany jest przez Zarząd
LGD. Organ ten również dostosowuje skład osobowy Biura do realnych potrzeb LGD, a także jego możliwości
finansowych
i organizacyjnych. Zatrudnione osoby poprzez swoją pracę, wiedzę oraz doświadczenie zdobyte w poprzednim okresie
programowania zagwarantują profesjonalną obsługę, zarówno organów wchodzących w skład LGD, jak i beneficjentów
realizujących poszczególne projekty. Zakres i podział obowiązków oraz opis stanowisk prezentuje Regulamin Biura.
Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
które są adekwatne do wymagań koniecznych i pożądanych.

II. Partycypacyjny charakter LSR
Partycypacyjny charakter LSR jest kluczowy w myśl założeń rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność(RLKS).Ma on bowiem być gwarantem rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego i kapitału
społecznego, a zatem stanowi o najbardziej długofalowych jej efektach.
W dokumencie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany
przez społeczność w Polsce” czytamy, że „RLKS powinno wykształcać w społecznościachi lokalnych samorządach
umiejętności porozumiewania się, wyrażania swoich opinii, ale także współodpowiedzialności za swój własny rozwój. Ta
zdolność byłaby w istocie jednym z najważniejszych, długofalowych rezultatów RLKS. Można przyjąć założenie, że wobec uzupełniającego charakteru LSR w stosunku do strategicznych, prorozwojowych działań samorządów – to właśnie
trwałe zaangażowanie mieszkańców oraz wykształcenie nawyku współpracy mieszkańców (indywidualnie bądź poprzez
organizacje społeczne), samorządów i lokalnego biznesu w realizacji działań dla wspólnego dobra stanowią największą,
choć niematerialną, korzyść z realizacji LSR w duchu partycypacji trzech sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem
sektora społecznego.
Partycypacyjny charakter budowania LSR obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza
Kozienicka" zakładał zaangażowanie społeczności lokalnej w przygotowaniu LSR na każdym etapie tworzenia
dokumentu.Do udziału w przygotowaniu LSR włączona została cała społeczność obszaru. Określenie podziału zadań
w początkowym okresie prac pozwoliło na dotarcie z informacją o przygotowaniu LSR i możliwości włączenia się w jej
przygotowanie do szerokiego kręgu zainteresowanych, dzięki czemu dokument ma partycypacyjny charakter
uwzględniający interesy mieszkańców., Wykorzystano cztery partycypacyjne grupy metod konsultacji na każdym
kluczowym etapie prac, co zostało szczegółowo opisane w tabeli nr 5.
Dla angażowania społeczności lokalnej w proces realizacji LSR zostały wykorzystane następujące metody:
1. podczas monitorowania i oceny realizacji strategii:komunikacja twarzą w twarz, konsultacje telefoniczne,
mailowe, spotkania konsultacyjne, badania ewaluacyjne; wszystkie grupy docelowe;
2. podczas aktualizacji strategii: konsultacje tel., mailowe, spotkania deliberatywne; wszystkie grupy docelowe;
3. podczas opracowania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru:konsultacje telefoniczne, mailowe, spotkania
deliberatywne; wszystkie grupy docelowe.
LGD planuje wspierać słabszych członków społeczności w procesie rozwoju lokalnego poprzez analizę sytuacji
lokalnej, identyfikację i rozwój potencjalnych projektów, stymulowanie potencjalnych beneficjentów oraz pomoc
lokalnym koordynatorom projektów w rozwijaniu własnych pomysłów w projekty kwalifikujące się do wsparcia
finansowego – głównie poprzez świadczenie bieżącego bezpłatnego profesjonalnego doradztwa.
Dla animacji społeczności lokalnej zostały wykorzystane następujące metody:otwarte spotkania konsultacyjne,
warsztaty strategiczne, warsztaty deliberatywne, narady obywatelskie, komunikacja twarzą w twarz. Podczas narad
obywatelskich Grupy Inicjatywnej ds. opracowania LSR oraz posiedzeń organów LGD dokonano analizy przyjęcia bądź
odrzucenia wniosków z konsultacji.
Szczególną uwagę zwracano na angażowanie grup defaworyzowanychpoprzez: wywieszanie plakatów
i wykładanie ulotek, ankiet w Powiatowych Urzędach Pracy i Punktach Obsługi Bezrobotnych, Miejskich i Gminnych
Ośrodkach Pomocy Społecznej, szkołach, Urzędach Gmin, Ośrodkach Kultury, Ośrodkach Zdrowia, umieszczanie
informacji w Internecie, szczególnie na portalach społecznościowych i www.lgdkozienice.pl.
Zgodnie z koncepcją rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność prace nad planowaniem rozwoju
lokalnego prowadzone były z uwzględnieniem: zintegrowanego podejścia oddolnego, możliwości i potencjału
społeczności, budowania poczucia własności społeczności.
Według koncepcji RLKS prace nad LSR prowadzone były z uwzględnieniem:zintegrowanego podejścia
oddolnego,możliwości i potencjału społeczności oraz budowania poczucia własności społeczności. LSRwypracowano
metodą partycypacyjno-ekspercką, która zakłada współpracę ekspertów ze społecznością lokalną na każdym etapie
budowy strategii, a polega na tym, że: a) część prac wykonywano w wersji uczestniczącej (partycypacyjnej) z udziałem
władz samorządowych, sektora prywatnego,organizacji pozarządowych i mieszkańcówz obszaru LGD, b) część prac
wykonali eksperci, wykorzystując dane także pozyskane od społeczności lokalnych, c) wyniki prac udostępniono
i skonsultowano z przedstawicielami wszystkich sektorów z obszaru LGD.W związku z powyższym o kształcie LSR
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stanowili: burmistrzowie, wójtowie, pracownicy urzędów, instytucji kultury, członkowie organizacji pozarządowych,
przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji lokalnych i innych grup interesów, inne osoby o wysokiej aktywności i pozycji
społecznej tzw. lokalne autorytety, lokalni liderzy, którzy zgłosili chęć włączenia się do pracy nad LSR oraz eksperci
zewnętrzni.
W ramach prac nad koncepcją nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie realizowana na terenie LGD
„Puszcza Kozienicka” w latach 2015-2020 zastosowano szereg działań aktywizujących i zachęcających do dyskusji
przedstawicieli sektora społecznego i mieszkańców zainteresowanych gmin. Umożliwiono mieszkańcom wpływ na
kształt rodzącej się Strategii na kilka sposobów:

Proces przygotowania LSR:
Powołanie zespołów roboczych
19 stycznia 2015 r. zawiązano Zespół Partycypacyjny ds. opracowania LSR.
Zadania zespołu:
Wypracowanie podstawowych założeń do LSR, które następnie poddane zostaną szerokim konsultacjom społecznym,
odniesienie do uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji, formułowanie wskaźników LSR, wypracowanie
procedur funkcjonowania biura i procedur naboru wniosków, w tym kryteriów wyboru, identyfikacja grup
docelowych,wypracowanie założeń planu komunikacji zapewniającego szeroko rozumiane uczestnictwo lokalnych
społeczności
w tworzeniu LSR.
Skład zespołu:
W składzie zespołu znaleźli się: przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców,
przedstawiciele gmin, przedstawiciel Zarządu i pracownicy biura.
Utworzono następujące zespoły robocze: koordynujący, ds. gromadzenia informacji, ds. konsultacji społecznych, ds.
zagadnień administracyjno-prawnych,ds. promocji.
Gromadzenie dokumentacji planistycznej z poziomu gmin, powiatu i województwa
Zostały zgromadzone dokumenty planistyczne:
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, Strategia Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020,
Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2013 (Urząd Statystyczny w Warszawie,
Warszawa 2015), Strategia Rozwoju Gminy Garbatka – Letnisko na lata 2013-2020, Strategia Ekorozwoju Gminy
Głowaczów w latach 2004 – 2015, Strategia Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2008-2020, Strategia Rozwoju Gminy
Sieciechów na lata 2011 – 2017,Badania opinii o problemach społecznych i instytucjach uczestniczących w ich
rozwiązywaniu na terenie powiatu kozienickiego.
Opracowanie raportu ewaluacyjnego
W okresie kwiecień – czerwiec 2015r zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne przez eksperta
zewnętrznego:dr Leszka Leśniaka – głównego specjalistę w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie. Dotyczyło ono poglądów mieszkańców obszaru i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze,
na temat najważniejszych problemów oraz poglądów mieszkańców obszaru
i przedstawicieli podmiotów
funkcjonujących na obszarze, na temat głównych kierunków rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD „Puszcza
Kozienicka”.
Raport ewaluacyjny (diagnoza społeczna obszaru LGD "Puszcza Kozienicka") – badanie społeczne obejmowało
następujące metody:
1) kwerenda dokumentów zastanych, wytworzonych i/lub archiwizowanych w LGD, a także wytworzonych przez
beneficjentów a archiwizowanych (przechowywanych) w LGD;
2) ankieta sondażowa wśród mieszkańców obszaru objętego wdrażaniem LSR – na próbie przypadkowej około 200
osób;
3) ankieta internetowawśród mieszkańców obszaru objętego wdrażaniem LSR – na próbie przypadkowej około 100
osób.
W ramach pracy nad analizą obszaru LSR wykorzystano badanie kwestionariuszowe CAWI. Ankieta internetowa
CAWI udostępniona została dla mieszkańców za pośrednictwem strony www. LGD i serwisów gmin członkowskich.
W badaniu zebrano 100 kwestionariuszy ankiety.
Badanie CAWI polega na przeprowadzeniu wywiadu przez Internet, poprzez udostępnienie respondentom
kwestionariusza internetowego. Zaletą tej metody była możliwość przeprowadzenia badania wśród rozproszonej grupy
respondentów, jak również przeprowadzenie dużej liczby niezależnych pomiarów.
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Opracowanie partycypacyjnych metod konsultacji społecznych
Kolejną formą kontaktu mieszkańców z zespołem, opracowującym wnioski do nowej LSR, były otwarte spotkania
z mieszkańcami każdej z gmin, które odbyły się według następującego harmonogramu:.
Kalendarium spotkań z mieszkańcami:
- 22.05.2015 – Kozienice; 28.05.2015 – Głowaczów; 24.06.2015 - Garbatka – Letnisko; 17.07.2015 – Kozienice;
17.07.2015 – Sieciechów; 30.07.2015 – Głowaczów; 04.08.2015 - Grabów nad Pilicą; 07.08.2015 – Gniewoszów;
25.08.2015 – Magnuszew; 10.09.2015 – Garbatka – Letnisko; 18.09.2015 – Gniewoszów.
Przeprowadzono łącznie 11 spotkań konsultacyjnych we wszystkich gminach Powiatu Kozienickiego
w których uczestniczyło łącznie 368 osóbWszystkie spotkania zostały potwierdzone listą obecności.Dyskusje były
bardzo owocne, uczestniczyły w nich bowiem w większości osoby mające pomysły na działalność
i zainteresowane konkretnymi rozwiązaniami. Wszystkie spotkania miały podobny scenariusz.
Udział brali liderzy lokalnych społeczności, przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego
i gospodarczego. Sektor publiczny stanowili w tym przypadku samorządowy: wójtowie, burmistrz, starosta, radni gmin,
radni powiatu, sołtysi, kadra zarządzająca jednostek podległych samorządowi etc. Sektor społeczny tworzyli
przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościoła i grup nieformalnych działających na danym obszarze. Sektor
gospodarczy reprezentowali głównie mali i średni przedsiębiorcy. Rekrutację uczestników prowadzono we współpracy
z samorządem lokalnym i działającymi na danym obszarze organizacjami pozarządowymi. Każdorazowo w spotkaniach
brało udział około 10 osób do 50 osób.
1) Uczestnicy spotkania otrzymywali materiały szkoleniowe i informacyjne.
2) Prowadzący spotkanie przedstawiał:
a) informacje o projekcie,
b) podstawowe informacje na temat PROW, Działania Osi 4 – Leader,
c) zakres LSR,
d) cele i zasady analizy SWOT danego obszaru,
e) pojęcie wizji dla danego obszaru i misji LGD,
f) zasady funkcjonowania i cele działania LGD.
3) Zespół prowadzący odpowiadał na szczegółowe pytania uczestników zebrania, jak również inicjował dyskusję.
4) Prowadzono dyskusję w omawianym wcześniej zakresie.
5) Wśród uczestników spotkania przeprowadzano sondaż dotyczący analizy SWOT danej gminy.
6) Przeprowadzono ankiety potrzeb.
Opracowanie partycypacyjnych metod konsultacji
Niezwykle wydajnym źródłem informacji o potrzebach, problemach i aspiracjach mieszkańców obszaru tworzonej
LSR byłyankiety wypełniane podczas spotkań przez ich uczestników oraz przez wszystkich chętnych mieszkańców na
stronie internetowej LGD. Z ankiet wyłoniła się lista spraw, które mieszkańcy uważają za warte realizacji. Są to kwestie
ogólne jak promocja regionu, produktów regionalnych czy zagospodarowanie terenów, ale nierzadko bardzo konkretne
propozycje, wśród których powtarzały się m.in.:tworzenie integracyjnych miejsc spotkań dla mieszkańców, w tym:
budowa, przebudowa i doposażenie świetlic wiejskich,budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wydawanie
publikacji o obszarze, doposażenie zespołów, warsztaty. Wszystkie wnioski zostały przeanalizowane i znajdą
odzwierciedlenie w przedsięwzięciach zaplanowanych przez LGD w ramachdostępnego budżetu.
Sondaże oraz ankiety potrzeb zostały przeprowadzone wśród mieszkańców wszystkich gmin obszaru objętego
LSR. W badaniu ilościowym przeprowadzonym techniką ankietową wzięło udział 209 osób. Respondenci odpowiadając
na pytanie o to jakie przedsięwzięcia w ich opinii w największym stopniu przyczynią się do zaspokojenia potrzeb
i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD „Puszcza Kozienicka” zdefiniowali obszary, które wymagają szczególnego
zainteresowania ze strony władz LGD przy budowie nowej lokalnej strategii rozwoju.
Ankiety sondażowe dotyczyły określeń:
a. Czynniki zewnętrzne, które postrzegane są, jako bariery i utrudnienia w procesie rozwoju gminy,
b. Czynniki zewnętrzne pozytywnie wpływające na rozwój gminy,
c. Czynniki wewnętrzne stanowiące o „sile” i niepowtarzalności gminy,
d. Czynniki wewnętrzne stanowiące bariery rozwojowe gminy.
Ankiety potrzeb dotyczyły określeń:
a. Wizja terytorium objętego LSR,
b. Zapotrzebowania mieszkańców obszaru LGD,
c. Misja LGD,
d. Cele ogólne, jakie powinny być zawarte w LSR.
Wywiady
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W maju 2015r. przez eksperta zewnętrznego dr Leszka Leśniaka został przeprowadzony zogniskowany Wywiad
Grupowy dotyczący potencjału obszaru i zogniskowany Wywiad Grupowy, dotyczący określenia grup
defaworyzowanych.W wywiadzie uczestniczyli przedstawiciele władz LGD i kierownictw władz miasta i gmin
członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka.
Punkt informacyjno-konsultacyjny (PiK)
PiK został utworzony 11 maja 2015r., w Kozienicach przy ulicy Radomskiej 23. Punkt był czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 9 - 17. Można w nim było składać uwagi dotyczące LSR, jak również uzyskiwać informacje
dotyczące działania Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”. Umożliwiał on lokalnej społeczności, kontakt
z zespołem opracowującym LSR. Dysponował łączem telefonicznym i adresem e-mail.
Za pośrednictwem punktu konsultacyjnego przedstawiciele lokalnej społeczności, na każdym etapie
przygotowywania strategii, mogli zapoznawać się z opracowaniami dotyczącymi strategii, wnosić uwagi oraz zgłaszać
pomysły, mogli mieć również możliwość uczestniczenia w konsultowaniu rozstrzygnięć o znaczeniu strategicznym –
czyli wpływać na kształt LSR.
Konsultacjom została poddana również opracowana końcowa wersja dokumentu przed zatwierdzeniem jej przez
Walne Zebranie Członków.
Internetowe konsultacje strategii
Podczas procesu budowy LSR funkcjonowała zakładka na stronie internetowej – „Razem budujemy LSR”, za jej
pośrednictwem mieszkańcy obszaru byli informowani o przebiegu prac oraz mieli możliwość zgłaszania uwag,
propozycji i ocen. W trakcie spotkań w gminach uczestnicy, którzy udostępnili swoje adresy e-mail zostali włączeni do
listy
e-mailingowej, która została wykorzystywana do informowania o zakończonych i podejmowanych nowych pracach przy
budowie LSR.
Opracowanie projektu LSR
Strategia nie została przygotowana przez podmiot zewnętrzny. Bezpośrednie prace wykonał Zespół Partycypacyjny
ds. LSR. Wykorzystane zostały wszystkie informacje zebrane na podstawie dokumentów planistycznych, danych
statystycznych i innych dostępnych źródeł. Uwzględniono wyniki ankiet, sondaży i wywiadów, wykorzystano dane
z konsultacji społecznych. Dokonano analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji. Określono plan
komunikacji ze wskazaniem grupy docelowej. Zdefiniowano grupy docelowe, w tym grupy defaworyzowane, określono
plan komunikacji z tymi grupami. Wskazano docelowe efekty działań komunikacyjnych i określono sposób dotarcia do
grupy. Wyniki analizy SWOT określono przy użyciu narzędzi statystycznych, wybrano odpowiedzi powtarzające się
najczęściej z jednoczesnym uwzględnieniem tego typu danych zawartych w dokumentach planistycznych JST, w tym
przypadku zastosowano preferencje adekwatne do liczby mieszkańców danego obszaru.
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Tabela 5. Opis zastosowanych partycypacyjnych metod budowy LSR na każdym kluczowym etapie prac
Kluczowe
etapy budowy
Metody
Metody
Metody
Metody
LSR LGD „Puszcza
cel 1: Informowanie
cel 2: Konsultowanie
cel 3: Współdecydowanie
cel 4: Współdziałanie
Kozienicka”
- komunikacja twarzą w
Partycypacyjna diagnoza
- warsztaty deliberatywne
- warsztaty strategiczne
twarz
i analiza SWOT,
- badanie ewaluacyjne
- narady obywatelskie
- plakat, ulotka
identyfikacja grup
- PIK
Grupy Inicjatywnej
narady obywatelskie Grupy
- informacje medialne
docelowych, w tym grup
- e-konsultacje
- posiedzenia organów
Inicjatywnej
- strona internetowa
defaworyzowanych
- konsultacje eksperckie
LGD „Puszcza Kozienicka”
- wysłuchania publiczne
Określanie i ustalanie
- komunikacja twarzą w
- warsztaty strategiczne
hierarchii celów,
twarz
- spotkania konsultacyjne
- narady obywatelskie
oszacowanie wskaźników,
- plakat, ulotka
- badanie sondażowe
Grupy Inicjatywnej
narady obywatelskie Grupy
poszukiwanie rozwiązań
- strona internetowa
- PIK
- posiedzenia organów
Inicjatywnej
dotyczących realizacji
- informacje medialne
- konsultacje eksperckie
LGD „Puszcza Kozienicka”
LSR, opracowanie
- wysłuchania publiczne
sprawnego planu działania
- komunikacja twarzą w
- spotkania konsultacyjne
- warsztaty strategiczne
Opracowanie zasad,
twarz
- badanie ankietowe
- narady obywatelskie
procedur wyboru operacji
narady obywatelskie Grupy
- plakat, ulotka
- e-konsultacje
Grupy Inicjatywnej
i ustalanie lokalnych
Inicjatywnej
- strona internetowa
- PIK
- posiedzenia organów
kryteriów wyboru
- wysłuchania publiczne
- konsultacje eksperckie
LGD „Puszcza Kozienicka”
- komunikacja twarzą w
- warsztaty strategiczne
Opracowanie zasad
- spotkania konsultacyjne
twarz
- narady obywatelskie
ewaluacji i monitorowania
- debata publiczna
narady obywatelskie Grupy
- plakat, ulotka
Grupy Inicjatywnej
realizacji LSR oraz jej
- PIK
Inicjatywnej
- strona internetowa
- posiedzenia organów
aktualizacji
- konsultacje eksperckie
- wysłuchania publiczne
LGD „Puszcza Kozienicka”
- komunikacja twarzą w
- spotkanie konsultacyjne
- warsztaty strategiczne
Przygotowanie planu
twarz
- badanie sondażowe
- narady obywatelskie
komunikacyjnego
narady obywatelskie Grupy
- plakat, ulotka
- debata publiczna
Grupy Inicjatywnej
w odniesieniu do realizacji
Inicjatywnej
- strona internetowa
- PIK
- posiedzenia organów
LSR
- wysłuchania publiczne
- konsultacje eksperckie
LGD „Puszcza Kozienicka”
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III. Diagnoza – opis obszaru i ludności
1. Położenie i warunki fizjograficzne
Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje swoim zasięgiem obszar 7 gmin administracyjnie tworzących Powiat
Kozienicki
i
leżących
w
granicach
południowowschodnich
województwa
mazowieckiego.
Powiat Kozienicki jest częścią subregionu radomskiego.Jego powierzchnia wynosi 916 km² co stanowi 2,58%
powierzchni województwa mazowieckiego i 12,57% powierzchni subregionu radomskiego. Powiat Kozienicki leży
w widłach rzeki Wisły i Pilicy, która jest naturalną granicą z powiatem grójeckim, a Wisła oddziela Powiat Kozienicki od
Powiatu Garwolińskiego (województwo mazowieckie) oraz ryckiego i puławskiego (województwo lubelskie). Od
południa powiat graniczy z Powiatem Zwoleńskim, a od zachodu z ziemskim radomskim i białobrzeskim.
Rysunek 2. Mapy obrazujące położenie i granice obszaru

2.Rolnictwo
Obszar objęty LSR ma charakter rolniczy. Rolnictwo jest podstawowym źródłem utrzymania ludności
w większości gmin powiatu, a w niektórych z nich prawie 90% społeczeństwa utrzymuje się z pracy na roli. Użytki rolne
niemal w całości są w posiadaniu rolników indywidualnych. Tereny użytkowane rolniczo zajmują 53 209 ha, co stanowi
58 % całkowitej powierzchni powiatu, z czego udział gruntów ornych wynosi 38 423 ha (42 %), sadów- 1 164 (1,27 %),
łąk i pastwisk- 11 1 60 (12, 18 %).
Znaczny udział użytków rolnych, wpływa na rozwój rolnictwa. W strukturze władania gruntów przeważa sektor
indywidualnych gospodarstw, który jest w posiadaniu 55 966 ha, czyli 61 % areału. Należy do niego 11 300 gospodarstw
rolnych. W strukturze agrarnejprzeważają gospodarstwa średnie i małe o powierzchniach od 1 -5 ha. Ich udział
wynosi ponad 59 % ogólnej liczby gospodarstw(w woj. mazowieckim 45,8%). Natomiast udział gospodarstw dużych,
powyżej 15 ha stanowi zaledwie 3,5%. Najwięcej gospodarstw o dużych powierzchniach znajduje się w gminach
Kozienice, Magnuszew i Gniewoszów. Największy areał zajmuje uprawa zbóż. W pasie żyznych gleb nadwiślańskich
uprawy zdominowane są przez uprawę roślin okopowych i warzyw. Poza tym na tych terenach rozwinięte jest
sadownictwo, szczególnie w gminie Magnuszew. Gleby o mniejszej przydatności rolniczej wykorzystywane są do
produkcji
warzyw
i owoców miękkich, szczególnie truskawek (Kozienice, Magnuszew, Sieciechów).W hodowli zwierząt największe
znaczenie ma trzoda chlewna i drób. Produkcja żywca wieprzowego i wołowego jak i mleka stanowi bazę surowcową
zaspakajającą w znaczącym stopniu lokalny przemysł rolno- spożywczy. Coraz dynamiczniej rozwijającą się gałęzią
rolnictwa jest hodowla i przetwórstwo ryb, która zajmuje zbiorniki wodne o powierzchni ponad 278 ha.
Najpopularniejszymi gatunkami występującymi w hodowli są ryby karpiowate.
Ponadto, rolnicy unowocześniają swoje gospodarstwa poprzez zakup środków trwałych oraz
modernizację budynków gospodarczych. W związku z tym, iż ten dział gospodarki należy do wrażliwych,
następuje również powolny rozwój agroturystykii związana z tym produkcja zdrowej, tradycyjnie wytwarzanej
żywności
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3. Społeczeństwo
3.1 Demografia
Ludność obszaru objętego LSR wynosi 62 100 osób w tym 30 849 mężczyzn i 31 251 kobiet (dane GUS na 2013
rok). Od 2010 roku zauważa siętendencję spadkową. Na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba ludności zmniejszyła się
o 579 osób. Dane z 2013r. wykazują ujemny przyrost naturalny wyrażony wskaźnikiem -0,9 na 1 000 ludności.
Sieć osiedleńcząpowiatu tworzy 208 miejscowości z czego status miasta posiadają tylko Kozienice. Ponad 70%
populacji powiatu zamieszkuje w osadnictwie wiejskim, a pozostałe 30% to mieszkańcy miasta Kozienice, które są
największym skupiskiem ludności w regionie. Średnia gęstość zaludnienia powiatu wynosi 68 osób na km2.
Rozpatrując strukturę wiekową ludności w powiecie, najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 70 lat
i więcej (6 116 osób), drugą w kolejności stanowią osoby w wieku 55 – 59 lat (5 127 osób),
a najmniej liczną grupę stanowią osoby w wieku 65 – 69 lat (2 873 osoby), chociaż liczba mieszkańców
w tej grupie wiekowej zwiększyła się na przestrzeni ostatnich pięciu lat (w latach 2009-2013 nastąpiła zmiana na „drugim
miejscu”; w roku 2009 miejsce to zajmowała grupa w wieku 20-24 lat, a od roku 2011 grupa 55-59 lat). W strukturze
wiekowej obszaru LGD przeważa ludność w wieku produkcyjnym – 39 384 osób. Liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym wynosi 11 339 osób, a liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 11 377 osób (dane GUS na 2013
rok).
Należy jednak nadmienić, że w okresie 2007 – 2013 następowała tendencja spójna z trendami krajowymi
dotycząca starzenia się społeczeństwa: zmniejsza się udział grupy w wieku przedprodukcyjnym (2007r. - 12 937),
na korzyść grupy w wieku poprodukcyjnym (2007r. - 9 800). Istotnym wskaźnikiem starości populacji jest udział
ludności w wieku 80 lat i więcej w strukturze ludności ogółem. Wśród powiatów woj. mazowieckiego najwyższy
udział omawianej kategorii oczekiwany jest w powiatach: m. Płock (8,9%), sokołowskim i lipskim (po 8,8%) oraz
kozienickim (8,7%).
Obszarem działalności adresowanej do tej grupy powinno być powstawanie dziennych domów opieki, które
zapewniły by starszym opiekę w czasie gdy reszta członków rodziny pracuje zawodowo. Wiążę się to również
z powstawaniem lokalnie nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Na podstawie rozeznania własnego LGD wynika, że
na obszarze LGD planowane są inwestycje tego typu.Niekorzystny wpływ na liczbę ludności powiatu mają ruchy
migracyjne, głównie ludzi młodych i wykształconych. O ile migracja wewnątrz, w obrębie powiatu zmienia tylko
strukturę miejsca zamieszkania, o tyle migracje zewnętrzne do innych powiatów, województw i za granicę powodują
odpływ ludności. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały jest ujemne i wynosi –2,3 na 1 000
ludności powiatu.
3.2 Rynek pracy
W latach 2007 – 2013 na obszarze LGDzmalała liczba osób pracujących,co wskazuje na tendencje odwrotne
do tych występujących na terenie woj. mazowieckiego.
Na obszarze objętym LSR w 2013 r. zatrudnionych było 10 309 osób (według danych GUS na dzień 31.12.2013 r),
w tym 4691 kobiet. Natomiast bezrobotnych zarejestrowanych 4974 osoby – w tym 2442 kobiety i 2532 mężczyzn. Od
2010 r. stopa bezrobocia liczona jako wskaźnik procentowy liczby bezrobotnych do zawodowo czynnych stale
wzrasta (2010r. - 17,8%, 2011r. – 18,4%, 2012r. 19,1%). Według szacunku GUS na koniec grudnia 2013 r. stopa
bezrobocia była równa 19,2 %, co przewyższa wskaźnik województwa mazowieckiego – 11,1% i kraju – 13,4%.
W strukturze lokalnego bezrobocia dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (1592 osoby) oraz
podstawowym (1412 osób). Dużą grupę wśród bezrobotnych stanowią także osoby z grupy wiekowej 25 – 34 (1400 osób)
oraz 24 lata i mniej (1030 osób). Bezrobocie najdotkliwiej jest odczuwalne wśród ludności wiejskiej, która stanowiła
74,9% ogółu bezrobotnych. Bezrobocie dotyka szczególnie ludzi młodych i w wieku aktywności zawodowej. W latach
2010-2013, największy przyrost liczby bezrobotnych (powyżej 20%) nastąpił w gminach Grabów nad Pilicą oraz
Sieciechów. Najmniejszy przyrost (poniżej 10%) nastąpił w gminach: Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Kozienice. W
porównaniu
z sąsiadującymi powiatami, wskaźnik bezrobocia na obszarze objętym projektem należy do średnich, wyższe bezrobocie
ma powiat radomski 30,4 % i zwoleński 22,7 %, niższe natomiast białobrzeski 15,2 % i lipski 16,7 % (dane GUS 31.XII.
2013r.).
3.3Pomoc społeczna
Mieszkańcy gmin tworzących obszar LGDczęściej korzystają z pomocy społecznej niż średnio
w województwie o czym świadczy udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem. W sumie ze wsparcia pomocy społecznej korzysta ok. 12,6 %
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mieszkańców gmin wchodzących w skład Powiatu Kozienickiego (ponad 6% w woj. mazowieckim).
Najczęstszym powodem przyznawania pomocy społecznej na obszarze objętym LSR jest ubóstwo.
Z tego powodu w roku 2013 udzielono wsparcia 1 676 rodzinom, a liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną
z powodu ubóstwa wyniosła 5 045 – nieznacznie ponad 8% całej populacji zamieszkującej powiat.
Na przestrzeni lat 2011-2013 obserwujemy wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu
na problem ubóstwa o około 33%.
Kolejnym powodem udzielania pomocy społecznej w Powiecie Kozienickim jestbezrobocie. Liczba rodzin
korzystających z pomocy społecznej ze względu na ten problem w 2013 roku wyniosła 1 361, liczba osób w rodzinach
borykających się z tym problemem wyniosła 4 361, co stanowi 7% populacji powiatu. W stosunku do roku 2011 liczba
osób potrzebujących wsparcia z powodu bezrobocia wzrosła o ok. 9,8 %. Niewątpliwie zjawisko ubóstwa jest ściśle
skorelowane z problemem bezrobocia, co dodatkowo generuje emigrację zarobkową mieszkańców powiatu.
Po problemie ubóstwa i bezrobocia najczęstszymi powodem korzystania z pomocy społecznej jest
niepełnosprawność. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na ten problem w 2013 roku
wyniosła 890, liczba osób w rodzinach borykających się z tym problemem wyniosła 2058.
Pomoc społeczna na poziomie powiatu jest realizowana przez miejsko-gminny i gminne ośrodki pomocy
społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W sieci pomocy społecznej na terenie powiatu swoje miejsce
zajmują również Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Placówka
Socjalizacyjna „Panda” oraz Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na terenie LGD przedsiębiorczość społeczna jest słabo rozwinięta. Dotychczas nie funkcjonuje żadna
spółdzielnia socjalna. Znaczącą rolę pomocową i wspierającą w realizacji zadań z zakresu opieki społecznej podejmują,
niektóre organizacje i stowarzyszenia działające na terenie powiatu m.in.: Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Cisza”
w Kozienicach, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Sami Sobie”, Stowarzyszenie
Bezrobotnych „Róbmy Swoje", Warsztat Terapii Zajęciowej – placówka wykonująca rehabilitację społeczną i zawodową
osób niepełnosprawnych. Średnia liczba uczestników to 40 osób (dane MGOPS Kozienice).
3.4 Grupy defaworyzowane
Na obszarze LGD występują grupy osób defaworyzowanych, są to: grupy wykluczone – inaczej „grupy będące
w trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy”, czy też „grupy problemowe na rynku pracy". Są to grupy osób związanych
z tzw. „wtórnym” (drugorzędnym, pobocznym) rynkiem pracy, gdzie fluktuacja zatrudnienia jest bardzo wysoka, warunki
pracy (wynagrodzenie, podnoszenie kwalifikacji itd.) zdecydowanie gorsze, a okresy bezrobocia częstsze (wielokrotne
bezrobocie) i/lub dłużej trwające (długotrwałe bezrobocie).
Na podstawie Zogniskowanego Wywiadu Grupowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele kierownictw Urzędu
Miasta Kozienice i urzędów gmin członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” określono, że na obszarze LGD
występują grupy osób defaworyzowanych:
 Osoby długotrwale bezrobotne – problem bezrobocia jest jednym z głównych problemów występujących na
obszarze LGD. W powiecie kozienickim mieszka 3169 osób długotrwale bezrobotnych. Oprócz działalności PUP
w Kozienicach, istnieją 3 organizacje zajmujące się tą grupą defaworyzowaną. Wspomożenie tej grupy ze strony
programu LEADER powinno pójść w kierunku rozszerzenia i wzbogacenia oferty zajęć specjalistycznych tj. kursy
komputerowe, warsztaty przedsiębiorczości – podczas, których uczestnicy pozyskaliby podstawy wiedzy
niezbędnej do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nauczyliby się przygotowywać
niezbędne dokumenty wykorzystywane podczas szukania pracy.
 Osoby powyżej 50 roku życia – w powiecie kozienickim mieszka 14 116 osób W grupie tej 1212 osób będących
w wieku produkcyjnym jest bezrobotna. Część osób z tej grupy defaworyzowanej zrzeszona jest w grupach
nieformalnych (koła lub kluby seniorów) i działają na rzecz swoich członków poprzez organizację imprez
integracyjnych, wyjazdów i spotkań finansowanych ze składek. Na obszarze LGD brakuje oferty ze sfery
działalności edukacyjnej i wspomagającej samorealizację zgodnie z ich zainteresowaniami.
Można wnioskować , że na obszarze LGD „Puszcza Kozienicka” problem bezrobocia jest znaczącym zjawiskiem.
Z przedstawionej charakterystyki wynika ,że celem powinna być likwidacja bezrobocia, ekonomiczny rozwój obszaru,
a co za tym idzie walka z ubóstwem. Celem powinno być również zachęcanie potencjalnych przedsiębiorców do
lokowania swoich siedzib na obszarze i zasilania budżetów gmin, co pośrednio wpłynie na rozwój obszaru i poprawę
jakości życia mieszkańców.
W związku ze starzeniem się społeczeństwa w strategii powinny znaleźć się przedsięwzięcia skierowane do tej
grupy defaworyzowanej, zapewniające wypełnienie tej brakującej sfery działalności tj. działania przeciwko wykluczeniu
cyfrowemu - warsztaty dotyczące obsługi komputera, telefonu komórkowego, tworzenia i obsługi poczty
elektronicznej, wizyty studyjne itp. Ponadto tej grupie będą również służyć projekty dotyczące rozwoju infrastruktury
rekreacyjnej (budowa siłowni plenerowych);
 Dzieci i młodzież –na terenie LGD mieszka 17 636 osób do 24 roku życia, co stanowi 28,4 % ogólnej liczby
ludności. Na obszarze LGD brakuje miejsc, gdzie osoby te mogłyby się spotykać i aktywnie spędzać wolny czas,
dlatego przewidziano dla niej realizację projektów dot. rozwoju infrastruktury rekreacyjnej (budowa siłowni
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plenerowych świetlic i placów zabaw). Ponadto w celu zapewnienia tej grupie wiekowej atrakcyjnego spędzania
wolnego czasu poprzez jej uczestnictwo w działalności młodzieżowych zespołów ludowych czy folkowych,
dofinansowywane będą projekty dotyczące doposażenia tych zespołów. Przewidziano również dla tej grupy
w ramach aktywizacji zajęcia warsztatowe.
Ważne jest również, aby działania LEADER zapewniły wsparcie w zakresie szkoleń i warsztatów
ukierunkowanych na włączenie części tej grupy do rynku pracy najemnej jak i związanej
z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
Badania ankietowe przeprowadzone przez LGD w ramach ewaluacji ex-ante na 400 losowo wybranych
mieszkańcach obszaru wskazują, że oferta powinna być skierowana na włączenie społeczne wszystkich wymienionych
grup defaworyzowanych, aby proces integracji w miejscowości jak i na obszarze był realizowany kompleksowo. Proces
integracji powinien realizować potrzebę społeczną w postaci organizacji szkoleń, warsztatów, zajęć, wydarzeń, imprez
uwzględniających różne zainteresowania i pasje ludzi, wykorzystując istniejąca bazę obiektów publicznych .Duża grupa
ankietowanych osób upatruje szansy niwelacji tych problemów w możliwości wykorzystania funduszy unijnych w tym
podejściu LEADER. Wykorzystanie różnorodnych obiektów powstałych w minionym okresie i tych zaplanowanych do
realizacji w latach 2016-2022 do procesu integracji społecznej, realizowanego w różnych formach i ukierunkowanych na
włączenie grup defaworyzowanych powinno stanowić odzwierciedlenie w celach LSR przyczyniając się do
zintegrowania rozwarstwionego mentalnie i materialnie społeczeństwa obszaru.
Sytuacja społeczności zamieszkującej obszar LGD wymaga podjęcia interwencji. Działania
w tym zakresie mogą zostać wsparte ze środków PROW 2014-2020 .
3.5 Organizacje pozarządowe
Na terenie Powiatu Kozienickiego na koniec 2013 roku zarejestrowanych było 65 stowarzyszeń,
w tym 38 na terenie miasta Kozienice (w 2010r. liczba stowarzyszeń wynosiła 60).
Jedna organizacja przypada na przeszło 955 osób, co stanowi jeden z najniższych wskaźników
w kraju. Zakres działania organizacji pozarządowych funkcjonujących w gminach jest podobny. Skupiają się na tematyce
dotyczącej krzewienia kultury, sportu, integracji i aktywizacji społecznej w tym współpracy z seniorami i młodzieżą.
Występują też organizacje miłośników danego terenu oraz pracujące nad rozwojem gminy/wsi czy rolnictwa.
Mimo niskiego wskaźnika zorganizowania mieszkańców istnieje potencjał do zaangażowania tych organizacji
w proces integracji społecznej i budowania marki lokalnej, bo dotychczas w gminach LGD ta aktywność była bardzo
niska i stanowi to słabą stronę obszaru.
Obecna forma finansowania w postaci grantów umożliwi większe zaangażowanie organizacji
sformalizowanych jak i grup nieformalnych do tworzenia lokalnych inicjatyw, angażujących społeczność lokalną,
niwelując postawę roszczeniową i bierność mieszkańców obszaru, co będzie prowadzić do integracji społeczeństwa.
Działalność LGD w nowym okresie programowania będzie ukierunkowywała te organizacje na pielęgnacje
tradycji, organizacje imprez lokalnych, kultywowanie tradycji kulinarnych, a przede wszystkim na wyposażenie
się w stroje ludowe, oparte na dziedzictwie kulturowym.
3.6Historia i kultura
Obszar LGD Puszcza Kozienicka, to obszar mający historię i dziedzictwo kulturowe, związane
z zabytkami i przyrodą Puszczy Kozienickiej, terenem wiejskim, z pracą w lesie, pracą rolniczą chłopów i ze wszystkimi
zawodami związanymi z tym, co daje las albo ziemia. Ważnym elementem struktury kulturowej są obiekty
architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytkówMazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Na koniec 2013 r. w rejestrze zabytków było zapisanych 43 pozycji zabytków nieruchomych. Część tych
zabytków została wyremontowana z funduszy unijnych w okresie 2007-2013, ale nadal są duże potrzeby tym
zakresie. Jest to nasze dziedzictwo kulturowe, o które musimy dbać dla przyszłych pokoleń.
Ciekawym miejscem, które prezentuje kulturę regionu oprócz Muzeum Regionalnego jest działająca na terenie
gminy Sieciechów Izba historyczno – regionalna. To prywatne muzeum utworzone przez pasjonata regionu pana
Stefana Sieka. Znajdują się tu eksponaty związane z gospodarką rolną, rzemiosłem, kulturą, ludową obrzędowością oraz
działalnością ludności podczas II wojny światowej.
Wysoka tożsamość obszaru LGD przejawia się także między innymi dużą liczbą twórców ludowych, którzy
reprezentują wszystkie gminy naszego obszaru oraz różnorodne kierunki w sztuce takie jak: haft, koronkarstwo,
malarstwo na szkle, malarstwo na płótnie, rzeźba, kowalstwo, czy wikliniarstwo. Wykonane przez nich przedmioty
prezentowane są na licznych wystawach i kiermaszach. Grupy te nie posiadają jednak strojów ludowych. W strategii
powinny się znaleźć przedsięwzięcia zapewniające wypełnienie tej luki.
Długą historię ma także funkcjonująca na terenie miasta Kozienice Państwowa Stadnina Koni (1924 rok).
W stadninie hodowane są konie pełnej krwi angielskiej przeznaczone do wyścigów konnych.
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Dziedzictwo kulturowe na tym terenie i charakterystyczne również dla całego obszaru stanowią obiekty
upamiętniające poległych w walce o wolność podczas I i II wojny światowej (Pomnik Mauzoleum Legionistów
w Żytkowicach, cmentarze i mogiły wojenne). Jednym z najważniejszych jest położony w Mniszewie (gmina
Magnuszew) Skansen Militarny I Armii Wojska Polskiego, który upamiętnia walki na terenie przyczółku warecko –
magnuszewskiego w latach 1939 – 1944.
W nowym okresie programowania, przy współpracy z samorządem i mieszkańcami gminy Magnuszew,
Stowarzyszenie LGD "Puszcza Kozienicka" będzie prowadziło prace mające na celu utworzenie na tym terenie
pierwszej na Mazowszu wioski tematycznejpt. „Czterej pancerni i pies". Pierwsze działania w tym kierunku
zostały już podjęte.
4. Gospodarka
Obszar objęty LSR ma charakterrolniczo-przemysłowy. Dominującym sektorem w strukturze zatrudnienia jest
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, w którym łącznie pracuje 43,5 proc. ludności. Większość powierzchni
powiatu zajmują użytki rolne (52 707 ha, tj. 57,48 proc. powierzchni ogólnej). W użytkach rolnych grunty rolne stanowią
43,38 proc., sady 1,31 proc., a trwałe użytki zielone 12,79 proc. powierzchni.
Na drugim miejscu po rolnictwie, pod względem liczby miejsc pracy, są przemysł i budownictwo- zatrudniają 30,1
proc. ogółu zatrudnianych osób. Branża usługowa tworzy 20,2 proc. miejsc pracy. W branżach: handel, naprawa
pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa jest zatrudnionych 5,2 proc., a w finansach
i ubezpieczeniach tylko 1proc. Gospodarka obszaru LGD jest mocno uzależniona od rozwoju sektora rolniczego
i przemysłowego.
Na obszarze LGD do końca grudnia 2013 r. prowadziło działalność gospodarczą 4 102 podmiotów
gospodarki narodowej wpisanej do rejestru REGON. Dominuje działalność w sektorze prywatnym, którego udział
wynosi 96 % ogólnej liczby podmiotów, z czego 84 % to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Obecny program w postaci 70 % dofinansowania dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą
stwarza doskonały instrument do tworzenia nowych miejsc pracy i walki z bezrobociem. Takim działaniom
przypisany został I Cel Ogólny w strategii: Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju
gospodarki na obszarach wiejskich.
Sektor publiczny zdominowany jest przez podmioty użyteczności publicznej: administrację, edukację, opiekę
zdrowotną i pomoc społeczną oraz działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją.
Znacząca liczba podmiotów gospodarczych sektora prywatnego wskazuje na dużą aktywność gospodarczą ludności
w wieku produkcyjnym.
Największa przedsiębiorczość występuje w sektorze prywatnym w branżach: handlowej i naprawy samochodów
(1131 podmiotów), w budownictwie (612 podmiotów), przetwórstwie przemysłowym (379 podmiotów) i transporcie
i gospodarce magazynowej (297 podmiotów). Prawie 94% przedsiębiorstw tego sektora to mikroprzedsiębiorstwa
zatrudniające do 9 pracowników. Na przestrzeni lat 2010-2013, zauważyć można niewielką, ale stałą tendencję
wzrostową w sektorze prywatnym (w 2010 r. - 3905 podmiotów). Ubywa natomiast podmiotów w sektorze publicznym
(w 2010r. - 163 podmioty). Wniosek wynikający z tych analiz to powolny, ale stały rozwój gospodarczy regionu.
Ze względu na dominujące walory przyrodnicze i krajobrazowe obszaru wydaje się, że tworzenie jak
i rozwój działalności gospodarczej powinien wykorzystać technologie chroniące naturalne środowisko zarówno
w dziedzinie energii odnawialnych jak i nowoczesną myśl technologiczną do ochrony środowiska w działalności
gospodarczej

Nazwa
Powiat
Kozienicki

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 2013r.
Fundacje
Osoby fizyczne
Sektor
Sektor
Spółki Spółki
stowarzyszenia prowadzące
Ogółem
Spółdzielnie
publiczny prywatny handlowe cywilne
organizacje
działalność
społeczne
gospodarczą
4102

154

3948

134

197

29

157

3264

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej w 2013r. - wskaźniki
Podmioty wpisane do Jednostki nowo zarejestrowane Jednostki wykreślone z
Wskaźniki rejestru REGON na w rejestrze REGON na 10 tyś. rejestru REGON na 10
10 tyś. ludności
ludności
tyś. ludności
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661

51

41

Źródło: opracowanie własne.

5. Produkty lokalne, tradycyjne, regionalne
Udział LGD w tworzeniu marki produktów lokalnych znacznie przyczynił się do budowania rozpoznawalności
produktów i regionu. LGD współpracuje z wieloma organizacjami i producentami tradycyjnej, zdrowej żywności tj.
zakłady masarskie, zakłady piekarskie, grupy producenckie – zajmujące się produkcją owoców i warzyw, firmami
produkującymi naturalne soki i surówki, środowiskiem pszczelarskim oraz KGW. Ich produkty promowane są podczas
imprez krajowych i międzynarodowych (min. Dni Patrona dzielnicy Ursynów – Warszawa, Targi Agrotravel, Jarmark
Sztuki Ludowej w Iłży, Zygmunty Szydłowieckie, Festyn polsko – litewski w Radviliškis).
LGD nie ogranicza się jednak tylko do uczestnictwa w tego typu imprezach, ale sama jest organizatorem
podobnych wydarzeń. Efektem działalności stowarzyszenia są także artykuły i foldery na temat produktów regionalnych
tj. książka kulinarna "Smaki Ziemi Kozienickiej"; warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży "Junior gotuje, senior
smakuje", podczas których przygotowywane są tradycyjne potrawy Ziemi Kozienickiej oraz Konkurs "Regionalny Znak
Jakości", w którym zwycięzcy zostają wyróżnieni specjalnym znakiem promocyjnym – godłem Regionalny Znak Jakości.
Produkty lokalne, tradycyjne, regionalne:

Maślanka Kozienicka – firma Obory (grupa Lactalis),

Miód z pasieki Witolda Adamskiego,

Ogórki z Powiśla,

Jabłka magnuszewskie,

Surówki warzywne – firma„ZPH WITAMINA” ,

Szynka staropolska – Zakład Masarski Sławomir Grzęda,

Chleb staropolski – Zakład piekarniczo – cukierniczy Krystyna Kowalczyk

Wina - Winnica Wieczorków,

Soki Frulina – firma Eko Food Janów

Rzeźby "Baby Kozienickie" – rzeźbiarz Zbigniew Kurasiewicz,

Kapusta dębowa – potrawa przygotowywana przez Stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni ze Stanisławic.
6. Infrastruktura lokalna
Ośrodki kultury funkcjonują w 7 gminach LGD. Podmioty te borykają się z problemem niewystarczającego
zaplecza kadrowego i technicznego, wyposażenia, czy słabej promocji. Podobnie funkcjonujące na naszym terenie liczne
świetlice wiejskie, pełniące funkcje kulturalne, borykają się z problemami złego stanu technicznego i niedoposażenia.
Podczas konsultacji społecznych wskazano na ogromne zapotrzebowanie realizacji projektów w zakresie budowy,
przebudowy, wyposażenia tych obiektów, co przyczyniło by się bezpośrednio do większej aktywizacji mieszkańców
obszaru LSR.
Na terenie LGD znajduje się 7 obiektów noclegowych, oferujących 404 miejsc noclegowych, w tym 274
całoroczne. Mimo wzrostu liczby osób korzystających z noclegów w województwie mazowieckim, na obszarze LGD
odnotowano spadek liczby turystów. W 2010r. liczba osób korzystających z noclegów wynosiła 7797, a w 2013r. 7157.
Na obszarze LGD funkcjonuje 17 gospodarstw agroturystycznych w gminach: Kozienice, Głowaczów,
Magnuszew, Garbatka - Letnisko oraz Sieciechów (Opracowanie własne na podstawie: www.modr.mazowsze.pl).
Zainteresowanie tą formą wypoczynku w powiecie kozienickim stale wzrasta, co może być wykorzystane przez podmioty
prowadzące ten rodzaj przedsięwzięcia do rozszerzenia swojej działalności o ofertę produktów turystycznych,
wykorzystującą dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru, tworząc równocześnie markę lokalną.
Na terenie objętym LSR znajduje się dobrze rozwinięta infrastruktura oświatowa, umożliwiająca stosunkowo
łatwy dostęp do placówek oświatowych.W roku szkolnym 2013/14 na terenie powiatu działało 29 szkół podstawowych,
14 gimnazjów, 17 szkół ponadgimnazjalnych oraz 3 szkoły policealne.
W gminach tworzących obszar LGD występuje utrudniony dostępem do edukacji przedszkolnej.Wspomnieć
należy, że nie we wszystkich gminach funkcjonują oddziały przedszkolne. Gminą, która nie posiada takiej placówki jest,
np. Grabów nad Pilicą. Brakujeszkolnictwa wyższego, najbliższe ośrodki znajdują się w Radomiu i Warszawie. Ponadto
w Opactwie funkcjonuje publiczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Znajduje się w nim Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum Specjalne z internatem.Na terenie LGD istnieje w systemie oświaty także Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kozienicach. W latach 2007-2013 w gminach objętych Strategią współczynniki skolaryzacji
nettodlaszkół podstawowych spadł. Oznacza to, że do tych szkół w danej gminie uczęszcza mniej dzieci w wieku
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typowym dla tych etapów kształcenia. Jest to również tendencja obserwowana zarówno w Polsce jak i województwie
mazowieckim.
Na obszarze LGD wzrasta zainteresowanie kulturą fizyczną. Na terenie Powiatu Kozienickiego działają 33 kluby
sportowe (2010r. - 19). Kozienice jako centrum powiatu, dysponują infrastrukturą sportową umożliwiającą
organizowanie imprez o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym. Pieczę nad nimi sprawuje Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu.W skład bazy sportowej wchodzą: hala sportowa, stadion sportowy, ośrodek wypoczynkowy wraz
z kortami do gry w tenisa oraz kryta pływalnia „DELFIN” z czterema basenami, w tym dwoma do nauki pływania
i rekreacyjnym z ponad stumetrową zjeżdżalnią.
Coraz popularniejsze staje się również korzystanie przez mieszkańców z siłowni zewnętrznych. Na obszarze
powiatu istnieją trzy siłownie, z których dwie powstały z inicjatywy LGD na terenie Gminy Kozienice. Badania
ankietowe z mieszkańcami wskazują na potrzebę rozwoju tego typu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
LGD, opierając się na tych potrzebach wyrażonych w badaniach ankietowych na spotkaniach z mieszkańcami,
podejmie działania koncentrujące się na zaspokojeniu tych potrzeb. Stąd, zrozumiałym wydaje się, że uzupełnienie
i rozwój tej infrastruktury zostało ujęte w formie jednego z celów szczegółowych w ramach budowania kapitału
społecznego , jako jedna z form aktywizacji społeczności - Cel szczegółowy 2.2, Przedsięwzięcie 2.2.1: Rozwój
lokalnej, niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD.
Powiat Kozienicki posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową w południowo-wschodniej części województwa
mazowieckiego. Głównymi szlakami komunikacji kołowej przebiegającymi przez teren powiatu są dwie drogi krajowe.
Droga krajowa nr 48 przebiega z zachodu na wschód (Białobrzegi- Kozienice- Dęblin- Kock), a droga nr 79 z północy na
południe (Warszawa- Kozienice-Zwoleń- Sandomierz). Krzyżują się w centralnie położonych Kozienicach, co sprawia że
miasto posiada najkorzystniejsze położenie komunikacyjne w powiecie.
Długość czynnej sieci wodociągowej w gminach LGD w 2013 r. wyniosła 750,5 km, sieci kanalizacyjnej 414 km,
a sieci gazowej 148 km. Z sieci wodociągowej średnio na terenie LGD korzysta 76,3 % ludności, z sieci kanalizacji 56 %,
a gazowej 34,2 %.
7. Atrakcje turystyczne na terenie LGD
Najpopularniejszą formą aktywności na obszarze LGD jest turystyka piesza oraz rowerowa. Obecnie łączna
długość dziewięciu pieszych szlaków wynosi 186 km. Sieć szlaków rowerowych wynosi 355 km, niestety brakuje jej
oznakowania. Barierę tą należałoby niwelować na obszarze wszystkich gmin, członków LGD „Puszcza
Kozienicka”. Takie opinie przewijały się w przeprowadzonym wywiadzie ankietowym z mieszkańcami na całym
obszarze.
Szczególną popularnością cieszą się także ścieżki dydaktyczne (9 ścieżek dydaktycznych o łącznej długości 24
km). Na obszarze gminy Garbatka – Letnisko znajduje się również "Szlak Garbackich willi". Na trasie szlaku znalazły się
wspaniałe Garbackie wille, które powstały w okresie międzywojennym – opatrzone 10 tablicami informacyjnymi oraz 4
planszami z sylwetkami znanych i zacnych postaci, blisko związanych z Garbatką-Letnisko oraz malowniczą i skłaniająca
do wypoczynku przyrodą (projekt realizowany za pośrednictwem LGD). Na obszarze LGD w ostatnich latach
nastąpiłspadek wskaźnika intensywności ruchu turystycznego. W2013 roku Wskaźnik Schneidera wyniósł 11,52
(2012r. - 13,8) aWskaźnik Charvata – 38,46 (2012r. - 45,1).
8. Zasoby przyrodnicze. Ochrona przyrody
Walory krajobrazowe omawianego terenu należy uznać za bardzo wysokie. Ważnym elementem systemu
przyrodniczego są lasy. Powierzchnia lasów wynosi 27 439 ha, co stanowi 30 % powierzchni obszaru objętego LSR.
Większość terenów leśnych należy do Puszczy Kozienickiej. Część lasów gminy Grabów nad Pilicą i Magnuszew należy
do kompleksu Puszczy Stromieckiej. Lasy państwowe będące w zarządzie PGL to 19044 ha w granicach Nadleśnictw:
Kozienice (7287 ha w obrębach Kozienic i Zagożdżon), Dobieszyn (7271 ha w obrębach Studzianki i Dobieszyna)
i Zwoleń (4486 ha w obrębach Garbatki i Zwolenia).Poza lasami państwowymi funkcję gospodarczą i ekologiczną
spełniają lasy własności prywatnej. Ich ogólna powierzchnia wynosi 9 008 ha. Niską lesistością charakteryzują się gminy
posiadające dobre gleby.
Atutem powiatu są duże możliwości intensyfikacji produkcji ekologicznej, rozwijanej równolegle
z agroturystyką i ekoturystyką. Dotyczy to w szczególności obszarów objętych prawną ochroną przyrody.
Do obszarów chronionych na terenie objętym LGD należą:
1. Kozienicki Park Krajobrazowy o pow. 26233,8 ha wraz z otuliną KPK o pow. 36010 ha. Ogółem 8,2 %
powierzchni LGD. Ochroną objęto najcenniejsze i najbardziej naturalne ekosystemy leśne, często z około 200
letnimi drzewostanami (rezerwaty przyrody), które łącznie zajmują powierzchnię 62 243,45 ha, z czego około 25
494,4 ha w granicach powiatu kozienickiego. Na terenie KPK znajduje się 108 użytków ekologicznych (45
w granicach powiatu). Ochroną pomnikową objęto łącznie 209 obiektów (58 szt. w granicach powiatu),
2. Rezerwaty Przyrody o pow. 461,42 ha (0,5 % powierzchni ogólnej):
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a. Rezerwat przyrody „Zagożdżon” , w którym występują: bory jodłowe, grądy, a także znajduje się
cenny pomnik przyrody 350- letni dąb szypułkowy „Zygmunt August”.
b. Rezerwat „Krępiec”: bogaty skład gatunkowy, 200-300 letnie dęby, 100-letnie klony i 160-letnie
sosny.
c. Rezerwat „Olszyny” w gminie Magnuszew z silnie podmokłym lasem łęgowym i olsu.
d. Rezerwat „Guść”- -odtworzenie łęgów olszowo-jesionowych z młodymi barami sosnowymi
3. „Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki” posiadające duże walory przyrodniczo-krajobrazowe, cenna roślinność łąkowa,
różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt.
4. Parki podworskie w Trzebieniu, Brzózie, Boguszówce, Regowie Starym (gm. Gniewoszów).Rezerwaty przyrody na
obszarze LGD stwarzają możliwości do organizacji pieszych i rowerowych wycieczek, dla mieszkańców obszaru
jak i turystów z Radomia czy Warszawy. Stanowią miejsce , w którym można odpocząć od codziennego zgiełku,
są enklawą dzikiej przyrody i unikalnych gatunków roślin i zwierząt na wyciągniecie ręki.
Podsumowanie - Ważne obszary wsparcia zdaniem mieszkańców
W okresie kwiecień – czerwiec 2015 roku zostało zrealizowane badanie dotyczące poglądów mieszkańców
obszaru i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze, na temat najważniejszych problemów oraz poglądów
mieszkańców obszaru i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze na temat głównych kierunków rozwoju
obszaru Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”. W badaniu ilościowym przeprowadzonym techniką ankietową
wzięło udział 209 osób.
Respondenci odpowiadając na pytanie o to jakie przedsięwzięcia w ich opinii w największym stopniu przyczynią
się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD „Puszcza Kozienicka” zdefiniowali obszary, które
wymagają szczególnego zainteresowania ze strony władz LGD przy budowie nowej lokalnej strategii rozwoju.
Respondenci dokonali 634 wyborów spośród 16 zaproponowanych obszarów wsparcia. Do najważniejszych pięciu,
zdaniem respondentów należy zaliczyć:
Po pierwsze: Inwestycje w poprawę infrastruktury społecznej związanej z poprawa jakości życia dzieci,
młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych (62 wskazania tj. 9,8% wszystkich wskazań).
Po drugie: Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów (55 wskazań tj. 8,7% wszystkich
wskazań).
Po trzecie: Rozwój oferty spędzania wolnego czasu (51 wskazań tj. 8,1% wszystkich wskazań).
Po czwarte i po piąte: Wzrost aktywności gospodarczej i dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług
oraz rozwój infrastruktury na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD (po 48 wskazań tj. po 7,6%
wszystkich wskazań). Analizując odpowiedzi na powyższe pytanie nasuwają się następujące wnioski:Respondenci,
którzy są przedstawicielami lokalnych społeczności oczekują poprawy jakości życia na obszarze, mając świadomość, że
może to nastąpić w drodze inwestowania w poprawę infrastruktury społecznej, Mieszkańcy, zdaniem respondentów,
oczekują rozwoju oferty spędzania wolnego czasu.Respondenci zauważają związek pomiędzy wzrostem aktywności
gospodarczej
a wzrostem dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług, a także wiążą rozwój obszaru z rozwojem
infrastruktury technicznej na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD.
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Wykres 1. Przedsięwzięcia zaspakajające potrzeby mieszkańców.
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Źródło:

Badanie

własne, 2015

rok.

Bariery

rozwoju

Oceniając wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w okresie programowania 2007-2013, respondenci wskazali na
problemy, które stanowiły bariery rozwoju lokalnego.
Bezwzględnie, na pierwszym miejscu, jako najważniejszą barierę rozwoju respondenci wskazali brak pracy,
bezrobocie, niskie dochody ludności(ponad 35% wszystkich wskazań). Następnie brak infrastruktury komunalnej (drogi,
wodociągi, kanalizacja, prąd, gaz, telefon, odpady komunalne)(blisko 15% wskazań). Jako kolejne co do ważności
bariery rozwoju respondenci wskazali niską mobilność ludności wiejskiej (niewiele ponad 14% wszystkich wskazań) oraz
brak możliwości rozwoju kultury (biblioteki, świetlice, domy kultury, kino, imprezy kulturalne (ponad 11% wszystkich
wskazań)
Na wykresie 2. Przedstawione zostały wszystkie zidentyfikowane bariery oraz liczba wskazań i procentowy udział
wskazań w stosunku do wszystkich wskazań (n = 470).

Wykres 2. Bariery rozwoju
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Źródło: Badanie własne, 2015 rok.
Respondenci odnieśli się również do kwestii przyszłości, poprzez wskazanie pięciu obszarów wymagających
największego wsparcia w ramach LSR na lata 2016-2020.
Na wykresie 3. Przedstawiona została wizualizacja wskazań dla obszarów wymagających największego wsparcia
w nowej LSR oraz procentowy udział w łącznej liczbie wskazań.
Najważniejszymi obszarami wymagającymi wsparcia w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju są: zachowanie
dziedzictwa lokalnego, wzmocnienie infrastruktury technicznej i kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR oraz podnoszenie
kompetencji
osób
z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem
przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodu, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez
pracy. To właśnie na lokalnych zasobach, wyróżniających obszar i czyniących go wyjątkowym należy oprzeć priorytety
strategii. To właśnie tożsamość i dziedzictwo kulturowe powinny być osią wokół której będą obracały się wszystkie
działania rozwojowe. Skierowane one być muszą na infrastrukturę kulturową, rekreacyjną, turystyczną i drogową
powiązaną z lokalnymi zasobami, produktami i dziedzictwem. To w połączeniu z promocją obszaru, jego kulturowego
dziedzictwa oraz integracją społeczności powinno przynieść wzrost atrakcyjności obszaru, rozwój kapitału społecznego i
poprawę jakości życia na wsi.

Wykres 3. Obszary wymagające wsparcia w nowej LSR.
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Źródło:

Badanie
własne, 2015 rok.

IV. Analiza SWOT
Analiza SWOT stanowi element porządkowania danych wyjściowych, zbierania i podsumowania opinii lokalnych
społeczności oraz narzędzie wspierające wybór kierunków rozwoju dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
Opracowanie analizy SWOT zostało wykonane w oparciu o:
 wyniki konsultacji społecznych przeprowadzanych w okresie maj – wrzesień 2015r. W badaniu uczestniczyli
przedstawiciele sektorów tj. publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańców z wszystkich 7 gmin.
 dokumenty planistyczne jednostek samorządu terytorialnego z terenu objętego LSR:

dane statystyczne GUS, PUP w Kozienicach,
Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030.
Wyniki analizy SWOT określono przy użyciu narzędzi statystycznych. Wybrano odpowiedzi powtarzające się
najczęściej z jednoczesnym uwzględnieniem tego typu danych zawartych w dokumentach planistycznych JST.
Analiza SWOT została wykonana wielowarstwowo. Wykorzystano dokumentację planistyczną JST dotyczącą
danego obszaru oraz wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców.
Mając na uwadze poszczególne sfery wsparcia w ramach RLKS, nasuwają się następujące wnioski:
 z powyżej przeprowadzonej analizy wynika, że największymi atutami terenu działalności LGD jest atrakcyjny
krajobraz; wiele obszarów naturalnych, leśnych i różnorodność form ochrony przyrody: rezerwaty, park
krajobrazowy sprzyjające turystyce aktywnej, środowiskowej;
 słabości natomiast stanowią: negatywny trend starzenia się mieszkańców oraz coraz mniej osób w wieku
produkcyjnym a coraz więcej w poprodukcyjnym;
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 słabą stroną obszaru jest również niska jakość dróg lokalnych, niedostatecznie rozbudowana infrastruktura
kulturalno – oświatowa i turystyczna.
 szansami dla obszaru może być wykorzystanie położenia i wzrost popularności turystki kwalifikowanej i aktywnej
(wędkarskiej, kajakowej, przyrodniczej, plenerowo fotograficznej, itp.), natomiast zagrożeniami przede wszystkim
wzrastająca migracja zarobkowa mieszkańców,
 z przeprowadzonej analizy widać, że obszar LGD jest geograficznie i przyrodniczo predysponowany do stworzeni
atrakcyjnej oferty wypoczynku i można podejmować działania w kierunku rozwoju turystyki weekendowej,
aktywnej i edukacyjno–konferencyjnej. Tego typu działalność jest szansą na dywersyfikację źródeł utrzymania
mieszkańców obszarów wiejskich. Wykorzystanie tych potencjałów wymaga podjęcia działań związanych z
wyposażeniem obszaru w niezbędną infrastrukturę obsługi turystów. Dotyczy to zarówno miejsc noclegowych,
usług gastronomicznych, infrastruktury informacyjnej, jak i wszelkich usług ułatwiających pobyt turysty (usługi
finansowe, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, infrastruktura społeczna, rozwinięty wachlarz podstawowych
usług dla ludności),
 na obszarze LGD jeszcze niewielu rolników znalazło niszę produkcyjną w postaci ekologicznej żywności. Biorąc
pod uwagę rosnący rynek tego typu towarów należy dalszym ciągu wspierać rozwój zarówno produkcji, jak i zbytu
towarów ekologicznych. Część gospodarstw powinna wykorzystać szanse jakie tworzy rozwijająca się turystyka,
natomiast część rolników powinna podjąć działalność gosp. bądź zdywersyfikować działalność gosp. rolnego.
Takie działania pozwolą zwiększyć wachlarz usług na obszarze LGD czyniąc go atrakcyjniejszym do
zamieszkania,
 rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpłynie korzystnie na jakość życia
na obszarze LGD, umożliwi większą integrację mieszkańców i jednocześnie uatrakcyjni obszar,
 należy wesprzeć lokalną przedsiębiorczość z zachowaniem specyfiki lokalnej: usług dla ludności, w tym głównie
rzemieślników i firmy rodzinne,
 należy wesprzeć rozwój pozarolniczej działalności, który wpłynie na zmniejszenie bezrobocia na wsi i poprawę
jakości życia, szczególnie: usługi dla ludności wiejskiej,
 Mieszkańcy obszaru LGD wykazują się sporą aktywnością wyborczą oraz w zakresie działalności organizacji
pozarządowych. Aktywność ta jest jednak hamowana przez postawy społeczne wynikające z wysokiego bezrobocia
czy niskiego poziomu wykształcenia. Z tego względu, dla zachowania integralności wspólnoty LGD, konieczne
jest podjęcie działań zmierzających do zachowania i podniesienia aktywności mieszkańców poprzez większe
zaangażowanie ich w działalność kulturalną, edukacyjną czy rekreacyjną. Działania te powinny przynieść
pozytywne efekty w sferze społecznej (podtrzymanie tożsamości i przywiązania do obszaru LGD, większa
integracja społeczna, zahamowanie migracji) oraz gospodarczej (wykorzystanie oddolnych inicjatyw do poprawy
wizerunku
obszaru
i uatrakcyjnienia pobytu turystów).
Obszarami wymagającymi wsparcia w ramach LSR są: zachowanie dziedzictwa lokalnego, wzmocnienie
kapitału społecznego, w tym wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności
lokalnej w realizacji LSR oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LGD w powiązaniu z zakładaniem
działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodu, w szczególności osób
pozostających bez pracy , w tym osób długotrwale bezrobotnych i po 50 roku życia.

Rozdział V. Cele i wskaźniki
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy i wniosków z analizy SWOT obszaru LGD sformułowano cele główne,
cele szczegółowe i przedsięwzięcia w ramach LSR.
Są one wynikiem nie tylko analizy SWOT, ale także opisu obszaru, jak również priorytetów, jakie wobec środków
jakimi dysponuje LGD wybrano. Analizy problemów dokonano z uwzględnieniem kwestii społecznych, geograficznych,
branżowych i instytucjonalnych.Etapy formułowania celów to:
1. Gromadzenie propozycji:propozycje zgłaszane przez mieszkańców,opinie liderów społecznych, rozmowy
z kluczowymi osobami, propozycje ekspertów;
2. Selekcja celów: eliminacja celów, obiektywnie niemożliwych do osiągnięcia,agregacja celów, hierarchizacja
celów;
3. Logika realizacji LSR: zaplanowane cele, przedsięwzięcia i wskaźniki są adekwatne do:
a. diagnozy, co obrazuje tabela nr 10;
b. wniosków z konsultacji: LGD uwzględniła wnioski zebrane podczas: spotkań konsultacyjnych, badań
sondażowych, e-konsultacji, debaty publicznej, warsztatów strategicznych, narad obywatelskich Grupy
Inicjatywnej ds. opracowania LSR, posiedzeń Zarządu oraz konsultacji eksperckich (opisanych szczegółowo
w rozdziale III. Diagnoza);
c. analizy SWOT co obrazuje tabela nr 11 (Matryca logiczna powiązań diagnozy SWOT oraz celów i wskaźników
LSR);
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d. grup docelowych, co obrazują tabele nr 12 i 13,w tym grup defaworyzowanych – tabela nr 9.
4. Proces formułowania celów i przedsięwzięć oparty był o test „SMART”, czyli wszystkie przyjęte w LSR cele są:
S(pecific) – konkretne, stanowią rozwiązanie dla określonych w LSR problemów i wyzwań opisanych w diagnozie;
M(easurable)– mierzalne poprzez założone wskaźniki; źródła pozyskania danych do pomiaru wskaźników
wskazane zostały w tabeli nr 18; A(mbitious) –ambitne poprzez wizję i misję LGD "PRYM".Ale jednocześnie są
również: R(ational) – możliwe do osiągnięcia w perspektywie realizacji LSR oraz biorąc pod uwagę możliwości
LGD, głównie ograniczenia budżetowe; realność osiągnięcia zaplanowanych wskaźników potwierdzają złożone
przez mieszkańców obszaru deklaracje w postaci fiszek projektowych; T(ime) – mają określoną perspektywę
czasową do 2022 roku. Rysunek nr 3 przedstawia ciąg przyczynowo–skutkowy zaplanowanych w LSR celów,
przedsięwzięć
i wskaźników.
Tabela 8. Przedsięwzięcia realizowane w ramach RLKS, sposób ich realizacji wraz z uzasadnieniem
Przedsiębiorczy region
kozienicki
Aktywna społeczność
w lokalnych
środowiskach
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
Rozwój infrastruktury
służacej
mieszkańcom obszaru
LSR
Promocja walorów
i dziedzictwa
historyczno
– kulturowego
obszaru LSR

tryb konkursowy na całą kwotę 4,mln zł; zgodnie z wytycznymi MRiRW oraz
zgłoszonym w konsultacjach zapotrzebowaniem (ponad 60 fiszek projektowych)
realizacja w ramach wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD na
kwotę 200 tys. zł; zgodnie z planem komunikacyjnym skonsultowanym społecznie .
1 projekt grantowy na kwotę 300 tys. zł; zgodnie z wytycznymi MRiRW oraz
zgłoszonym w konsultacjach zapotrzebowaniem (ponad 20 fiszek projektowych
realizacja w ramach wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD na
kwotę 30 tys. zł; zgodnie z planem komunikacyjnym skonsultowanym społecznie
oraz dodatkowo jeden projekt współpracy o wartości 100 tys. zł
tryb konkursowy na kwotę 3.2 mln. zł;
1 projekt grantowy na kwotę 300 tys. zł; zgodnie z wytycznymi MRiRW oraz
zgłoszonym w konsultacjach zapotrzebowaniem (ponad 30 fiszek projektowych) ora
jeden projekt współpracy zaplanowany po 2018 r
realizacja w ramach wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD na
kwotę 50 tys. zł; zgodnie z planem komunikacyjnym skonsultowanym społecznie
1 projekt grantowy na kwotę 300 tys. zł; zgodnie z wytycznymi MRiRW oraz
zgłoszonym w konsultacjach zapotrzebowaniem (ponad 30 fiszek projektowych)
oraz projekt współpracy międzynarodowej o wartości 60 tys. zł
Źródło: Opracowanie własne LGD.

5. Cele i komplementarność LSR: założone w strategii cele i przedsięwzięcia są zbieżne z wszystkimi trzema
celami przekrojowymi PROW 2014-2020 tj. ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz
innowacyjność,
a kryteria wyboru oraz wskaźniki LSR zapewniają bezpośrednie osiągniecie wskaźników określonych dla tych
celów.
6. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć LSR: Zaplanowane wskaźniki są
adekwatne do celów i przedsięwzięć, mierzalne, przejrzyste a do każdego są podane źródła danych i okresy
pomiaru, wartość bazowa oraz określony został termin osiągnięcia wartości docelowych na rok 2022. Wartości
docelowe wskaźników, jakie mają zostać osiągnięte dzięki realizacji LSR zostały określone proporcjonalnie,
racjonalnie
i efektywnie do planowanej wielkości zaangażowania środków z PROW 2014-2020, co obrazuje tabela nr 11. Stan
początkowy wskaźników produktu i rezultatu wynosi 0. Stany docelowe założonych w LSR wskaźników zostały
ustalone na podstawie fiszek projektowych złożonych w ramach konsultacji społecznych.
W ramach LSR LGD zamierza finansować bieżące funkcjonowanie i animację w ramach dział. 19.4. Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W związku z tym planuje się osiągnąć wskaźniki określone dla PROW 20142020:
wskaźniki produktu:
- liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD –8 szt.
- liczba osobodni szkoleń dla organów LGD –8 szt.
- liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa - 150 szt.
- liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami - 12 szt.
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wskaźniki rezultatu:
- liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się
o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD – min. 112 osób,
- liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych - 180 osób,
- liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD – 135 osób (75%).
Cele LSR realizowane będą również dzięki dwóm projektom współpracy. Oba projekty będą realizowane w ramach
celu ogólnego II- Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,rozwijające
w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego
W ramach krajowego projektu współpracy zostanie zrealizowany projekt Multicel -skierowany w całości do grup
defaworyzowanych wpisujący się w cel szczegółowy 2.1.Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie
lokalnych inicjatyw społecznych.
Drugi,międzynarodowy projekt współpracy wpisuje się w cel szczegółowy 2.3Promocja walorów i dziedzictwa
historyczno – kulturowegoobszaru LSR.
Realizacja obu projektów przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanych w LSR wskaźników .
Tabela 9. Powiązanie celów LSR z potrzebami grup defaworyzowanych
Osoby długotrwale bezrobotne
Osoby 50 +
Dzieci i młodzież do 24 roku życia
na obszarze LGD mieszka 3169 osób
długotrwale bezrobotnych.
na obszarze LGD
na obszarze LGD mieszka 17636
potrzeby:
mieszka 14 116 osób powyżej
osób w tym wieku
Podnoszenie kompetencji osób
50 roku życia
potrzeby:
Potrzeby
bezrobotnych (warsztaty komputerowe,
potrzeby:
Zapewnienie warunków do
grup
nt. pozyskiwania dotacji, start-upów,
Zapewnienie warunków do
kultywowania lokalnych tradycji
defawory
przygotowywania cv, pisania
rozwoju aktywności, integracji,
np. granty na doposażenie
zowanych
dokumentów aplikacyjnych);
wypoczynku i spędzania
podmiotów działających w sferze
Zapewnienie warunków do znalezienia
wolnego czasu na obszarze
edukacji. Zapewnienie warunków
zatrudnienia oraz prowadzenia własnej LGD: np. siłownie plenerowe, do spędzania wolnego czasu: place
działalności gospodarczej (dotacje,
warsztaty animacyjne
zabaw dla dzieci, siłownie
premie na rozpoczęcie działalności
plenerowe dla młodzieży
gospodarczej)
Cel ogólny I: Lokalne społeczności
aktywne w tworzeniu miejsc pracy
i rozwoju gospodarki na obszarach
wiejskich
Cele
LSR

Cel ogólny II: Lokalne społeczności
aktywne w przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu,rozwijające
w lokalnych środowiskach inicjatywy
oparte na wykorzystaniu zasobów
lokalnych i dziedzictwa kulturowego

Cel ogólny II: Lokalne
społeczności aktywne
w przeciwdziałaniu
wykluczeniu
społecznemu,rozwijające w
lokalnych środowiskach
inicjatywy oparte na
wykorzystaniu zasobów
lokalnych i dziedzictwa
kulturowego
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Cel ogólny II: Lokalne
społeczności aktywne
w przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu,rozwijające
w lokalnych środowiskach
inicjatywy oparte na
wykorzystaniu zasobów lokalnych
i dziedzictwa kulturowego

Tabela 10. Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności LGD „Puszcza Kozienicka” oraz analizy SWOT
MOCNE STRONY

Baza surowcowa dla
przemysłu rolno
spożywczego

ODNIESIENIE
DO DIAGNOZY

SŁABE STRONY

ODNIESIENIE
DO
DIAGNOZY

SZANSE

Rosnące
zainteresowanie
3.2. Rynek pracy
wypoczynkiem
w środowisku wiejskim
(trend)

2. Rolnictwo

Bezrobocie i mała
aktywność zawodowa

3.6. Historia
i kultura

Niedostatecznie
rozbudowana
infrastruktura w postaci
ścieżek rowerowych
i szlaków turystycznych
(brak oznakowania)

7. Atrakcje
turystyczne

Rosnące
zainteresowanie zdrową
żywnością,
produkowaną
tradycyjnymi metodami

Niedostateczna
promocja i popularyzacja
dziedzictwa walorów
przyrodniczych oraz
Walory naturalnego
8. Zasoby
dziedzictwa historyczno
środowiska, w tym
przyrodnicze.
– kulturowego powiatu
obszary chronione Ochrona przyrody
w obrębie i poza
powiatem (mała
intensywność ruchu
turystycznego)

7. Atrakcje
turystyczne

Rosnąca liczba małych
firm

3.5. Organizacje
pozarządowe

Rosnące
zainteresowanie
turystyką,

Dziedzictwo
kulturowe
i historyczne

Rozwijające się
rzemiosło i drobna
wytwórczość

3.6 Historia
i kultura

Mała aktywność
społeczna
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ODNIESIENIE
DO DIAGNOZY

ZAGROŻENIA

ODNIESIENIE
DO DIAGNOZY

Zmniejszanie się
liczby miejsc pracy
w regionie
(bezrobocie)

3.2 Rynek pracy

6. Infrastruktura
lokalna

5. Produkty
lokalne,
tradycyjne,
regionalne

Niż demograficzny

3.1. Demografia

4. Gospodarka

Starzenie się
społeczeństwa

3.1. Demografia

6. Infrastruktura
lokalna

Pogłębiające się
rozwarstwienie
społeczeństwa i
dysfunkcyjność w
rodzinie

3.3 Pomoc
społeczna

3.3 Pomoc
społeczna
3.4 Grupy
defaworyzowane

Potencjał
intelektualny

3.1 Demografia

Procesy migracyjne
głównie ludzi młodych,
wykształconych,
najbardziej
wartościowych

Istniejąca baza
obiektów
publicznych
służąca integracji
społeczności
lokalnych

6. Infrastruktura
Brak dobrze
lokalna
wyposażonych placówek
kulturalno - oświatowych

Rozwój
przedsiębiorczości

Brak zakładów pracy
nastawionych na
zatrudnianie nowych
pracowników (tworzenie
nowych miejsc pracy)

Wykorzystanie
surowców
i produktów
regionalnych

4. Gospodarka

5. Produkty
lokalne,
tradycyjne,
regionalne

Niska jakość
infrastruktury drogowej

Rozwój pozarolniczej
działalności na
obszarach wiejskich

3.1. Demografia

4. Gospodarka

Spadające
3.1. Demografia
zainteresowanie
młodzieży pracą
3.2. Rynek pracy
i zamieszkaniem na wsi

4. Gospodarka

6. Infrastruktura
lokalna

Położenie geograficzne
– bliskość Warszawy

1. Położenie
i warunki
fizjograficzne

Zbyt duży fiskalizm
i koszty pracy,
niestabilny system
prawny w Polsce,
trudności w dostępie do
środków UE

4. Gospodarka

Rozwój
przedsiębiorczości

4. Gospodarka

Niestabilny sytuacja
na rynku pracy

3.2 Rynek pracy

Nieopłacalność
produkcji rolnej, brak
skoordynowanych
rynków zbytu

4. Gospodarka

6. Infrastruktura
lokalna

3.6 Historia
Możliwość
i kultura
wykorzystania
7.Atrakcje
bogatych zasobów
turystyczne
naturalnych,
8. Zasoby
historycznych,
przyrodnicze.
przyrodniczych
Ochrona przyrody
i kulturowych obszaru
LGD

Źródło: Opracowanie własne LGD.
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Rysunek 3. Logika interwencji planowanych do przeprowadzenia w ramach realizacji LSR LGD "Puszcza Kozienicka"

WIZJA LSR LGD „PUSZCZA KOZIENICKA“
Ziemia Kozienicka pełna energii
MISJA LSR LGD „PUSZCZA KOZIENICKA“
LGD „Puszcza Kozienicka“ instrumentem podnoszenia atrakcyjności obszarów wiejskich powiatu kozienickiego,
jakosci życia społeczności lokalnej oraz promocji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego

CEL OGÓLNY I
Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy
i rozwoju gospodarki na obszarach wiejskich

WSKAŹNIK ODDZIAŁYWANIA
Wzrost liczby przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, infrastrukturalnych - 105

WSKAŹNIK ODDZIAŁYWANIA
Wzrost liczby inicjatyw gospodarczych - 32
Cel szczegółowy 1.1
Wzmocnienie gospodarki lokalnej gmin
z obszaru LGD „Puszcza Kozienicka“
Przedsięwzięcie 1.1.1
Przedsiębiorczy region kozienicki
Wskaźnik produktu
-Liczba operacji polegających na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa-20
- Liczba operacji polegających na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa-12
Wskaźnik rezultatu
- Liczba utworzonych
miejsc pracy - 32
- Liczba nowych, rozbudowanych
i/lub lepiej wyposażonych
przedsiębiorstw - 32

CEL OGÓLNY II
Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy
oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego

Cel szczegółowy 2.1
Mieszkańcy obszaru zaangażowani
w podejmowanie lokalnych inicjatyw
społecznych

Cel szczegółowy 2.2
Rozwój infrastruktury służącej
mieszkańcom obszaru LSR

Przedsięwzięcie 2.2.1
Rozwój lokalnej,
Przedsięwzięcie 2.1.1
Przedsięwzięcie 2.1.2
Aktywna społeczność
Przeciwdziałanie wykluczeniu niekomercyjnej infrastruktury
na obszarze LGD
w lokalnych środowiskach
społecznemu
Wskaźnik produktu
- Liczba wydarzeń zorganizowanych przez LGD - 50
- Liczba publikacji opracowanych przez LGD - 4
- Liczba podmiotów działających
w sferze kultury, sportu, rekreacji
I dziedzictwa kulturowego,
które wzbogaciły swoją działalność
o nowe formy - 10
Wskaźnik rezultatu
- Liczba osób uczestniczących
w wydarzeniach - 2000
- Liczba osób, które zapoznały się
z publikacjami - 4000
- Liczba osób korzystających
z wyposażenia zakupionego w ramach realizacji LSR
w podmiotach działających
w sferze kultury, sportu, rekreacji
i dziedzictwa kulturowego-182

Wskaźnik produktu
-Liczba nowych lub
przebudowanych obiektów lub
miejsc infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej
drogowej i dziedzictwa lokalnego–
Wskaźnik rezultatu
23
- Liczba projektów
- Liczba zrealizowanych projektów
współpracy skierowanych do
współpracy - 1
osób z grup
Wskaźnik rezultatu
- Liczba osób korzystających z
defaworyzowanych w LSR - 1
obiektów lub miejsc infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej ,drogowej i
dziedzictwa lokalnego -3000
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- Liczba projektów współpracy
skierowanych do mieszkańców
obszaru LGD , turystów, w tym
osób z grup defaworyzowanych - 1

Wskaźnik produktu
- Liczba zrealizowanych
projektów współpracy - 1

Cel szczegółowy 2.3
Promocja walorów
i dziedzictwa historyczno
– kulturowego
obszaru LSR
Przedsięwzięcie 2.3.1
Organizacja przedsięwzięć
promujących obszar LGD
Wskaźnik produktu
- Liczba wydarzeń
promujących obszar LGD - 15
- Liczba zrealizowanych
projektów współpracy - 1
Wskaźnik rezultatu
- Liczba osób uczestniczących
w wydarzeniach-2000
- Liczba projektów współpracy
skierowanych do mieszkańców
obszaru LGD, turystów, w tym
osób z grup defaworyzowanych
-1

Tabela 11. Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników
Zidentyfikowane
problemy/wyzwania
społeczno ekonomiczne

Cele ogólne

Cele
szczegółowe

Planowane
przedsięwzięcia

-Brak zakładów
pracy nastawionych
na zatrudnianie
nowych pracowników
1.
1.1
(tworzenie nowych
Lokalne
Wzmocnienie
miejsc pracy);
społeczności
gospodarki
-Bezrobocie i mała
aktywne w
lokalnej gmin
1.1.1
aktywność
tworzeniu miejsc
z obszaru
Przedsiębiorczy
zawodowa;
pracy i rozwoju
LGD
region kozienicki
-Mała aktywność
gospodarki na
„Puszcza
społeczna
obszarach
Kozienicka”
wiejskich

-Mała aktywność
2
społeczna;
Lokalne
2.1
-Bezrobocie i mała
społeczności
Mieszkańcy
aktywność zawodowa
aktywne
obszaru
-Niska jakość
w
zaangażowani
infrastruktury
przeciwdziałaniu
w
drogowej;
wykluczeniu
podejmowanie
-Niedostatecznie
społecznemu,
lokalnych
rozbudowana
rozwijające
inicjatyw
infrastruktura |
w lokalnych
społecznych
w postaci ścieżek
środowiskach
rowerowych
inicjatywy

2.1.1
Aktywna
społeczność
w lokalnych
środowiskach

Produkty

- Liczba operacji
polegających na
utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa20
- Liczba operacji
polegających na
rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa12

Rezultaty

- Liczba
utworzonych
miejsc pracy - 32
- Liczba nowych,
rozbudowanych
i/lub lepiej
wyposażonych
przedsiębiorstw 32

- Liczba
- Liczba osób
wydarzeń
uczestniczących
zorganizowanych w wydarzeniach przez LGD - 50
2000
- Liczba
- Liczba osób,
publikacji
które zapoznały się
opracowanych
z publikacjami przez LGD - 4
4000
- Liczba
- Liczba osób
podmiotów
korzystających
działających
z wyposażenia
w sferze kultury,
zakupionego
34

Oddziaływanie

Wzrost liczby
inicjatyw
gospodarczych

Źródło
finansowania

Czynniki
zewnętrzne

- Nieopłacalność
produkcji rolnej,
brak
skoordynowanych
rynków zbytu
- Zbyt duży
fiskalizm i koszty
pracy, niestabilny
19.2PROW
system prawny
w Polsce, trudności
Wdrażanie
w dostępie do
LSR
środków UE
4 000 000 zł
-Procesy
migracyjne głównie
ludzi młodych,
wykształconych,
najbardziej
wartościowych
-Niż demograficzny
-Starzenie się
społeczeństwa
-Procesy
19.2 PROW migracyjne głównie
Wdrażanie
ludzi młodych,
LSR
wykształconych,
200 000 zł
najbardziej
wartościowych;
19.4 PROW
-Zmniejszanie się
Wsparcie
liczby miejsc pracy
aktywizacji
w regionie
150 000 zł
(bezrobocie);
-Niestabilna
sytuacja na rynku

i szlaków
turystycznych;
-Niedostateczna
promocja
i popularyzacja
dziedzictwa
historycznokulturowego powiatu
w obrębie i poza
powiatem;
-Brak dobrze
wyposażonych
placówek kulturalno oświatowych

sportu, rekreacji
i dziedzictwa
kulturowego,
które wzbogaciły
swoją
działalność
o nowe formy 10

oparte na
wykorzystaniu
zasobów
lokalnych
i dziedzictwa
kulturowego

2.1.2
Przeciwdziałani
e wykluczeniu
społecznemu

Cel
szczegółowy
2.2
Rozwój
infrastruktury
służącej
mieszkańcom
obszaru LSR

- Liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy - 1

w ramach
realizacji LSR
w podmiotach
działających
w sferze kultury,
sportu,rekreacji
i dziedzictwa
kulturowego-182

pracy;
-Niż
demograficzny;
-Starzenie się
społeczeństwa;
-Pogłębiające się
rozwarstwienie
społeczeństwa
i dysfunkcyjność
19.3PROW
w rodzinie;
Współpraca
- Liczba
-Zbyt duży
100 000 zł
projektów
fiskalizm i koszty
współpracy
Wzrost liczby
pracy, niestabilny
19.4 PROW
skierowanych do
przedsięwzięć
system prawny w
osób z grup
społecznych,
Polsce, trudności w
Wsparcie
defaworyzowanych
kulturalnych,
dostępie do środków
w LSR - 1
infrastrukturalnych
UE
aktywizacji
100 000 zł

- Liczba osób
korzystających
- Liczba nowych
z obiektów lub
lub
miejsc
przebudowanych
infrastruktury
obiektów lub
turystycznej,
miejsc
rekreacyjnej,
infrastruktury
2.2.1
kulturalnej
Rozwój lokalnej,
turystycznej,
i drogowej-3000
niekomercyjnej
rekreacyjnej,
- Liczba
infrastruktury na
kulturalnej
projektów
obszarze LGD
i drogowej – 23
współpracy
- Liczba
skierowanych do
zrealizowanych
mieszkańców
projektów
obszaru LGD,
współpracy - 1
turystów, w tym
osób z grup
defaworyzowanych
-1
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19.2 PROW
Wdrażanie
LSR
3 500 000 zł
19.3 PROW
Współpraca
240 000 zł
po 2018r.

Cel
szczegółowy
2.3
Promocja
walorów
i dziedzictwa
historyczno
– kulturowego
obszaru LSR

2.3.1
Organizacja
przedsięwzięć
promujących
obszar LGD

- Liczba osób
uczestniczących
w wydarzeniach2000
- Liczba
- Liczba
wydarzeń
projektów
promujących
współpracy
obszar LGD - 15
skierowanych do
- Liczba
mieszkańców
zrealizowanych
obszaru LGD,
projektów
turystów, w tym
współpracy - 1
osób z grup
defaworyzowanych
-1

19.2 PROW
Wdrażanie
LSR
300 000 zł
19.3 PROW
Współpraca
60 000 zł
19.4 PROW
Wsparcie
aktywizacji
50 000 zł

Źródło: opracowanie własne LGD.
Tabela 12. Wskaźników dla Celu ogólnego 1: Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju gospodarki na obszarach wiejskich
1.0

1.01.2015

CEL OGÓLNY 1

Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju gospodarki na obszarach wiejskich

CELE
SZCZEGÓŁOWE

Wzmocnienie gospodarki lokalnej gmin z obszaru LGD „Puszcza Kozienicka

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

1.0

Jednostka miary

plan 2023 rok

Źródło danych/sposób
pomiaru

Szt.

0

32

Beneficjent
GUS/REGON/
CEIDG

Jednostka miary

stan
początkowy
2015 rok

plan 2023 rok

Źródło danych/sposób
pomiaru

Wzrost liczby inicjatyw gospodarczych

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych

stan
początkowy
2015 rok

36

Liczba utworzonych miejsc pracy:
- w tym samozatrudnienie
- w tym grupy defaworyzowane

1.1

Przedsięwzięcia

1.1.
1

Liczba nowych, rozbudowanych i/lub lepiej
wyposażonych przedsiębiorstw:
- w tym przedsiębiorstwa ukierunkowane na
innowacje
- w tym przedsiębiorstwa mające pozytywny
wpływ na ochronę środowiska i/lub łagodzenie
zmian klimatu

Szt.

Sposób realizacji
(konkurs, projekt
Grupy docelowe grantowy, operacja własna,
projekt współpracy,
aktywizacja itp.)
przedsiębiorcy
oraz
potencjalni
przedsiębiorcy

Przedsiębiorczy
region kozienicki

Szt.

przedsiębiorcy
oraz
potencjalni
przedsiębiorcy

0

32
20
10

Urząd Pracy
Beneficjent
GUS/REGON/CEIDG

0

32
8
3

Beneficjent
GUS/REGON/
CEIDG

Wskaźnik produktu
nazwa

Jednostka
miary

konkurs

Liczba operacji
polegających na utworzeniu
nowego przedsiębiorstwa

konkurs

Liczba operacji
polegających na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
SUMA

wartość

Źródło
danych/sposób
pomiaru

Początkowa
2015 rok

Końcowa
2023 rok

szt.

0

20

Beneficjent
GUS/REGON/
CEIDG

szt.

0

12

Beneficjent
GUS/REGON/
CEIDG

32

Tabela 13. Wskaźników dla Celu ogólnego 2: Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach
inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego.
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2.0
CEL OGÓLNY 2

Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy
oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego

2.1

CELE
SZCZEGÓŁOWE

Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych

2.2

CELE
SZCZEGÓŁOWE

Rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom obszaru LSR.

2.3

CELE
SZCZEGÓŁOWE

Promocja walorów i dziedzictwa historyczno – kulturowego obszaru LSR
Jednostka miary

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

2.0

Wzrost liczby przedsięwzięć społecznych,
kulturalnych, infrastrukturalnych

plan 2023 rok

Źródło
danych/sposób
pomiaru
Beneficjent
dane własne
LGD

szt.

0

105

stan
początkowy
2015 rok

plan 2023 rok

Jednostka miary

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach
(w tym liczba osób z grup defaworyzowanych)

os.

0

2000
(1000)

Beneficjent
dane własne
LGD

Liczba osób, które zapoznały się z publikacjami
(w tym liczba osób z grup defaworyzowanych)

os.

0

4000
(2000)

Beneficjent
dane własne
LGD
Beneficjent
dane własne
LGD
Dane własne
LGD

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych

2.1

stan
początkowy
2013 rok

Liczba osób korzystających z wyposażenia
zakupionego w ramach realizacji LSR w podmiotach
działających w sferze kultury, sportu, rekreacji
i dziedzictwa kulturowego
(w tym liczba osób z grup defaworyzowanych)

os

0

182
(50)

Liczba projektów współpracy skierowanych do osób z
grup defaworyzowanych w LSR

Szt.

0

1
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Źródło
danych/sposób
pomiaru

2.2

2.3

Liczba osób korzystających z obiektów lub miejsc
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i
drogowej (w tym liczba osób z grup
defaworyzowanych)

os.

Liczba projektów współpracy skierowanych do
mieszkańców obszaru LGD i turystów

0

3000
(1000)

Beneficjent
Dane własne
LGD

Szt.

0

1

Dane własne
LGD

Liczba projektów współpracy skierowanych do
mieszkańców obszaru LGD i turystów

Szt.

0

1

Dane własne
LGD

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach

Szt.

0

2000
Dane własne
LGD

Liczba projektów współpracy skierowanych do
mieszkańców obszaru LGD i turystów

Przedsięwzięci
a

Grupy docelowe

2.1.1

2.1.2
2.2.1

Mieszkańcy
obszaru LGD

0

1

Wskaźnik produktu

Sposób realizacji
(konkurs, projekt grantowy,
operacja własna, projekt
współpracy, aktywizacja itp.)

nazwa

Jednostka
miary

Liczba wydarzeń zorganizowanych
przez LGD

Aktywizacja

wartość

Źródło
danych/sposób
pomiaru

Początkowa
2015 rok

Końcowa
2023 rok

szt.

0

50

dane własne
LGD

Liczba publikacji opracowanych przez
LGD

Szt.

0

4

dane własne
LGD

Konkurs grantowy

Liczba podmiotów działających w
sferze kultury, sportu, rekreacji i
dziedzictwa kulturowego, które
wzbogaciły swoją działalność o nowe
formy

Szt.

0

10

Projekt współpracy

Liczba zrealizowanych projektów
współpracy

Szt.

0

1

Liczba nowych lub przebudowanych
obiektów lub miejsc infrastruktury

Szt.

0

23

Aktywizacja

Mieszkańcy obszaru
LGD

Szt.

Konkurs grantowy

39

Beneficjent

dane własne
LGD
Beneficjent

Konkurs

2.3.1

Mieszkańcy
obszaru LGD

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i
drogowej

Projekt współpracy

Liczba zrealizowanych projektów
współpracy (po 2018r.)

Szt.

0

1

Konkurs grantowy

Liczba wydarzeń
promujących obszar LGD

Szt.

0

15

Projekt współpracy

Liczba zrealizowanych projektów
współpracy

Szt.

0

1

SUMA

dane własne
LGD
Beneficjent
dane własne
LGD
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Tabela 14. Tabela przedsięwzięć oraz typów operacji
Przedsięwzięcie

Nr

1.1.1

2.1.1

2.1.2

Nazwa

Przedsiębiorczy region
kozienicki

Aktywna społeczność w
lokalnych środowiskach

Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

Środki przeznaczone na
realizację
przedsięwzięcia (zł)

Zakres tematyczny

Opis
- Rozwój przedsiębiorczości
poprzez podejmowanie
działalności gospodarczej
- Rozwój przedsiębiorczości
poprzez rozwijanie działalności
gospodarczej
- Konferencja, szkolenie,
warsztat, spotkanie, festyn,
akcja społeczna itp.
- Publikacje
- Zakup strojów promujących
dziedzictwo historyczno kulturowe
- Warsztaty, szkolenia,
spotkania, festyny,

Beneficjent/
grantobiorca
– zgodnie
z
rozporządzeniem

Wartość min.
i maks.
dofinansowania oraz
poziom %

Osoby fizyczne

Premia 50 000
100%

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne
LGD
40

Od 50 000 – do 300
000
70%
150 000,00 zł
200 000 zl
100%

Sposób realizacji

Konkurs podejmowanie
działalności
gospodarczej
Konkurs - rozwijanie
działalności
gospodarczej

1 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

Aktywizacja

200 000,00 zł

Od 5000 do 20 000
100%

Konkurs grantowy

200 000,00 zł

100 000
50 000,00 zl

Aktywizacja

50 000,00 zł

- Doradztwo indywidualne
- Wzmocnienie kapitału
społecznego

2.2.1

2.03.200
1

Rozwój lokalnej,
niekomercyjnej
infrastruktury na obszarze
LGD

- Budowa, przebudowa
ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury

Organizacja przedsięwzięć
promujących LGD

- Konferencja, szkolenie,
warsztat, spotkanie, festyn,
akcja społeczna itp.
- Publikacje

100%
100 000
100%

Osoby fizyczne
LGD

3 200 000
Do 100 %
do 85%
do 100 %

Osoby fizyczne
LGD

Projekt współpracy

100 000,00 zł

Projekty inwestycyjne

3 200 000,00 zł

Konkurs grantowy

300 000,00 zł
60 000,00 zł

100 %

Projekt współpracy

do 100 %

Konkurs grantowy

300 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów
Narzędziem wdrażania LSR są przyjęte przez LGD procedury.Zamierzamy realizować następujące typy operacji:
1) operacje standardowe w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez Radęwg procedury standardowej, a następnie
przedkładanych do weryfikacji do Samorządu Województwa;
2) projekty grantowe- zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym projekt grantowy jest operacją, której LGD udziela innym podmiotom (grantobiorcom),
wybranym przez Radę wg procedury grantowej, wsparcia na realizację zadań grantowych.
Tabela 15. Kluczowe etapy wyboru i oceny operacji przez LGD „PUSZCZA KOZIENICKA”
Procedura standardowa

Procedura grantów

Informacja o możliwości składania wniosków:nie
wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed
rozpoczęciem naboru

Informacja o możliwości składania wniosków:nie wcześniej niż
30 dni i nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem naboru

Nabór wniosków: termin nie krótszy niż 14 dni i nie
dłuższy niż 30 dni

Nabór wniosków: termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż
30 dni

Rejestracja wniosków w biurze LGD: w trakcie trwania
naboru

Rejestracja wniosków w biurze LGD: w trakcie trwania naboru
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Ocena formalna przed skierowaniem wniosku do Rady
przez pracowników Biura
Przekazanie wniosków do oceny Rady: do 14 dni od
zakończenia naboru

Ocena formalna przed skierowaniem wniosku do Rady przez
pracowników Biura
Przekazanie wniosków do oceny Rady: do 30 dni od
zakończenia naboru

Ocena zgodności operacji z LSR: na posiedzeniu Rady

Ocena zgodności operacji z LSR: na posiedzeniu Rady

Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru: na
posiedzeniu Rady, zgodnie z kryteriami ustalonymi dla
operacji
Wpisanie wniosku na listę rankingową, ogłoszenie na
stronie internetowej LGD i wysłanie powiadomień do
wnioskodawców: w terminie 7 dni od dnia zakończenia
wyboru operacj
Przekazanie Zarządowi Województwa wniosków wraz
z uchwałami: w terminie 7 dni od dnia zakończenia
wyboru operacji

Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru: na
posiedzeniu Rady, zgodnie z kryteriami ustalonymi dla
grantobiorców
Wpisanie wniosku na listę rankingową, ogłoszenie na stronie
internetowej LGD w terminie 3 dni od dnia zakończenia wyboru
operacji

Wnoszenie protestów przez wnioskodawców:
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
o wynikach oceny

Rozpatrzenie protestów – odwołań przez Radę: ponowna ocena
wniosku przez Radę w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania przez LGD odwołani

Weryfikacja złożonego protestu w terminie 14 dni od dnia
otrzymania: a) odrzucenie z przyczyn formalnych, b)
uznanie protestu, c) nieuznanie protestu i przekazanie go
wraz z uzasadnieniem do Zarządu Województwa

LGD w terminie 45 dni kalendarzowych od zakończenia naboru
zobowiązane jest przekazać kompletną dokumentację naboru,
oceny wniosków i dokumentację wniosków do Instytucja
Nadzorującej, celem dokonania weryfikacji. Po pozytywnej
weryfikacji dokumentacji możliwa jest do podpisania umowa na
realizację grantu.

Wnoszenie odwołań przez wnioskodawców w terminie 5 dni
roboczych od dnia publikacji listy na stronie internetowej LGD

Źródło: Opracowanie własne LGD.
Jeżeli w trakcie realizacji LSR Zarząd LGD stwierdzi, iż nie ma innego podmiotu, który zrealizuje operacje w ramach zaplanowanych przedsięwzięć, wówczas będziemy
samodzielnie realizować operacje własne, aby osiągnąć zaplanowane wskaźniki. Przedsięwzięcia, dla których jesteśmy gotowi podjąć się realizacji operacji własnej w celu
zapewnienia pełnej kompletnej realizacji LSR to: Przedsięwzięcie 2.2. Rozwój lokalnej niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD.
Zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia 1303/2013 LGD „Puszcza Kozienicka“ sama wypracowała procedury wyboru operacji kładąc nacisk, by procedury
zapewniały sprawny i transparentny wybór oraz skuteczne funkcjonowanie organów LGD.Wszystkie przygotowane procedury charakteryzują się dużym stopniem przejrzystości
i prostoty oraz są jawne i powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w biurze LGD. Procedury oceny wniosków
stanowią
najważniejszy
element
wdrażania
Lokalnej
Strategii
Rozwoju.
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Przygotowując kryteria wyboru operacji, kierowano się przede wszystkim zasadą zgodności kryteriów wyboru w
stosunku do analizy SWOT obszaru LSR oraz możliwością ustalenia mierzalnych wskaźników oceny projektu. W ramach
procedury standardowej narzędziem oceny są „Karta oceny operacji z zakresu tematycznego: „Karta oceny operacji z
zakresu tematycznego: przedsiębiorczość”, lub kart oceny projekty inwestycyjne inne niż z zakresu przedsiębiorczości .
W ramach procedury „grantowej”: „Karta oceny operacji w ramach Projektu Grantowego”Beneficjenci zamierzający
złożyć wniosek o przyznanie pomocy, mogą przy jego przygotowaniu korzystać z pomocy pracowników biura LGD.Przy
formułowaniu procedur zagwarantowano ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Procedury stanowiące
fundamentalną część procesu wdrażania LSR są ustanawiane i zmieniane na mocy uchwał Walnego Zebrania Członków.
O zmianę kryteriów wnioskować może Zarząd LGD po zebraniu informacji z monitoringu LSR. W bieżącej ocenie
procedur uczestniczą członkowie Rady, Zarządu LGD, potencjalni beneficjenci i wnioskodawcy
Szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru i oceny operacji wg lokalnych kryteriów, w tym
wzory dokumentów zostały zawarte w procedurach przyjętych uchwałami Walnego Zebrania Członków LGD „Puszcza
Kozienicka”. Tabela nr 13przedstawia kluczowe etapy wyboru i oceny operacji w podziale na dwie odrębne procedury:
standardową i grantową. Podczas budowy LSR zastosowano partycypacyjne metody przy opracowaniu zasad, procedur
wyboru operacji i ustalaniu lokalnych kryteriów wyboru wskazane w tabeli nr.5: spotkania konsultacyjne, warsztaty
strategiczne, narady obywatelskie Grupy Inicjatywnej. LGD przystępując do prac w tym zakresie miała na uwadze
wcześniejsze ustalenia poczynione podczas definiowania problemów, przedsięwzięć, celów i wskaźników LSR.
W ramach każdej z przyjętych procedur organem oceniającym operacje jest Rada, składająca się maksymalnie z
15 osób: przedstawicieli wszystkich sektorów zaangażowanych w rozwój obszaru. Przyjęte przez LGD procedury
pozwalają uniknąć ryzyka konfliktu interesów: zawierają wzory deklaracji bezstronności oraz przewidują prowadzenie
rejestru interesów członków Rady. Ważnym składnikiem procedur są lokalne kryteria wyboru operacji, których
realizacja przekłada się bezpośrednio na osiąganie celów i wskaźników określonych w LSR. Podczas przygotowania
sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru zostały wykorzystane dotychczasowe
doświadczenia LGD oraz wskazówki zawarte w „Poradniku dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020".
Dołożyliśmy staranności, aby lokalne kryteria były: obiektywne, niedyskryminujące, przejrzyste, mierzalne, zrozumiałe,
posiadały dodatkowe opisy i definicje, określały zasady punktowania, w tym maksymalne i minimalne wartości,w
przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest do przeprowadzenia oceny uzasadnienie spełnienia kryterium przez
wnioskodawcę we wniosku o przyznanie pomocy. Przy wyborze premiowane będą operacje, które: generują nowe
miejsca pracy, generują dodatkowe miejsca pracy niż zakładane minimum, są innowacyjne, przewidują zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu; będą realizowane przez podmioty zakładające działalność,
której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny– wytwarzany na obszarze objętym LSR),
będą wspierały rozwój usług dla ludności wiejskiej, turystykę; są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb grup
defaworyzowanych, w szczególności ich włączenia społecznego, będą realizowane w miejscowościach zamieszkałych
przez mniej niż 5 tys. osób. LGD wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny
wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych zakresach wsparcia. Ponadto
przewiduje się w ramach projektów własnych LGD większy udział środków własnych niż wynikający z przepisów
dotyczących poszczególnychprogramów. Szczegółowy opis kryteriów wraz z możliwymi do uzyskania punktami za ich
spełnienie, zawierają Karty oceny operacji, opracowane dla każdego przedsięwzięcia osobno.Przyjęte przez LGD
proceduryzapewniają stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie wyboru w ramach danego naboru. Rada może
obniżyć poziom wsparcia po uzyskaniu zgody wnioskodawcy bez ingerencji w zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.
W celu zapobieżenia podwójnemu finansowaniu operacji, wnioskodawcy będą zobowiązani do złożenia stosownych
oświadczeń. Posiedzenia Rady będzie obsługiwał technicznie pracownik biura LGD. Szczegółowy opis kryteriów wraz z
możliwymi do uzyskania punktami za ich spełnienie, zawierają Karty oceny operacji, opracowane dla każdego
przedsięwzięcia osobno.Kierownik Biura LGD czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny
i wyboru operacji, poprawności dokumentacji oraz zgodności formalnej.Nabór i ocena wniosków może zostać
unieważniona na każdym etapie postępowania.
We wdrażaniu LSR LGD „Puszcza Kozienicka”” przewiduje również następujące procedury:

 procedura ponownej oceny operacji na wniosek Zarządu Województwa:procedura ta ma zastosowanie,
gdy Instytucja Wdrażająca po rozpatrzeniu protestu przekaże sprawę LGD, jeżeli stwierdzi, że doszło do
naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na
wynik oceny; wnioskodawca jest informowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego o przekazaniu
sprawy; ponowna ocena operacji polega na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i
zarzutów podnoszonych w proteście;
 procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru: zmienione kryteria wyboru obowiązują dla konkursów
ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian przez Walne Zebranie, w przypadku zmiany kryteriów biuro
LGD przygotowuje nowe karty oceny zgodności operacji z kryteriami LGD w oparciu o wprowadzone
zmiany;
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 procedura postępowania w przypadku operacji, które uzyskały tę samą liczbę punktów: wówczas o
miejscu na liście zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze
przyjmowanych wniosków prowadzonych przez biuro LGD (data i godzina).
W procedurach grantowych przyjętych uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 09.12.2015r szczegółowo
opisano:
1. Zasady weryfikacji wykonania zadań przez grantobiorców.
2. Zasady rozliczania realizacji zadań przez grantobiorców.
3. Zasady sprawozdawczości z realizacji zadań przez grantobiorców.
4. Zasady monitoringu i kontroli projektów grantowych.
5. Zasady ustalania kwoty wsparcia dla grantobiorców.
6. Opis sposobów zabezpieczenia się LGD przed niewywiązywaniem się grantobiorców z warunków umowy.
Projekty Grantowe
LGD „Puszcza Kozienicka” zaplanowała w LSR realizację 3 projektów grantowych o łącznej wartości 800 000,00
złw zakresie operacji wspierających rozwój zasobów społecznych, kulturowych, tradycyjnych, promowanie obszaru
objętego LSR i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej obszaru realizujących:
Cel główny II
„Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające
w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych dziedzictwa kulturowego”.
Cel szczegółowy 2.1
„ Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych”.
Cel szczegółowy 2.2
„Rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom obszaru LSR.”.
Promowanie obszaru objętego LSR poprzez imprezy, wydarzenia i warsztaty wzmacniające kapitał społeczny
obszaru LGD o wartości 300 tys.zł. Wskaźniki- produktu: liczba imprez, warsztatów i wydarzeń zorganizowanych
w ramach LSR – 15 szt . 12 szt. - rezultatu: liczba osób korzystających z imprez i wydarzeń zorganizowanych w ramach
LSR - 1000;
Doposażenie zespołów i grup kultywujących lokalne dziedzictwo o wartości 200 tys. zł. Wskaźnikiproduktu:liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR – 10 szt.,rezultatu: liczba osób korzystających z wyposażenia zakupionego w ramach LSR w podmiotach działających w sferze
kultury - 180;
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
o wartości 300 tys. zł. Wskaźniki – produktu: liczba nowych lub przebudowanych obiektów lub miejscinfrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej – 8 szt.- rezultatu: liczba osób korzystających z nowych lub przebudowanych
obiektów lub miejscinfrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej-500.
Zdiagnozowaną potrzebą na obszarze wdrażania LSR LGD „Puszcza Kozienicka” jest wspieranie
innowacyjności, co jest jedną z siedmiu podstawowych cech podejścia Leader. Pojęcie innowacji pochodzi z języka
łacińskiego innovare czyli „tworzenie czegoś nowego". Przez znanych naukowców używana jest często definicja, która
upraszczając mówi, iż innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i
wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania. W celu wspierania innowacyjności zaplanowano następujące zadania:
 wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie organizacji szkoleń z zakresu nowych technologii, w tym






obsługi komputera i Internetu,
spotkania i konferencje dotyczące wykorzystania nowych technologii, budownictwa ekologicznego,
wspieranie społeczności lokalnej w zakresie tworzenia stron www, w tym dla KGW i OSP,
budowa i przebudowa świetlic wiejskich przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii,
tworzenie publikacji z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań np. płyty, e-publikacje,
tworzenie narzędzi technologii informacyjnych - przygotowanie aplikacji turystycznej na smartfony.

Innowacyjność LSR polega nie na narzucaniu innowacyjnych rozwiązań, ale na tworzeniu warunków do
wyzwalania i ukierunkowywania innowacyjności beneficjentów. Temu celowi służy w niniejszej LSR wybór i sposób
sformułowania przedsięwzięć, jak i kryteria oceny operacji w ramach przedsięwzięć (skala i charakter innowacyjności).
Innowacyjność w LSR LGD "Puszcza Kozienicka" może być postrzegana w kilku płaszczyznach:
innowacyjność produktowa przejawiająca się we: wspieraniu kreowania nowych produktów turystycznych,
wykorzystywaniu niepowtarzalnych walorów obszaru LGD, w szczególności kulturalnych i przyrodniczych do tworzenia
produktów lokalnych i produktów wizytówek (rozwijane produkty tradycyjne lub zupełnie nowe koncepcje produktów),
rozszerzaniu działalności organizacji pozarządowych o nowe akcje, wydarzenia, usługi;
innowacyjność technologiczna odnosząca się do: wykorzystywania nowoczesnych technologii do wytwarzania
produktów i usług, przywracania tradycyjnych metod wytwarzania z zastosowaniem nowoczesnych technologii w celu
podniesienia konkurencyjności produktów lokalnych
innowacyjność procesowa polegająca na: „nowej” współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi, tworzeniu
trwałych sieci kooperacji pomiędzy lokalnymi podmiotami, wykorzystaniu nowych technologii w komunikacji społecznej
44

LGD, łączenia nowych i zaskakujących grup interesów,

edukacja kreatywna dotycząca: wzmacniania kompetencji młodzieży i osób 50+ do realizowania pomysłów na
własny biznes, wzmacniania kompetencji i aktywizacji grup defaworyzowanych występujących na obszarze, poznawania
doświadczeń innych obszarów wiejskich we wdrażaniu niekonwencjonalnych rozwiązań, wykreowanie i promowanie
autorskiego systemu samokształcenia mieszkańców LGD z zastosowaniem najnowocześniejszych technik
informatycznych.
Innowacyjność operacji w odniesieniu do specyfiki obszaru objętego LSR:
innowacyjność przedsięwzięć gospodarczych polega na planowanym wykorzystywaniu i rozwoju nowych, nie
stosowanych wcześniej na terenie LGD lub w niewielkim zakresie, rodzajów produkcji i usług, w tym OZE, dziedzictwa
kulinarnego, tradycyjnych zawodów i lokalnych produktów,
w sferze społecznej innowacyjność będzie się przejawiała w przedsięwzięciach aktywizujących mieszkańców do
działań na rzecz swoich miejscowości oraz z przedsięwzięciami związanymi z rozwijaniem aktywności fizycznej
mieszkańców wsi i propagowaniem zdrowego stylu życia m.in. budowa siłowni plenerowych i ogródków rekreacyjnych,
innowacyjne podejście do działań na rzecz rozwoju turystyki to zintegrowane operacje dotyczące rozwoju
spójnej sieci szlaków turystycznych dla całego obszaru czy tworzeniu bazy noclegowej, gastronomicznej wraz
poszerzaniem
w nich usług w powiązaniu z imprezami promującymi obszar.
1. Powiązanie zaproponowanych innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych zasobów.
Zdecydowana większość projektów wykorzystuje lokalne zasoby, choć większość w sposób tradycyjny. Bardzo
ważnym elementem jest dokonanie próby powiązania logicznego zasobów zarówno krajoznawczo –
przyrodniczych, kulturowych, historycznych jak i gospodarczych w ramach przewidywanych przedsięwzięć.
Realizowane projekty przyczynią się m. in. do stworzenia i wypromowania produktu lokalnego w powiązaniu z
działaniami na rzecz poszanowania środowiska naturalnego i kulturowego przy wykorzystaniu dziedzictwa
przyrodniczego i kultury regionalnej. Spowoduje to ożywienie gospodarcze, modernizację rolnictwa a przede
wszystkim
rozwój
turystyki
i innych form krótkiego wypoczynku.
2. Innowacyjne, niestosowane wcześniej na danym obszarze rozwiązania w ramach realizowanych operacji.
Większość projektów będą stanowiły przedsięwzięcia nowe na obszarze LGD. Działania podejmowane w ramach
realizacji LSR służyć będą integracji i budowaniu partnerstwa lokalnego. Możliwość celowego planowania
przedsięwzięć gospodarczych w oparciu o różnorodne wykorzystanie zasobów przyczyni się do poprawy stanu
niedostatecznej infrastruktury turystycznej, poszerzenia dostępnego na miejscu wachlarza usług, ochrony
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, poprawę infrastruktury społecznej. Wdrożenie LSR zwiększy poczucie
wartości i odpowiedzialności mieszkańców za rozwój obszaru i swój własny, a uzupełniające się przedsięwzięcia
rzutować będą na wzrost jakości życia każdej jednostki i całej wspólnoty. Zaproponowane rozwiązania
innowacyjne wiążą się z szerokim wykorzystaniem wszystkich zasobów, tj. ludzkich, przyrodniczych,
kulturowych, historycznych i finansowych. Równoczesne ich wykorzystanie w tak dużej skali i przez tak dużą
liczbę podmiotów nie było nigdy dotąd planowane ani stosowane na tym obszarze. Nowością jest również skala
planowanych
działań
związanych
z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych czy społecznych.
Zastosowanie kryterium innowacyjności przy ocenie wszystkich rodzajów operacji:
Innowacyjność projektu- uzasadnienie wnioskodawcy - Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań
w dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym
obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego na
ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których
innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak największego obszaru. Skala premii punktowej od 0- 3 pkt.
Charakter innowacyjności: Mając na uwadze wytyczne Unii Europejskiej wyżej punktowane będą innowacje
ukierunkowane na ochronę środowiska, mniej cenione będą jednak innowacje opierające się na zintegrowaniu
społeczności i walkę z ubóstwem. Mając na uwadze coraz łatwiejszy dostęp do urządzeń nowoczesnych technologicznie,
operacje takie będą niżej punktowane. Skala premii punktowej od 0- 3 pkt.

VII. Plan działania
W ramach wdrażania LSR ogłoszonych zostanie 10 naborów na realizację przedsięwzięć przedstawionych
w rozdziale V niniejszej Strategii. Nabory rozpoczną się w III kwartale 2016 roku. Plan działania skonstruowano w taki
sposób, aby jego realizacja umożliwiła osiąganie założonych celów. Z uwagi na przeznaczenie ponad połowy dostępnych
środków na realizację działań związanych z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy (szerzej w rozdziale VIII. Budżet)
realizacja pierwszego celu szczegółowego będzie mieć miejsce w okresie 2016 do 2019. Nabory na przedsięwzięcie
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(1.1.1)zakładające tworzenie miejsc pracy zaplanowano tak aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców – potencjalnych
wnioskodawców.
Działania związane z aktywnością, tożsamością, integracją lokalnej społeczności oraz zachowaniem lokalnego
dziedzictwa zostały zaplanowane w sposób racjonalny w pierwszym i drugim okresie realizacji LSR. Jedynie operacja
z zakresu aktywizacji (przedsięwzięcie 2.3.1) będzie realizowana w całym okresie, na pozostałe będą ogłaszane
pojedyncze nabory, ponieważ są to projekty konkursowe i grantowe Dokładny plan działania wraz z czasowym
przedziałem osiągania wskaźników oraz planowanymi kwotami wsparcia przedstawia załącznik do LSR.
LGD „Puszcza Kozienicka” ustaliła wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie działalności
gospodarczej w formie płatności ryczałtowej w kwocie 50 tys. zł w ramach LSR. Ustalając powyższą kwotę wzięto pod
uwagę sytuację społeczno - gospodarczą obszaru LGD oraz średnią wysokość wsparcia przyznawanego na podejmowanie
działalności gospodarczej w okresie 2009 - 2015 oraz rodzaj podejmowanej działalności. Ustalona w ww. sposób wartość
będzie kwotą przyznania pomocy, o którą będzie mógł ubiegać się wnioskodawca. Istotne jest to, że będzie to kwota stała,
a opracowany biznes plan będzie musiał być uzasadniony ekonomicznie, co oznacza, że planowane inwestycje muszą
uzasadniać wnioskowaną kwotę. Wnioskowana kwota musi być równa wysokości wsparcia przyznawanego na
rozpoczynanie działalności gospodarczej określonej w LSR.
Według danych statystycznych GUS na obszarze objętym LSR działalność w sektorze prywatnym, której udział
stanowi 96 % ogólnej liczby podmiotów, 84 % stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W związku
z dużym zainteresowaniem premiami na rozpoczęcie działalności gospodarczej już na etapie konsultacji i spotkań
z mieszkańcami postanowiliśmy przyznać premię w kwocie niższej niż maksymalna, ale skierować ją do większej grupy
zainteresowanych. Po okresie dwóch lat i utrzymaniu samozatrudnienia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o kolejne
środki na rozwój przedsiębiorstwa do pełnego limitu 300 tys. zł.
W strategii założono dofinansowanie w jednakowej maksymalnej wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych
dla wszystkich przedsiębiorców, którzy będą chcieli rozwijać działalność gospodarczą, co stwarza doskonały instrument
do tworzenia nowych miejsc pracy oraz walki z bezrobociem. W budżecie LSR 75 % środków przeznaczonych na
przedsiębiorczość zaplanowano na ten cel. Podyktowane zostało to doświadczeniem z lat poprzednich (firmy już
istniejące aplikowały o większe kwoty wsparcia), które pokazało, że firmy działające przynajmniej 2 lata na rynku lepiej
funkcjonują i dają gwarancje na utrzymanie utworzonych w wyniku realizacji operacji miejsc pracy.
Na realizację operacji innych niż rozwój przedsiębiorczości, w tym zadań grantowych, LGD „Puszcza
Kozienicka’” ustaliła poziom wsparcia do 100% kosztów kwalifikowalnych dla wszystkich beneficjentów z wyłączeniem
JST .
Wsparcie będzie miało formę refundacji poniesionych przez grantobiorców wydatków. Wysokość wsparcia jest
określona przez LGD poprzez wskazanie zadań w ramach projektu grantowego. LGD „Puszcza Kozienicka” zaplanowała
realizację 3 projektów grantowych na łączną kwotę 800 000,00 zł o następujących zakresach tematycznych (opisy
projektów grantowych):
1. Projekt grantowy obejmujący doposażenie zespołów i grup kultywujących lokalne dziedzictwo.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, których wnioski przewidują doposażenie podmiotów działających
w sferze kultury. Limit dostępnych środków wynosi 200.000 zł. Przewidziany do osiągnięcia wskaźnik produktu to
10 podmiotów które otrzymało wsparcie.
2. Projekt grantowy obejmujący budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. O dofinansowanie
mogą ubiegać się podmioty, których wnioski przewidują budowę obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej. Limit dostępnych środków wynosi 300.000 zł. Przewidziane do osiągnięcia wskaźniki
produktu to 8 7 nowych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
3. Projekt grantowy obejmujący organizację wydarzeń, imprez i warsztatów kultywujących lokalne dziedzictwo.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, których wnioski przewidują organizację imprez, wydarzeń,
warsztatów. Limit dostępnych środków wynosi 300.000 zł.Przewidziane do osiągnięcia wskaźniki produktu to 12
imprez , wydarzeń czy warsztatów.
LGD planuje w LSR projekty współpracy do limitu 5%. W związku z tym w planie działania uwzględniliśmy cele
i wskaźniki dla podwyższonej kwoty, natomiast budżet zawiera jedynie kwotę z limitu 2% czyli 160.000 zł. W LSR
znajduje się informacja o zaplanowaniu realizacji projektów współpracy ponad gwarantowany limit i zaraz po wyborze
LGD „Puszcza Kozienicka” zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy w pełnej kwocie 400.000 zł. LGD
zaplanowała realizację 3 projektów współpracy:
Realizacja projektów współpracy
1. Projekt krajowy Multicel: Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – akronim MultiCel. Okres realizacji:
do końca 2018 roku
Realizatorzy – 6 LGD:
Razem dla Radomki” – Lider projektu, Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” Stowarzyszenie Korona Północnego
Krakowa, Miechowskie Stowarzyszenie Gmin JAKSA, Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój, Stowarzyszenie Zielone
Mosty Narwi. Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva
Cel ogólny :
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Wzrost umiejętności przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze
objętym działaniem Partnerskich LGD.
Cele szczegółowe:
Wsparcie szkoleniowe i doradcze przedstawicieli grup defaworyzowanych na rynku pracy, zwiększenie szans na
zatrudnienie osób młodych, promocja postaw przedsiębiorczych i kreatywnych w różnych grupach wiekowych,
zwiększenie szans na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej pozarolniczej i utrzymanie/zwiększenie liczby
miejsc pracy.
Wszyscy partnerzy realizują zadania proporcjonalnie do posiadanych budżetów, a także po jednym zadaniu
indywidualnym uzupełniania.
Działania merytoryczne:
szkolenia elearningowe z przedsiębiorczości dla grup defaworyzowanych połączone z doradztwem on –
line,doradztwo stacjonarne dla grup defaworyzowanych + doradztwo zawodowe (m.in. autoprezentacja, asertywność,
Kurs komputerowy „Komputer od podstaw” – szkolenie stacjonarne,Wirtualne przedsiębiorstwo + konkurs dla
najskuteczniejszego przedsiębiorcy, wizyty studyjne w ramach partnerstwa.
Dodatkowo LGD “Puszcza Kozienicka” jako narzędzie aktywizacji zaplanowała w ramachprojektu zakup
infokiosków, multimedialnych innowacyjnych urządzeń z portalami dotyczącymi aktywizacji i promocji zatrudnienia na
obszarach wiejskich, oraz turystyki krajowej .Operacja jest kontynuacją działań projektu współpracy realizowanego w
latach 2013-2014. Nawiązana wtedy współpraca przetrwała i zaowocowała kolejnym projektem wykorzystującym
doświadczenia
i zasoby wypracowane w ramach wcześniejszej współpracy. W obecnym projekcie zwiększyło się grono partnerów,
a tematyka przewodnia została nakierowana na działania związane z rozwijaniem przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich.
Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.; rezultatu: liczba projektów
skierowanych do osób z grupy defaworyzowanych określonych w LSR -1 szt.
Budżet projektu – 100 000 zł.
Projekt realizuje cele LSR:
Cel ogólny II.
Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych
środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego.
Cel szczegółowy 2.1.
Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych.
Cel szczegółowy 2.2.
Rozwój infrastruktury służącej lokalnym inicjatywom.
2. Projekt międzynarodowy "Dziedzictwo Naszą Atrakcją" - akronim DNA.
Realizatorzy – 4 LGD:
Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” – Lider projektu, Stowarzyszenie Razem dla RadomkiLGD, Stowarzyszenie
Dziedzictwo i Rozwój LGD, Stowarzyszenie Raseinių Rajono Vietos Veiklos Grupė „Raseinių Krašto
Bendrija”.Stowarzyszeniem vi etos veiklos grupè „Radviliškio Iyderis”, Stowarzyszenie „Prym"
Cel ogólny:
odkrywanie, zachowanie i wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz tradycyjnego rzemiosła
artystycznego, integracja , wymiana doświadczeń i aktywizacja społeczna na obszarze objętym działaniem partnerskich
LGD.
Cel szczegółowy:
zdefiniowanie, rozwój i wykorzystanie zasobów kulturowych i tradycyjnego rzemiosła artystycznego, animowanie
twórczości.
W ramach projektu partnerzy planują zrealizowanie następujących zadań:
Zadanie 1 – uczestnicy: mieszkańcy obszaru poszczególnych partnerskich LGD polegało będzie na zdobywaniu
i doskonaleniu umiejętności ręcznego wytwarzania przedmiotów użytkowych i ozdobnych, oraz prezentowania
lokalnego rękodzieła i integrowania środowiska.
Zadanie 2 - prezentacja "na żywo" wyrobów rękodzieła i popularyzacja lokalnego rękodzieła i rzemiosła artystycznego.
Zadanie 3 - upowszechnianie znajomości lokalnych artystów i ich twórczości.
Zadanie 4 - wymiana dobrych praktyk, zapoznanie się ze sposobami działania istniejących warsztatów artystycznych.
Zadanie 5 - podsumowanie działań i rezultatów projektu oraz opracowanie planu wykorzystania ich w przyszłości.
Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.; rezultatu: liczba projektów
skierowanych do mieszkańców obszaru i osób z grupy defaworyzowanych określonych w LSR -1 szt.
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Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.; rezultatu: liczba projektów skierowanych do
mieszkańców obszaru i osób z grupy defaworyzowanych określonych w LSR -1 szt.
Budżet projektu – 60 000 zł.
Projekt realizuje cele LSR:
Cel ogólny II.
Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych
środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego.
Cel szczegółowy 2.1.
Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych.
Cel szczegółowy2.3.
Promocja walorów i dziedzictwa historyczno- kulturalnego obszaru LSR.
3. Projekt krajowy “Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”akronim PMMT
Realizatorzy – 3 LGD:
Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” – Lider projektu, Stowarzyszenie Razem dla RadomkiLGD, Stowarzyszenie
Dziedzictwo i Rozwój LGD.
Zaplanowany do realizacji po 2018r.:
Cel ogólny 1.
"Wykreowanie wizerunku obszarów partnerskich LGD jako miejsc o nowoczesnej, atrakcyjnej i zróżnicowanej
ofercie rekreacyjnej - spowodowanie postrzegania LGD jako ośrodków promujących rekreację i aktywny tryb życia.".
Cel szczegółowy:
"Lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności, jako miejsca
zamieszkania„ zakłada budowę i promocję marki „Południowego Mazowsza”, poprzez realizację szeregu działań
promujących obszar Partnerów i turystykę na terenie gmin tworzących poszczególne LGD. Zaplanowane działania
w projekcie umożliwią dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory Południowego Mazowsza do
mieszkańców regionu, województwa mazowieckiego oraz turystów z całego kraju. Nadrzędnym zamiarem projektu
będzie też promocja obszaru Południowego Mazowsza poprzez pobudzenie aktywności innowacyjnej opartej na
wykorzystaniu zasobów lokalnych, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki. Ponadto wszyscy partnerzy realizują zadania
proporcjonalnie do posiadanych budżetów, a także po jednym zadaniu indywidualnym uzupełniającym. Projekt zakłada
budowę siłowni plenerowych tzw. fit parków. W każdym z parków będzie zainstalowana tablica informacyjna z
regulaminem oraz finansowaniem projektu. Celami projektu są:
 rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich wchodzących w skład partnerstwa;
 podniesienie atrakcyjność rekreacyjnej i turystycznej regionów poprzez zapoznanie ich mieszkańców z możliwymi
formami aktywnego spędzania czasu z ukierunkowaniem na wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej;
 zbudowanie wspólnego porozumienia w celu łączenia regionów, a także stworzenie nowych możliwości do
krzewienia
kultury
zdrowego
trybu
życia
poprzez
organizowanie
wspólnych
akcji
pro zdrowotnych;
 Opracowanie mobilnej aplikacji na smarftony – stanowiącej wirtualny przewodnik po terenie Partnerów, z
której każdy może korzystać bezpłatnie;
 wydanie przewodnika turystycznego oprowadzającego nas po najciekawszych zakątkach obszaru partnerów
projektu.
Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.; rezultatu: liczba projektów
skierowanych do mieszkańców obszaru i osób z grupy defaworyzowanych określonych w LSR -1 szt.
Budżet projektu – 240 000 zł.
Projekt realizuje cele LSR:
Cel ogólny II.
Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych
środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego.
Cel szczegółowy 2.1.
Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych.
Cel szczegółowy 2.2.
Rozwój infrastruktury służącej lokalnym inicjatywom.

VIII. Budżet LSR
Funduszem EFSI stanowiącym źródło finansowania LSR w latach 2016-2023 jest Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość planowanego wsparcia jest zgodna z wytycznymi Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LGD „Puszcza Kozienicka” planuje sfinansować w ramach LSR do 2023 roku
operacje przyczyniające się do realizacji dwóch celów głównych:
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 Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju gospodarki na obszarach wiejskich”za
kwotę 4.000.000 zł.
 Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych
środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego za
kwotę 4.460.000 zł, w tym 3 projektów grantowych na łączną kwotę 800.000 zł oraz 3 projekty
współpracy
w kwocie wykazanej w budżecie 160.000 zł, a docelowo za 400.000 zł.
LGD wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza
intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020 – co opisuje stosowne kryterium wyboru operacji zawarte w
procedurach.
LGD nie przewiduje w ramach LSR realizacji projektów własnych, gdyż nie ma takiej potrzeby społecznej.

Tabela 16. Harmonogram realizacji budżetu LSR w zakresie poddziałania: 19.2 PROW 2014 – 2020.
poddziałania 19.2 PROW2014-2020
Wsparcie finansowe
PROW
Rok

Projekty dla
przedsiębiorców

Projekty
inwestycyjne

Konkursy
grantowe

Razem EFSI

2016

1 450 000,00

1 510 000,00

300 000,00

3 260 000,00

2017

1 150 000,00

1 080 000,00

300 000,00

2 530 000,00

2018

750 000,00

310 000,00

200 000,00

1 260 000,00

2019

650 000,00

300 000,00

0

950 000,00

2020

0

0

0

0

2021
2022

0
0

0
0

0
0

0
0

2023

0

0

0

0

Razem
20162023

8 000 000,00 zł

8 000 000,00
zł

Źródło: Opracowane własne LGD.

IX. Plan komunikacji
Celem ogólnym Planu Komunikacji LSR LGD „PUSZCZA KOZIENICKA” na lata 2015-2022jest
promowanie LSR, a tym samym Wspólnych Ram Strategicznych 2014-2020, które odzwierciedlają cele Strategii EU2020
zwłaszcza wśród mediów i ogółu mieszkańców LGD oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia
przewidzianych w Strategii wśród potencjalnych Beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o przyznanie dotacji w
ramach Funduszy Europejskich. Planowane działania mają wzbudzić zainteresowanie oraz zachęcić potencjalnych
Beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę zrealizowanych inwestycji, a przez to wzmocnić
konkurencyjność i atrakcyjność Lokalnej Grupy Działania „PUSZCZA KOZIENICKA”. Celem działań jest ponadto
utrwalenie
i
pogłębienie
akceptacji
i przychylności mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania dla istnienia samych funduszy oraz skutków ich
działania w gminach. Cel ogólny działań informacyjno-promocyjnych realizowany jest poprzez wszystkie gminy
tworzące Lokalną Grupę Działania.
Cel ogólny jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 informowanie i wsparcie beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR oraz w procesie
realizacji projektów poprzez profesjonalną informację i pomoc w rozliczaniu projektów,
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 budowanie pozytywnego wizerunku LGD wśród mieszkańców obszaru poprzez informowanie ich o możliwościach
dofinansowania oraz o efektach realizacji LSR oraz bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji,
 zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców na temat korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej
dla gmin obszaru LGD, uzyskiwanych dzięki napływowi Funduszy Europejskich,
 wzmocnienie pozytywnego wizerunku LGD jako organizacji efektywnie wykorzystującej szanse stwarzane przez
członkostwo Polski w Unii Europejskiej,
 utrwalenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej LGD.
Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez intensywne, różnorodne i długofalowe działania informacyjnopromocyjne, których ważnym elementem będą kampanie:
 promocyjno-wizerunkowe, skierowane do mediów, mieszkańców, dotychczasowych i potencjalnych
Beneficjentów,
 informacyjne, adresowane do konkretnych grup potencjalnych Beneficjentów, uprawnionych do korzystania ze
środków Unii Europejskiej.
Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu:
 spotkania informacyjne m.in. szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, konferencje, warsztaty;
 publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych m.in. foldery, ulotki, plakaty;
 udział w targach, wystawach, imprezy, spotkania o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i
lokalnym;
 strona internetowa: prowadzenie strony internetowej LGD zawierającej m.in.: informacje o naborach wniosków,
kryteria wyboru, dokumenty programowe oraz promocja na portalach społecznościowych;
 promocja i informacja w środkach masowego przekazu m.in. kampanie prasowe;
 wykorzystanie logotypu LGD na narzędziach promocji typu: rollup, bannery, namiot, długopisy, smycze, torby
reklamowe, teczki, opatrzonych logo LGD oraz UE.
Treść komunikatów dostosowana będzie do prowadzonych działań promocyjnych:
 informacyjne – tj. treści pozbawione emocji, czyli czysto fachowe i informacyjne, narzędzia: biuletyn, ulotki,
 wizerunkowe – reklama na materiałach promocyjnych, promująca styl, elegancję i profesjonalizm,
 perswazyjne – reklamy w telewizji lokalnej, radiowe, prasowe, na plakatach, na portalach społecznościowych.
Grupy docelowe:
Beneficjenci (projektodawcy) i potencjalni beneficjenci LSR.
Celem działań informacyjno-promocyjnych adresowanych do ww. grupy docelowej jest zapoznanie z zasadami
korzystania z dostępnej pomocy finansowej oraz zasadami rozliczania operacji. Informacja skierowana do tych grup
powinna mieć ponadto charakter motywujący do składania wniosków oraz przedstawiać przykłady dobrych praktyk i
zmian na obszarach wiejskich dokonywane w efekcie realizacji strategii.
Grupy defaworyzowane
Działania skierowane do tej grupy będą mieć charakter informacyjny i motywujący do podjęcia działań w kierunku
podjęcia zatrudnienia. Działania skierowane do tej grupy to głównie spotkania informacyjne oraz warsztaty i szkolenia,
a także komunikaty zachęcające do podjęcia aktywności udostępnione w miejscach ogólnodostępnych (m.in.: tablice
ogłoszeń, kurendy).
Społeczność lokalna
Informacja i promocja PROW 2014-2020 adresowana do społeczności lokalnej wsi w głównej mierze ma na celu
informowanie o efektach PROW 2014-2020, zapoznawanie z przykładami dobrych praktyk i pozytywny odbiór programu
LEADER. Ze względu na wielkość ww. grupy docelowej działania informacyjne kierowane będą do liderów wsi:
sołtysów, aktywnych członków stowarzyszeń lokalnych.
Środki masowego przekazu
Celem działań skierowanych do środków masowego przekazu jest upowszechnienie informacji o działaniach
wdrażanych przez LGD w ramach RLKS, o stanie wdrażania LSR, efektach tych działań, o zrealizowanych projektach,
dobrych praktykach
W Planie komunikacji przewidziane zostały działania, które mają na celu pozyskanie informacji od przedstawicieli
poszczególnych grup docelowych o funkcjonowaniu LGD oraz realizacji LSR. Będą one zbierane w formie informacji
zwrotnej dotyczącej oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD, pod kątem wprowadzenia ewentualnych środków
naprawczych, np. szkolenia osób udzielających doradztwa w ramach działań LGD w zakresie komunikacji
interpersonalnej czy pomocy w pisaniu wniosków aplikacyjnych. Wszystkie wnioski dotyczące działań LGD, jak i
wdrażania LSR zgłaszane przez mieszkańców, a także przygotowywane w tym zakresie raporty będą archiwizowane i
analizowane, a na ich podstawie podejmowane będą również decyzje w zakresie zmiany sposobu wdrażania LSR.
Przeprowadzona dokładna analiza pozwoli zarządzającym procesem wdrażania LSR na bieżąco obserwować
poziom zgodności działań z celami określonymi w Strategii i w razie konieczności podejmować decyzje o zmianach w
sposobie działania lub jeśli to będzie konieczne, nawet wprowadzać zmiany w LSR.
Planowana ewaluacja Planu Komunikacji LSR LGD „Puszcza Kozienicka” oraz sprawozdawczość
z prowadzonych działań:
Instytucje zaangażowane we wdrażanie LSR są zobligowane do regularnego prowadzenia badań ewaluacyjnych
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i oceny skuteczności prowadzonych działań. W związku z tym będą publikowały na stronie LGD te informacje w formie
zestawień rocznych i końcowych. Ocena realizacji poszczególnych działań będzie dokonywana w oparciu o wskaźniki
szczegółowo opisane w Planie Komunikacji. Ocena realizacji Planu opierać będzie się na ocenie poszczególnych działań
realizowanych w ramach Planu, dokonywanych na podstawie ankiet oraz wyznaczonych wskaźników oceny skuteczności
zawartych w tabeli nr26.
Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania w procesie
realizacji LSR: W planie komunikacji przewidziane są działania w celu pozyskania informacji o funkcjonowaniu LGD i
realizacji LSR. Dane będą zbierane w formie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod
kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie (np. dodatkowego przeszkolenia osób
udzielających pomocy w zakresie komunikacji interpersonalnej). Dodatkowe informacje zbierane będą podczas działań
informacyjnych o zasadach i efektach LSR skierowane do potencjalnych wnioskodawców oraz mieszkańców. Pozyskane
w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do aktualizacji LSR, zmiany procedur oraz ewentualnej zmiany
funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy Biura. W sytuacji zaistnienia problemów z wdrażaniem LSR, a także
potencjalnego pojawienia się sytuacji niesatysfakcjonującej wdrożone zostaną następujące środki zaradcze:
Zagrożenie

Środki zaradcze

Duża liczba gmin zaangażowanych w działania
informacyjno-promocyjne, co może prowadzić
do trudności w komunikacji.

Wprowadzenie jasnych zasad podziału pomiędzy działaniami
typowo promocyjnymi, a informacyjnymi.

Brak zaufania do instytucji zajmującej się
Funduszami i przekonanie o ich niedostępności.

Bezpośrednie kontakty mieszkańców z przedstawicielami
instytucji odpowiedzialnych za LSR, szkolenia dla beneficjentów.

Wykorzystywanie kwestii funduszy do celów
politycznych.

Wzajemna kontrola instytucji i gmin zaangażowanych w LSR.

Brak zrozumienia przekazu przez mieszkańców,
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Formułowanie komunikatów w sposób spójny i przejrzysty.

X Zintegrowanie
10.1 Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanychw ramach LSR
Lokalna Strategia Rozwoju ma charakter zintegrowany w obszarze:
 sektorów życia społeczno-gospodarczego: Proponowane przedsięwzięcia zakładają udział w ich realizacji
przedstawicieli wszystkich trzech sektorów społecznych;
 Sektorów gospodarki: Produkty lokalne tak przemysłowe, jak i turystyczne będą wytworem przedsiębiorców z, co
najmniej kilku sektorów gospodarki. Zdrowa żywność angażuje rolników, przetwórców, transportowców
i handlowców;
 wykorzystania lokalnych zasobów: Urodzajne gleby, atrakcyjne środowisko naturalne, zabytki oraz przyjaźnie
nastawione społeczeństwo to znaczący potencjał, który właściwie wykorzystany przyczyni się do realizacji celów
LSR.
Operacje zaplanowane do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane będą przez beneficjentów
reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego obszaru LSR.
Tabela 17. Beneficjenci przedsięwzięć w ramach LSR
PRZEDSIĘWZIĘCIE
BENEFICJENCI
-Mieszkańcy obszaru LGD
- Rolnicy oraz ich małżonkowie i domownicy
- Mikroprzedsiębiorcy
- Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Przedsiębiorczy region kozienicki
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Aktywna społeczność w lokalnych środowiskach

- Mieszkańcy obszaru LGD
- Instytucje kultury, kościoły i związki
wyznaniowe,
- Organizacje pożytku publicznego
- Organizacje pozarządowe
- Jednostki samorządu terytorialnego

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- Mieszkańcy obszaru LGD
- Instytucje kultury, kościoły i związki
wyznaniowe,
- Organizacje pożytku publicznego
- Organizacje pozarządowe
- Jednostki samorządu terytorialnego
- Instytucje publiczne (GOPS, CPR)

Rozwój lokalnej, niekomercyjnej infrastruktury na obszarze
LGD

- Mieszkańcy obszaru LGD
- Instytucje kultury, kościoły i związki
wyznaniowe,
- Organizacje pożytku publicznego
- Organizacje pozarządowe
- Jednostki samorządu terytorialnego

Organizacja przedsięwzięć promujących obszar LGD

- Mieszkańcy obszaru LGD
- Instytucje kultury, kościoły i związki
wyznaniowe,
- Organizacje pożytku publicznego
- Organizacje pozarządowe
- Jednostki samorządu terytorialnego

Źródło opracowanie własne LGD.
Przedsięwzięcie: Przedsiębiorczy region kozienicki realizowane będzie przez podmioty gospodarcze już
istniejące, jak i nowoutworzone. Przedsięwzięcie to wspierało będzie, przede wszystkim, rozwój przedsiębiorczości w
branżach: turystycznej, przetwórstwa owocowo-warzywnego, transportowej, usługowej, handlowej, wydawniczej.
Przedsięwzięcie: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu obejmie projekty z dziedziny edukacji, kultury
i rekreacji.
Przedsięwzięcia: Aktywna społeczność w lokalnych środowiskach oraz Rozwój lokalnej, niekomercyjnej
infrastruktury na obszarze LGD obejmie przede wszystkim projekty z dziedziny kultury, sportu, rekreacji oraz
edukacji.
Realizacja przedsięwzięć zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju oparta zostanie o wykorzystanie zasobów
kulturowych, historycznych, przyrodniczych, jak również o potencjał ludzi z kwalifikacjami, aktywność jednostek
samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Zgodnie z podejściem Leader LSR ma charakter zintegrowany co obrazują poniższe tabele nr 18 i 19
Tabela 18. Zintegrowany charakter celu ogólnego 1. i realizujących go celów szczegółowych oraz przedsięwzięć.
Cel ogólny1: Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju gospodarki na obszarach
wiejskich
Cele szczegółowe:
1.1Wzmocnienie gospodarki lokalnej gmin z obszaru LGD „Puszcza Kozienicka“.
Przedsięwzięcia:
1.1.1 Przedsiębiorczy region kozienicki.
Spójne i kompleksowe podejście: cele szczegółowe wraz z planowanymi w LSR operacjami są spójne, powiązane ze
sobą oraz wzajemnie się uzupełniają.
Użycie różnych metod: wsparcie poprzez przyznawanie premii, dotacji, organizację szkoleń, prowadzenie doradztwa,
publikacje informacji branżowych w lokalnej prasie i na stronie internetowej www.lgdkozienice.pl

52

Zaangażowanie różnych sektorów i partnerów: a) gospodarczego: rolnicy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia
pracodawców, rzemieślnicy, b) społecznego: członkowie rodzin jako osoby współpracujące z mikro i małymi
przedsiębiorstwami, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, c) publicznego: Urzędy Gmin poprzez współpracę przy
organizacji warsztatów, wydarzeń, udostępnianiu pomieszczeń do spotkań, szkoleń, wydarzeń promocyjnych, d)
partnerzy m.in: Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Mazowiecka Regionalna Organizacja
Turystyczna, Mazowiecka Izba Rolnicza, partnerskie LGD
Integrowanie różnych zasobów i branż działalności gospodarczej:
- prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla przedsiębiorców np. z zakresu OZE przez lokalne i regionalne podmioty
działające w tej branży,
- wykorzystanie lokalnej prasy, strony internetowej LGD do publikowania artykułów branżowych
i porad prawnych, finansowych i innych dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności
gospodarczej oraz do promocji lokalnej przedsiębiorczości,
-premiowanie projektów (poprzez stworzenie odpowiedniego kryterium oceny w karcie oceny), które wykorzystują
różne lokalne zasoby np. są skierowane do lokalnej społeczności, przedsiębiorcy chcą korzystać z usług specjalistów lub
dostawców z lokalnego rynku, zakładają/rozwijają działalność gospodarczą, która przedkłada się na promocję lokalnych
zasobów np. usługi turystyczne, gastronomiczne itp.
Odpowiedź na zidentyfikowaną w analizie SWOT słabą stronę/zagrożenie: Brak zakładów pracy nastawionych na
zatrudnianie nowych pracowników (tworzenie nowych miejsc pracy), Bezrobocie i mała aktywność zawodowa,
Procesy migracyjne głównie ludzi młodych, wykształconych, najbardziej wartościowych, Nieopłacalność produkcji
rolnej, brak skoordynowanych rynków zbytu, Spadające zainteresowanie młodzieży pracą i zamieszkaniem na wsi,
Zmniejszanie się liczby miejsc pracy w regionie (bezrobocie), Niestabilna sytuacja na rynku pracy, Niż
demograficzny,Starzenie się społeczeństwa.

Tabela 19. Zintegrowany charakter celu ogólnego 2. i realizujących go celów szczegółowych oraz przedsięwzięć.
Cel ogólny 2 Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające
w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego.
Cele szczegółowe:
2.1 Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych.
2.2 Rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom obszaru LSR
2.3 Promocja walorów i dziedzictwa historyczno – kulturowego obszaru LSR.
Przedsięwzięcia:
2.1.1 Aktywna społeczność w lokalnych środowiskach.
2.1.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
2.2.1 Rozwój lokalnej, niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD.
2.3.1 Organizacja przedsięwzięć promujących obszar LGD.
Spójne i kompleksowe podejście: obydwa cele szczegółowe wraz z planowanymi operacjami są spójne, powiązane ze
sobą oraz wzajemnie się uzupełniają.
Użycie różnych metod: wsparcie finansowe poprzez przyznawanie dotacji, realizacja projektowych grantowych,
organizacja szkoleń, warsztatów, imprez, wizyt studyjnych, wydawanie biuletynu, prowadzenie doradztwa, promowanie
dobrych praktyk na stronie internetowej LGD.
Zaangażowanie różnych sektorów i partnerów: a) społecznego m.in.: OSP, KGW, lokalni twórcy ludowi, kościoły,
stowarzyszenia, wiejskie domy kultury, nieformalne grupy młodzieży, rady rodziców, rady sołeckie; b) gospodarczego:
rolnicy, przedsiębiorcy, związki pracodawców, rzemieślnicy i ich rodziny; c) publicznego: Urzędy Gmin poprzez
współpracę przy organizacji warsztatów, wydarzeń, udostępnianiu pomieszczeń do spotkań, szkoleń, wydarzeń,
zgłaszanie materiałów do prasy lokalnej; d) partnerzy m.in: Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury oraz Biblioteki, G,
Muzeum w Kozienicach, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni”, Kozienickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin”Sami
Sobie”,
Gminne i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Bezrobotnych „Róbmy Swoje”,Stowarzyszenie 50+
Szansą Dla Ciebie Osiemborów, partnerskie LGD przy projekcie współpracy
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Integrowanie różnych zasobów i branż działalności gospodarczej m.in. poprzez:
- przy nagrywaniu płyt - współpracę z lokalnymi firmami nagraniowymi, drukarniami, grafikami,
- przy budowie i przebudowie obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - współpracę
z lokalnymi przedsiębiorcami z branży: budowlanej, stolarskiej, dekarskiej itp.
- przy wydawaniu publikacji - współpracę z lokalnymi grafikami, drukarniami itp.
- przy doposażaniu zespołów w stroje ludowe i obrzędowe - współpracę z lokalnymi pracowniami krawieckimi,
- przy realizacji zadań dot. wzmocnienia kapitału społecznego poprzez realizację projektów szkoleniowych
współpracę z lokalnymi firmami szkoleniowymi, cateringowymi, domami kultury, stowarzyszeniami itp.
- przy realizacji zadań dot. grup defaworyzowanych poprzez realizację projektów szkoleniowych, warsztatowych
współpracę z lokalnymi firmami szkoleniowymi, cateringowymi, stowarzyszeniami, MOPS-em,GOPS-ami, Urzędem
Pracy itp.
-premiowanie projektów (poprzez stworzenie odpowiedniego kryterium oceny w karcie oceny), które wykorzystują
różne lokalne zasoby np. folklor, historię, przyrodę, tradycje, produkty lokalne itp.
-premiowanie projektów (poprzez stworzenie odpowiedniego kryterium oceny w karcie oceny), które dotyczą grup
defaworyzowanych.
Odpowiedź na zidentyfikowaną w analizie SWOT słabą stronę /zagrożenie:
Bezrobocie i mała aktywność zawodowa, niska jakość infrastruktury drogowej, Niedostatecznie rozbudowana
infrastruktura w postaci ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, Procesy migracyjne głównie ludzi młodych,
wykształconych, najbardziej wartościowych, Niedostateczna promocja i popularyzacja dziedzictwa historycznokulturowego powiatu w obrębie i poza powiatem, Zmniejszanie się liczby miejsc pracy w regionie (bezrobocie),
Niestabilna sytuacja na rynku pracy, Niż demograficzny, Starzenie się społeczeństwa, Pogłębiające się rozwarstwienie
społeczeństwa i dysfunkcyjność w rodzinie.
Źródło opracowanie własne LGD.
10.2 Zgodność celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z dokumentami strategicznymi innych
szczebli
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru objętego LGD "Puszcza Kozienicka" zawiera przegląd aktualnej sytuacji na
tym terenie, identyfikuje problemy, diagnozuje potrzeby lokalnej społeczności, określa cele i kierunki działań zmierzające
do poprawy istniejącego stanu.
Cele Ogólne sformułowane w trakcie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju zostały przeanalizowane pod
kątem ich zgodności z celami strategicznymi określonymi w innych dokumentach strategicznych, takich jak Strategia
Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 oraz
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Tabela 20. Zgodność celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z dokumentami strategicznymi innych
szczebli
Cel Ogólny 1: Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju
gospodarki na obszarach wiejskich
szczegółowy 1.1. Wzmocnienie gospodarki lokalnej min z obszaru LGD „Puszcza Kozienicka”
Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2008 – 2020 z celem strategicznym I:Rozwój gospodarczy
i promocja atrakcyjności inwestycyjnej, Celem szczegółowym: Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
Zwiększenie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów, Popieranie rolnictwa ekologicznego
i przetwórstwa rolno-spożywczego.
Zgodnośćze Strategią Rozwoju Gminy Garbatka – Letnisko na lata 2013 z Celem strategiczny I.
Rozwój aktywności gospodarczej Gminy Garbatka-Letnisko ze szczególnym uwzględnieniem działalności turystycznej
jako głównego źródła utrzymania mieszkańców; Celem Operacyjnym 2:Wspieranie rozwoju pozarolniczej działalności
gospodarczej na obszarze Gminy.
Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Sieciechów na lata 2011 – 2017, Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa
ekonomicznego (zwiększenie miejsc pracy, dochodów ludności).
Zgodnośćze Strategią Strategia Ekorozwoju Gminy Głowaczów w latach 2004 – 2015, Cel strategiczny G3 Rozwój
przemysłu i rzemiosła.
Zgodnośćze Strategią Rozwoju Gminy Magnuszew na lata 2016-2020:Rozwój rynków zbytu, Inwestycje
w gospodarkę niskoemisyjną.
Zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020:Cel strategiczny III. Aktywizacja gospodarki
lokalnej; Cel operacyjny 2: Wzmocnienie aktywności i konkurencyjności obszarów wiejskich, rozwój rolnictwa; Cel
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szczegółowy 2.2.: Rozwój przedsiębiorczości w sektorach pozarolniczych; Cel szczegółowy 3.3: Wsparcie rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości
Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030: Wzrost konkurencyjności regionu
poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii.
Zgodność z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Cel
strategiczny1: Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym
rynku pracy i zrównoważonych zasobach.
Zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 : Cel tematyczny Wspólnych Ram
Strategicznych CT 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, priorytet ROW 6. Włączenie społeczne,
redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, celem szczegółowy 6B. Wspieranie
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich m.in. poprzez: tworzenie miejsc pracy i stworzenie warunków
umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym bez pracy, a także stworzenie korzystnych warunków do
tworzenia nowych firm, sprzyjających zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z
rynku pracy. Cele szczegółowe powiązane: 3A – poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich
zintegrowanie
z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na
rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe
przetwórstwa. 6A – ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia
miejsc pracy. W ramach LSR realizowane będą operacje w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz wspierane
będą działania mające na celu wyposażenie w niezbędną wiedzę lub umiejętności oraz kwalifikacje m. in. osób
planujących rozpoczęcie działalności dodatkowej do działalności rolniczej oraz osób odchodzących z rolnictwa. Celem
będzie aktywizowanie bezrobotnych, grup defaworyzowanych, współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu
identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR, sieciowanie podmiotów
zaangażowanych
w
pracę
z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki
doradztwa rolniczego. 6C – zwiększanie dostępności technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) na obszarach
wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości poprzez działania aktywizacyjne dla
społeczności wiejskich, w tym innowacyjne szkolenia i wyjazdy studyjne dla przedsiębiorców, młodzieży.
Zgodność ze Strategią Europa 2020: Cele wyznaczone w LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej
określonych w Strategii Europa 2020 odnośnie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu
wzrostu m. in. poprzez: wspieranie inicjatyw opartych na transferze wiedzy i innowacji, wspieranie firm korzystających
efektywnie z lokalnych zasobów, wspieranie firm z branży OZE, wspieranie grup defaworyzowanych w pozyskiwaniu
dotacji na tworzenie i rozwój własnych działalności gospodarczych, pełniejszym wykorzystaniu TIK, prowadzenie
doradztwa by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które przyczyniałyby się do tworzenia
nowych miejsc, szerzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wspieranie firm efektywnie korzystających
z lokalnych zasobów, umożliwienie nabywania nowych umiejętności.
Zgodność ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 . Celem: 1.Wzrost zatrudnienia, 2. Wydłużenie aktywności
zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych,5. Podniesienie poziomu kompetencji
i kwalifikacji obywateli m. in. poprzez przyznawanie dotacji na tworzenie i rozwój firm, organizację szkoleń dot.
przedsiębiorczości.
Zgodność ze Strategią Rozwoju Kraju do roku 2020: Obszar strategiczny:II. Konkurencyjna gospodarka i celami: II.3.
Zwiększenie innowacyjności gospodarki, II.4. Rozwój kapitału ludzkiego, III. Spójność społeczna i terytorialna
i celami: III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków
regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich poprzez przyznawanie
dotacji na tworzenie i rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, organizację szkoleń.
Zgodność ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020: Cel:1. Wzrost
jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,1.2. Zwiększanie
zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania, 1.3. Rozwój
przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału endogenicznego obszarów wiejskich
poprzez przyznawanie dotacji na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, organizację szkoleń
Zgodność ze Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ”Dynamiczna Polska 2020” z celami:
1.4.Ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach ich rozwoju, ze szczególnym
uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora MŚP, 2.5. Wspieranie rozwoju kadr dla innowacyjnej i efektywnej
gospodarki, 3.1. Transformacja systemu społeczno - gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną ścieżkę”poprzez
przyznawanie dotacji na tworzenie i rozwój firm, organizację szkoleń dla przedsiębiorców
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Zgodność z dokumentem strategicznym „Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności” z Obszarem strategicznym
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna i celem 2. Rozwój regionalny poprzez przyznawanie dotacji na
tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, organizację szkoleń dot. innowacyjnej przedsiębiorczości.
Cel Ogólny 2:Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające
w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego cele
szczegółowe:2.1 Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw, 2.2 Rozwój infrastruktury
służącej lokalnym inicjatywom, 2.3 Promocja walorów i dziedzictwa historyczno- kulturowego obszaru LSR.
Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2008 – 2020z celem strategicznym: Cel strategiczny II:
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Rozwój zasobów ludzkich (edukacja + mobilizacja
społeczna); Cele szczegółowe: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej, Popularyzowanie aktywnych
form spędzania wolnego czasu,Kreowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego; Cel strategiczny III: Rozbudowa
infrastruktury społecznej i technicznej, ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne; Cele szczegółowe:
Poprawa sposobu komunikacji w gminie i poprawa sieci dróg lokalnych, Podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców, Poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
ZgodnośćzeStrategią Rozwoju Gminy Garbatka – Letnisko na lata 2013; Cel strategiczny I. Cel Operacyjny 1:
Budowa, rozbudowa oraz modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej, Cel Operacyjny 4: Efektywna promocja
Gminy Garbatka-Letnisko; Cel strategiczny III. Cel Operacyjny 2: Rozwój kultury na obszarze Gminy; Cel
strategiczny IV: Ochrona przyrodniczych i kulturowych zasobów Gminy Garbatka-Letnisko; Cel Operacyjny2:
Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Sieciechów na lata 2011 – 2017,Cel 3.Poprawa infrastruktury
ZgodnośćzeStrategią Ekorozwoju Gminy Głowaczów w latach 2004 – 2015; Cel strategiczny S3: Zachowanie
dziedzictwa kulturowego; Cel strategiczny S4: Integracja społeczności lokalnej; Cel strategiczny S5: Ograniczenie
obszarów ubóstwa; Cel strategiczny G2: Zwiększenie ruchu turystycznego i zmniejszenie sezonowości – zwiększenie
atrakcyjności turystycznej regionu
Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Magnuszew na lata 2016-2020: Rozwój infrastruktury lokalnej i turystycznej
Zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020; Cel strategiczny II: Rozwój infrastruktury
technicznej; Cel operacyjny 1:Poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej;Cel szczegółowy 1.1: Budowa,
przebudowa, remont, dróg powiatowych i ciągów pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; Cel
strategiczny III: Aktywizacja gospodarki lokalnej; Cel operacyjny 3: Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej
osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy z terenu Powiatu Kozienickiego; Cel szczegółowy 3.2: Dostosowanie
kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb i wymogów rynku pracy; Cel szczegółowy 3.4:
Wzrost aktywności zawodowej wśród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; Cel
strategiczny IV: Wykorzystanie zasobów i walorów przyrodniczo-turystycznych i kulturowych, Cel operacyjny 1:
Rozwój turystyki i rekreacji; Cele szczegółowe:1.1: Zwiększenie atrakcyjności turystyczno – wypoczynkowej powiatu.
Zgodnośćze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030: Wykorzystanie potencjału kultury
i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy
jakości życia .
Zgodność z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Cel
tematyczny Wspólnych Ram Strategicznych CT 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, priorytetem
Rozwoju Obszarów Wiejskich; 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich i celem szczegółowym: 6B. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich m. in. poprzez
wspieranie inicjatyw lokalnych, rozwój infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej, promocję
i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa, organizację wyjazdów studyjnych, warsztatów aktywizacyjnych.
Zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Cel tematyczny Wspólnych Ram
Strategicznych CT 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, priorytetem Rozwoju Obszarów Wiejskich
6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich i celem
szczegółowym: 6B. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich m.in. poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych,
rozwój infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej, promocję i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa,
organizację wyjazdów studyjnych, warsztatów aktywizacyjnych.
Zgodność ze Strategią Europa 2020: Cele wyznaczone w LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej
określonych w Strategii Europa 2020 odnośnie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu
wzrostu m. in. poprzez: wspieranie inicjatyw opartych na transferze wiedzy i innowacji, korzystających efektywnie
z lokalnych zasobów, przyjaznych środowisku, wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury wykorzystującej OZE,
wspieranie grup defaworyzowanych w pozyskiwaniu dotacji na realizację własnych projektów, pełniejsze wykorzystanie
TIK, rozpowszechnianie wiedzy za pośrednictwem sieci, prowadzenie doradztwa by innowacyjne pomysły rozwiązywały
problemy społeczne, szerzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwienie ludziom zdobywania nowych
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umiejętności, wspieranie zdrowia i aktywności osób starszych, aby umożliwić osiągnięcie spójności społecznej oraz
wyższej wydajności.
Zgodność ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020; Cele: 2. Wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie
lepszej jakości funkcjonowania osób starszych, 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5. Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej, organizację
warsztatów z wykorzystaniem nowych technologii, wyjazdy studyjne
Zgodność ze Strategią Rozwoju Kraju 2020; I. Sprawne i efektywne państwo; cel I.3.2. Rozwój kapitału społecznego
poprzez działania, które będą służyły zwiększeniu aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Promowane będzie
uczestnictwo w kulturze poprzez otwarty dostęp do zasobów cyfrowego dziedzictwa, rozwój infrastruktury kultury
i kształcenie podstawowych kompetencji kulturowych Wzmacniane będą aktywne wspólnoty lokalne poprzez tworzenie
lub udostępnianie publicznej przestrzeni, m. in. dzięki budowie nowych lub wykorzystaniu już istniejących elementów
infrastruktury kultury oraz promowanie istniejących mechanizmów ustawowych, tj. inicjatywy lokalnej; III. Spójność
społeczna i terytorialna, cel III.3: Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, III.3.3: Tworzenie warunków dla
rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich poprzez
poprawę dostępu do edukacji i kultury, realizację projektów współpracy.
Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020;Cel 1.4: Zapobieganie
i ograniczanie wykluczenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, 2. Poprawa warunków życia
na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej, 2.4. Rozwój infrastruktury społecznej zapewniającej
mieszkańcom obszarów wiejskich dostęp do dóbr i usług publicznych, 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian
klimatu na obszarach wiejskich, 5.2. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu
przestrzennego, 5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich poprzez: rozwój
infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej.
Zgodność z dokumentem strategicznym „Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności” z obszarem strategicznym
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna i celem 5. Kapitał społeczny poprzez:organizację warsztatów
z wykorzystaniem innowacyjnych TIK, wyjazdów studyjnych, realizację projektów współpracy.
Źródło opracowanie własne LGD.

XI. Monitoring i ewaluacja
Proces monitoringu i ewaluacji są względem siebie niezależne, choć pozostają w ścisłym związku, gdyż dotyczą
tych samych zagadnień. Monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju są kluczowymi elementami skutecznego
procesu jej wdrażania, zapewniającymi pozyskanie informacji na temat postępów prowadzonych działań, w głównej
mierze w kontekście realizacji przyjętych celów strategicznych i operacyjnych. Stanowią równocześnie narzędzia kontroli
i oceny umożliwiające korektę nieprawidłowości w procesie wdrażania LSR i funkcjonowania LGD, poprzez
wprowadzenie niezbędnych modyfikacji i uaktualnień przy realizacji opracowanej strategii.
Monitoring realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” stanowi równoległy
do jej wdrażania, ciągły i rutynowy proces wymagający zbierania i analizy danych oraz raportowania wyników
w określonych przedziałach czasowych. Dla sprawnej jego realizacji, przyjmuje się, iż proces monitorowania, z uwagi na
charakter prowadzonych działań, w sposób ciągły i na bieżąco, prowadzony będzie przez biuro LGD. W odstępach
półrocznych pracownicy biura sporządzać będą pisemne sprawozdania z realizacji LSR, analizowane i zatwierdzane
następnie przez Zarząd. Treść sprawozdań, zgodnie z zasadą jawności działania LGD, będzie podawana do wiadomości
publicznej za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia.
Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewaluacji będzie Zarząd, uprawniony do zlecania jej wykonania
ekspertom zewnętrznym. Podobnie, jak w przypadku monitoringu, uzyskane wyniki prezentowane będą w formie raportu
z badania ewaluacyjnego, upubliczniane za pośrednictwem strony www LGD.
Celem ewaluacji LSR jest ocena działań realizowanych przez LGD „Puszcza Kozienicka”” ze względu na
adekwatność i użyteczność tych działań w efektywnym wydatkowaniu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zgodzie z założeniami i kierunkami rozwoju nakreślonymi w LSR. Organem
odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewaluacji będzie Zarząd, uprawniony do ewentualnego zlecania jej ekspertom oraz
podmiotom zewnętrznym. Uzyskane wyniki prezentowane będą w formie raportów i upubliczniane za pośrednictwem
strony internetowej LGD.W procesie ewaluacji LGD uwzględniła metody partycypacji społecznej m.in. badania
ankietowe, wywiady, e-ankiety, spotkania konsultacyjne, e-konsultacje na stronie www. Wyniki ewaluacji przemienią się
w konkretne działania (np. zmiana procedur, lokalnych kryteriów) na podstawie projektów uchwał przygotowanych przez
Zarząd i przyjętych przez Walne Zebranie.
Ewaluacja wewnętrzna
analitycznorefleksyjnych

LSR

będzie

przeprowadzana
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w

formie

corocznych

ćwiczeń

czyli w formie tzw. warsztatu refleksyjnego, którego celem będzie bieżąca analiza procesu
wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej zrozumieć osiągnięte rezultaty i
umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Wyniki
ewaluacji będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań oraz
stanowić wkład w ewaluację zewnętrzną. Podstawowymi materiałami do pracy na warsztacie
refleksyjnym będą zestawienia i materiały z procesu realizacji LSR przygotowane przez pracowników
LGD. Warsztat będzie się odbywał na początku każdego roku kalendarzowego, tak, aby wypracowane
wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni. Do
uczestnictwa w warsztacie LGD może zaprosić członków Zarządu i Rady LGD, pracowników biura LGD,
przedstawicieli innych LGD, beneficjentów, przedstawicieli samorządu województwa oraz innych
interesariuszy, których udział może wpłynąć na poprawę komunikacji i wzajemnego zrozumienia,
poszukiwania wspólnych rozwiązań dla identyfikowania problemów, jak również przyczynić się do
wymiany dobrych praktyk oraz wspólnie do przygotowywania się do ewaluacji zewnętrznej.
Ewaluacja zewnętrzna odbędzie się jednokrotnie na przestrzeni lat 2020 – 2022 tak by była
możliwość włączenia wyników badań do sytemu LGD w przyszłym okresie programowania.Dla
zapewnienia bezstronności i obiektywności oceny organów oraz osób odpowiedzialnych za
funkcjonowanie LGD i wdrażanie LSR ewaluacja zewnętrzna zostanie powierzona ekspertom
zewnętrznym, jednak będzie wymagała ścisłej współpracy z Biurem LGD. Wykonawca badań będzie
musiał posiadać odpowiednie doświadczenie w przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych. Ewaluacja
zewnętrzna będzie dotyczyła następujących obszarów badawczych:

lturowe,

Efektem końcowym ewaluacji zewnętrznej będzie raport końcowy, który syntetycznie i
przekrojowo omówi wyniki przeprowadzonych badań. Rekomendacje przedstawione w raporcie będą
sformułowane na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań mających pokrycie we
wnioskach przedstawionych w raporcie końcowym.

Procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR przez LGD opisuje załącznik nr 2 do strategii.
Tabela. 21 Elementy funkcjonowania i wdrażania LGD podlegające ewaluacji.
Elementy
funkcjonowaniaLGD i
wdrażania LSR
podlegające ocenie

Podmiot
wykonujący
badanie

Źródła danych
i metody ich
zbierania

Czas/ okres
dokonywania
pomiaru

Analiza
i ocena danych

Elementy funkcjonowania LGD podlegające ewaluacji

Pracownicy
biura LGD

Zarząd LGD/
ekspert
zewnętrzny

opinia Zarządu
opinia
wnioskodawców
karta doradztwa
ankieta oceniająca
jakość doradztwa
sprawozdania
z realizacji LSR

IV kwartał 2018/
pomiar:
III.2016 - III.2018
IV kwartał 2021/
IV.2018 - III.2021
III/IV kwartał 2023/
okres
programowania
Okres objęty pomiarem:
wdrażanie LSR 20142020
Na bieżąco w całym
okresie wdrażania LSR
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przestrzeganie regulaminu
pracy biura oraz zapisów
umów o pracę
jakość świadczonych
usług doradczych

Ocena roczna
dokonywana w każdym
pierwszym kwartale
roku kolejnego

Organ zarządczy,
decyzyjny
oraz kontrolny

Ekspert/
podmiot
zewnętrzny

listy obecności oraz
protokoły
z posiedzeń
ankiety z członkami
Zarządu, Rady,
Komisji Rewizyjnej

IV kwartał 2018/
IV kwartał 2021/
IV.2018 -III.2021
III/IV kwartał 2023/
okres
programowania
Okres objęty pomiarem:
wdrażanie LSR 20142020
Na bieżąco w całym
okresie wdrażania LSR

frekwencja na
posiedzeniach
realizacja uchwał
przestrzeganie
regulaminów pracy
organów LGD

Ocena roczna
dokonywana w każdym
pierwszym kwartale
roku kolejnego

Realizacja zadań
dotyczących
funkcjonowania,
w tym ocena
działalności LGD

Zarząd LGD/
ekspert,
ewaluacja
z udziałem
społeczności
lokalnej

sprawozdania
z realizacji LSR
wnioski o płatność

IV kwartał 2018/
III.2016 III.2018)
IV kwartał 2021/
IV.2018 - III.2021
III/IV kwartał 2023/
okres
programowania
Okres objęty pomiarem:
wdrażanie LSR 20142020
Na bieżąco w całym
okresie wdrażania LSR

realizacja budżetu
opinia społeczności
nt. działalności LGD
rozpoznawalność LGD
komunikacja LGD ze
społecznością lokalną

Ocena roczna
dokonywana w każdym
pierwszym kwartale
roku kolejnego

Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji

Realizacja LSR,
w tym: celów,
przedsięwzięć,
wskaźników,
wydatkowania budżetu

Zarząd LGD,
ekspert, podmiot
zewnętrzny

matryca celów LSR
informacje od IZ
o zawartych oraz
wypłaconych
umowach informacje
z naborów ankieta
monitorująca
ankiety
z beneficjentami
karty kontrolne
grantu
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IV kwartał 2018 /
III.2016 - III.2018
IV kwartał 2021/
IV.2018 -III.2021
III/IV kwartał 2023/
pomiar: cały okres
programowania
Okres objęty pomiarem:
wdrażanie LSR 20142020
Na bieżąco w całym
okresie wdrażania LSR
Ocena roczna
dokonywana w każdym
pierwszym kwartale
roku kolejnego

stopień realizacji
poszczególnych celów
stopień realizacji
wskaźników
stopień kontraktowania
i wydatkowania środków
spójność i trafność
rozwiązań proceduralnych

IV kwartał 2018 /
III.2016 - III.2018

Realizacja naborów,
w tym: harmonogram,
lokalne kryteria
i procedury wyboru
operacji, zainteresowanie
społeczne naborem

Zarząd LGD,
ekspert, podmiot
zewnętrzny,
ewaluacja
z udziałem
społeczności
lokalnej

informacje
z naborów
strona internetowa
LGD – licznik pobrań
informacji
o naborze
karta doradztwa
analiza lokalnych
kryteriów
i procedury wyboru
operacji
ankiety z członkami
Rady

IV kwartał 2021 /
IV.2018 -III.2021
III/IV kwartał 2023
pomiar: cały okres
programowania
Okres objęty pomiarem:
wdrażanie LSR 20142020
Na bieżąco w całym
okresie wdrażania LSR

zgodność działań
z harmonogramem,
dostępność informacji
oraz poziom
zainteresowania lokalnej
społeczności
podejmowaniem działań
w naborach,
jasność, przejrzystość
i aktualność kryteriów

Ocena roczna
dokonywana w każdym
pierwszym kwartale
roku kolejnego

Elementy funkcjonowania LGD podlegające monitorowaniu

Szkolenia LGD

Doradztwo LGD

Pracownicy
biura LGD

Pracownicy
biura LGD

listy obecności,
certyfikaty,
zaświadczenia
ankieta oceniająca
karty doradztwa
ankieta oceniająca
doradztwo
informacje z naborów

Zainteresowanie
działalnością LGD

Pracownicy
biura LGD

strona internetowa
LGD
listy ze spotkań
aktywizacyjnych
ankiety kierowane do
lokalnej społeczności

Działalność organów
LGD

Pracownicy
biura LGD

listy obecności
z posiedzeń

na bieżąco/
raporty roczne

harmonogram szkoleń
frekwencja

na bieżąco/
raporty roczne

ilość i jakość
świadczonych usług
doradczych przez LGD

na bieżąco/
raporty roczne

licznik wejść na www
frekwencja spotkań
efektywność planu
komunikacji

na bieżąco/
raporty roczne

frekwencja na
posiedzeniach

Elementy wdrażania LSR podlegające monitorowaniu

Pracownicy
biura LGD

matryca celów LSR
zestawienia
zawartych i
wypłaconych umów
informacje z naborów
ankieta monitorująca
karta kontrolna grantu

Nabory wniosków
o przyznanie pomocy

Projekty grantowe LGD

Realizacja LSR oraz
budżetu LGD

na bieżąco/
raporty roczne

osiąganie wskaźników
budżety na projekty
konkursowe, grantowe,
operacje własne, projekty
współpracy,
funkcjonowanie LGD

Pracownicy
biura LGD

harmonogram
naborów
informacje z naborów
wniosków
karta doradztwa

na bieżąco/
raporty roczne

ogłaszanie konkursów
wg harmonogramu
wykorzystanie środków
w naborze
ilość korzystających
z doradztwa LGD

Pracownicy
biura LGD

ankieta monitorująca
karta kontrolna grantu
e-ankiety

na bieżąco/
raporty roczne

ponoszenie wydatków
zgodnie z umowami
terminowość realizacji
zadań grantowych

Źródło: opracowanie własne LGD.
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Ewaluacja i jej planowanie
Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tej ewaluacji będzie Zarząd. Przeprowadzenie ewaluacji Zarząd
będzie mógł zlecić do wykonania ekspertom zewnętrznym. Wyniki ewaluacji Zarząd będzie zobowiązany przedstawić
w formie raportu z badania ewaluacyjnego. Sporządzony raport ma na celu wykazać informacje o stanie zaawansowania
realizacji poszczególnych działań oraz zaprezentować poziom osiągniętych wskaźników, a w szczególności:







zakres osiągniętych wskaźników dla celów ogólnych i szczegółowych LSR;
ocenę wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla każdego przedsięwzięcia;
analizę aktualności celów strategicznych w stosunku do analizy SWOT;
analizę zasadności ilości przedsięwzięć i ich zakresów oraz wskaźników;
zebranie uwag do członków Zarządu i pracowników LGD nt. funkcjonowania LGD szczególnie w trakcie
naboru oraz uwag zgłaszanych przez Beneficjentów;
 zebranie uwag od członków LGD nt. funkcjonowania partnerstwa;
 wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSR;
 wnioski dotyczące aktualizacji oraz ewentualnych zmian w LSR.

XII. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Strategia jest dokumentem, dla którego na etapie projektu należy rozstrzygnąć czy konieczne jest przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne dla dokumentów wymienionych
w art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.
zm.). Poziom sformułowania przedsięwzięć zakładanych w LSR w ramach których beneficjenci będą składali wnioski
o pomoc jest bardzo ogólny. W LSR zostały określone warunki dostępu do dofinasowania w ramach przedsięwzięć tj.
m.in.: rodzaj beneficjentów, wielkość dofinansowania, rodzaj premiowanych projektów. LGD nie wyznacza w
opracowywanym dokumencie ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary
Natura
2000.
Po przeanalizowaniu zapisów rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
brak jest przesłanek by wymienione tam przedsięwzięcia miały szansę otrzymania pomocy finansowej w ramach LSR ze
względu na skalę tych inwestycji i koszty ich realizacji.
Decyzję o konieczności przeprowadzenia oceny wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowisk oraz Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. W wniosku z dnia 20 października 2015 r., L.dz.124/2015 i 126/2015, na
mocy art. 47 i 56 ww. Ustawy zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie z zapytaniem czy istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu LSR. Przy opracowywaniu uzgodnienia posłużono się uwarunkowaniami zawartymi w art. 49.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, działając na podstawie art. 48 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnej
Strategii Rozwoju LD „Puszcza Kozienicka” pismem z dnia 23 11.2015r znak sprawy WOOŚ-I.410.642.2015.ARM.
Również Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 23.11.2015 r znak sprawy
ZNS.9022.1.00319.2015.DB na podstawie art.58 ust.1 pkt. 2 w związku a zrt.48.ust.1 1a ustawy z dnia 3 października
2008
r
o
udostępnianiu
informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
oraz art.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2015r. , poz. 1412), mając na
uwadze uwarunkowania, o których mowa w art.49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie stwierdza konieczności
przeprowadzenia takiej oceny z następujących powodów:

 z załączonej do wystąpienia dokumentacji wynika, że realizacja postanowień projektu nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na środowisko;
 projekt dotyczy wyłącznie niewielkich modyfikacji przyjętego już dokumentu, co stanowi warunek
umożliwiający odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Strategia będzie stanowić instrument realizacji Strategii Rozwoju województwa Mazowieckiego do roku 2030
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i jest ich uszczegółowieniem na poziomie konkretnego
obszaru.
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Załącznik nr 1. Procedura aktualizacji LSR.
1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zwanej dalej LSR, może nastąpić
w związku z:

 zmianą danych dotyczących obszaru LSR;
 zmianą przepisów dotyczących LSR;
 potrzebą zastosowania zaleceń z kontroli, oceny, monitoringu i/lub ewaluacji LSR / LGD.

2. Aktualizacja LSR może nastąpić na wniosek: Rady LGD; Komisji Rewizyjnej LGD; Zarządu LGD;
grupy liczącej powyżej 10% wszystkich członków LGD.
Organem LGD uprawnionym do aktualizacji LSR jest Walne Zebranie Członków, chyba że dokonało delegowania
tych uprawnień na inny organ LGD.
Wniosek o aktualizację LSR składa się do Zarządu LGD, który zobowiązany jest przedstawić go na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków.
W terminie 30 dni Zarząd LGD przyjmuje stanowisko w sprawie zgłoszonego wniosku
o aktualizację LSR oraz określa zakres i harmonogram dalszych działań.
Projekt zmiany LSR musi zostać poddana konsultacjom społecznym, poprzez zamieszczenie zmienianych części
LSR wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej LGD na co najmniej 14 dni.
Tabela 22. Schemat procedowania aktualizacji LSR
Czynność

Podmiot odpowiedzialny

Bieżące konsultowanie potrzeb aktualizacji LSR
w procesie wdrażania z: wnioskodawcami;potencjalnymi wnioskodawcami; członkami
LGD

Zarząd LGD

Przedstawienie niezbędnego zakresu aktualizacji LSR

Zarząd LGD

Zatwierdzenie zmian w LSR w formie uchwały

Walne Zebranie Członków
LGD

Źródło: Opracowane własne LGD.
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Załącznik nr 2. Procedura ewaluacji i monitoringu wdrażania
Kozienicka”.

LGD „Puszcza

Warunkiem efektywnego wdrażania Strategii jest stworzenie procedur, które umożliwią obserwację efektów
realizacji Strategii oraz pozwolą na ich ewentualną korektę. Prowadzenie takich działań umożliwi efektywne planowanie,
okresową ocenę i aktualizację zapisów dokumentu zgodnie ze zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi
i zdiagnozowanymi potrzebami społeczności lokalnej. Dokument obejmuje działania związane z bieżącym
monitorowaniem realizacji Strategii oraz jej okresowej ewaluacji.
§2 Definicje i skróty
W celu określenia zakresu prowadzonych badań przyjęto następujące skróty i definicje:
Ewaluacja – to obiektywna ocena działań na wszystkich etapach prac. Powinna dostarczać rzetelnych i przydatnych
informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Ewaluacja to działanie
prowadzone okresowo. Ewaluacja ma służyć do weryfikacji sposobu wdrażania LSR.
Monitoring – to regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawisk. Zgromadzone dane umożliwiają
podjęcie działań w kierunku osiągnięcia założonych celów. Monitoring to działanie bieżące, uwzględnione w zapisach
Strategii, pozwalające ją realizować.
Procedura –określona reguła postępowania.
Raport z ewaluacji Strategii –Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Raport z monitoringu Strategii –Raport z monitoringu Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność.
Strategia –Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Strona internetowa – strona internetowa Lokalnej Grupy Działania.

§3 Opis procedury monitoringu
Monitoring LSR prowadzony jest na bieżąco.
Organem uprawnionym do realizacji procedury monitoringu jest Zarząd LGD, chyba, że dokonano delegowania tych
zadań na inny organ LGD/pracowników Biura Zarządu.
Monitoring przeprowadza się na podstawie: sprawozdań beneficjentów, ankiet beneficjentów, anonimowych badań
ankietowych, rejestrów danych prowadzonych przez LGD, w tym rejestrów ogłoszonych konkursów oraz licznika
odwiedzin strony internetowej na podstawie danych uzyskanych od jej administratora.
Monitoring obejmuje: zebranie danych na temat: wskaźników realizacji LSR, harmonogramu ogłaszanych konkursów,
budżetu LGD, liczby osób odwiedzających stronę internetową, pracowników biura LGD oraz funkcjonowania Biura
Zarządu, ocenę zebranych informacji w stosunku do założonych wartości.
Opracowanie Raportów z monitoringu Strategii w okresie rocznym kwartalnym zawierających podsumowanie danych
wraz z wygenerowanymi wnioskami dotyczącymi wpływu podejmowanych działań na realizację założeń Strategii.
Monitoring prowadzony będzie w oparciu o następujące zasady: cykliczność obserwacji, ujednolicenie metod pomiaru
i obserwacji, unifikacja interpretacji wyników.
§4 Opis procedury ewaluacji
Organem uprawnionym do realizacji procedury ewaluacji jest Zarząd LGD, chyba, że dokonano delegowania tych zadań
na inny organ LGD/pracowników Biura Zarządu.
Do skoordynowania i wykonania prac związanych z ewaluacją Strategii powołuje się Zespół ds. Ewaluacji Strategii
liczący co najmniej 3 osoby. Zarząd wskaże Przewodniczącego Zespołu, który kierować będzie jego pracami.
Zarząd LGD może zlecić wykonanie ewaluacji podmiotom zewnętrznym.
Ewaluacja będzie prowadzona:
Corocznie
w
okresie
2016–2022,
dokonywana
w
pierwszym
kwartale
roku
kolejnego
i dotyczyć ona będzie: oceny działalności LGD; pracowników i funkcjonowania biura; skuteczności promocji i
aktywizacji społeczności lokalnej; harmonogramu rzeczowo-finansowego LSR.
W okresie dwuletnim w zakresie stopnia realizacji celów LSR – stopnia realizacji wskaźników.
- W roku 2019 – ewaluacja interim, w roku 2023 – ewaluacja ex-post(wykonana na dzień 31 marca) w zakresie oceny
działalności LGD, pracowników i funkcjonowania biura; skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej;
stopnia realizacji celów LSR (stopienia realizacji wskaźników); harmonogramu rzeczowo-finansowego LSR oraz budżetu
LSR.
Ewaluacja zewnętrzna odbędzie się jednokrotnie na przestrzeni lat 2020 – 2022 tak by była możliwość włączenia
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wyników badań do sytemu LGD w przyszłym okresie programowania.
- Ewaluacje przeprowadza się w oparciu o: badania ankietowe, opinie mieszkańców, wywiady grupowe/indywidualne
w tym wywiady IT, badania ankietowe, rejestry danych LGD, dane własne LGD.
- Raport z ewaluacji Strategii obejmuje przede wszystkim:
- Ocenę funkcjonowania LGD, w tym: działalność Zarządu, działalność Komisji Rewizyjnej, sprawność
przeprowadzania naborów, wizerunek LGD wśród mieszkańców obszaru, działalność informacyjną, promocyjną oraz
edukacyjną, procedury związane z wyborem przedsięwzięć oraz kompetencje pracowników.
- Ocenę stopnia wdrażania celów LSR, w tym stopnia osiągnięcia wskaźników.
- Podsumowanie działalności LGD w badanym okresie, wnioski i rekomendacje.
- Ewaluacja prowadzona będzie w oparciu o kryteria ewaluacji, tj.: trafności, efektywności
i wydajności, skuteczności, trwałości, użyteczności.
- Zatwierdzenia Raportu z ewaluacji Strategii dokonuje się uchwałą Walnego Zebrania Członków.
SPRAWOZDANIE Z NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
POMOCY
NR …………../………
(nr kolejny / rok)

W RAMACH PODDZIAŁANIA
„WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII
ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2014-2020
Zakres tematyczny naboru

…………………………
Pieczątka LGD

Nr naboru
Termin naboru
/ DD-MM-RRRR – DD-MM-RRRR/
Terminowość ogłaszania naboru
zgodnie z przyjętym harmonogramem
Limit dostępnych środków
w zł

TAK

Łączna kwota złożonych
wniosków
w zł
Złożonych w terminie naboru

Ilość wniosków:
Ilość wniosków wybranych do
dofinansowania przez LGD,
przekazanych
do dalszej oceny

Wnioskowana kwota pomocy
operacji wybranych do
dofinansowania, przekazanych
do dalszej oceny

Procentowe wykorzystanie limitu
Ilość wnioskodawców
korzystających
z doradztwa

Ilość osób korzystających
z doradztwa
Załączniki
Osoba sporządzająca sprawozdanie

Podpis osoby sporządzającej
sprawozdanie:

Data i miejsce
sporządzenia sprawozdania:
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NIE

Wycofanych
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Załącznik nr 3. Plan Działania LSR

CEL OGÓLNY
nr 1

Lata

Tabela 23. Plan działania LSR
2019-2021
2022-2023

2015-2018

RAZEM2016-2023

%
%
Nazwa
%
Plano
Wartość realizacji Planowa Wartość
Planow Wartoś realiza
Razem
wskaźnik
realizacji
-wane
z
wskaź
ne
z
ane
ćz
-cji
wartość
a
wskaźnika
wsparci
jednostk
nika
wsparcie jednostką
wsparci jednostk wskaźnik
wskaźni
produkt
narastając
ew
ą miary narasta
wPLN
miary
e wPLN ą miary a nara
-ków
u
o
PLN
jąco
-stająco

Razem
plano
-wane
wsparcie
wPLN

Program

Poddziałanie/
zakres
Programu

Przedsiębiorczy region kozienicki

Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie gospodarki lokalnej gmin z obszaru LGD „Puszcza Kozienicka“
Liczba
operacji
polegając
ych na
utworzeni
u nowego
przedsięb
iorstwa

17 szt.

85

850 000,0
0 zł

3

100

150 000
,00 zł

-

-

-

20 szt.

1 000 000,
00 zł

PROW

Realizacja
LSR

Liczba
operacji
polegając
ych na
rozwoju
istniejące
go
przedsięb
iorstwa

10 szt.

87

2 600 000
,00 zł

2

100

400 000
,00 zł

-

-

-

12 szt.

3 000 000,
00 zł

PROW

Realizacja
LSR

Razem cel
szczegółowy
1.1

3 450 000
,00 zł

550 000
,00 zł

0

4 000 000,
00 zł

Razem cel
ogólny 1

3 450 000
,00 zł

550 000
,00 zł

0

4 000 000,
00 zł
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CEL OGÓLNY
nr 2

Lata

2015-2018

%
realizac
Nazwa Wartość
ji
wskaźnik
z
wskaź
a
jednostk
nika
produktu ą miary
narasta
jąco

Planowane
wsparcie
wPLN

2019-2021

RAZEM20162023

2022-2023

%
Raze
Wartoś
%
realizacj
Wartoś
Plano
m
Razem
ć
realiza
i
Planowan
ćz
-wane warto
plano
z
-cji
wskaźnik e wsparcie jednost
wsparci
ść
-wane
jednost
wskaźni
a
wPLN
ką
ew
wskaź wsparcie
ką
ka nara
narastają
miary
PLN
ni
wPLN
miary
-stająco
co
-ków

Progra Poddziałanie/za
m
kres Programu

Aktywna społeczność
w lokalnych środowiskach

Cel szczegółowy 2.1 Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych
Liczba
wydarzeń
zorganizo
wanych
przez
LGD

25 szt.

50

100 000,00 zł

20

90

80 000,00
zł

5

100

20 000,
00 zł

50
szt.

200 000,0
0 zł

PROW

Realizacja LSR

Liczba
publikacji
opracow
anych
przez
LGD

2 szt.

50

25 000,00 zł

1

95

15 000,00
zł

1

100

10 000,
00 zł

4 szt.

50 000,00
zł

PROW

Realizacja LSR

Liczba
podmiotó
w
działający
ch
w sferze
kultury,
sportu,
rekreacji
i
dziedzict
wa
kulturowe

10 szt.

100

200 000,00 zł

-

-

-

-

-

-

10
szt.

200 000,0
0 zł

PROW

Realizacja LSR
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Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

go,które
wzbogacił
y swoją
działalnoś
ć o nowe
formy

Liczba
zrealizow
anych
projektów
współprac
y

1 szt.

100 000,00 zł

100

Razem cel
szczegółowy 2.1

-

-

425 000

-

-

-

-

1 szt.

30 000,
00 zł

95 000

100 000,0
0 zł

PROW

Współpraca

550 000,0
0 zł

Rozwój lokalnej, niekomercyjnej
infrastruktury na obszarze LGD

Cel szczegółowy 2.2 Rozwój infrastruktury służacej mieszkańcom obszaru LSR
Liczba
nowych lub
przebudowan
ych obiektów
lub miejsc
infrastruktury
turystycznej,r
ekreacyjnej,
kulturalnej,
drogowej i
dziedzictwa
lokalnego

22
szt.

91

3 200 000,
00 zł

1

100

300 000,0
0 zł

-

-

-

23
szt.

3 500 000,
PROW
00 zł

Liczba
zrealizowany
ch projektów

-

-

-

1

100

240 000,0
0 zł

-

-

-

1 szt.

240 000,0
0 zł
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PROW

Realizacja LSR

Współpraca

współpracy

Razem cel szczegółowy
2.2

3 200 000,
00 zł

540 000,0
0 zł

3 740 000,
00 zł

0

Cel szczegółowy 2.3 Promocja walorów i dziedzictwa historyczno – kulturowego obszaru LSR

15 szt.

100

300 000,00 zł

-

-

-

-

-

-

15
szt.

300 000,0
0 zł

PROW

Realizacja LSR

Liczba
zrealizow
anych
projektów
współprac
y

1

100

60 000,00 zł

-

-

-

-

-

-

1 szt.

60 000,00
zł

PROW

Współpraca

Organizacja przedsięwzięć
promujących obszar LGD
promujących obszar LGD

Liczba
wydarzeń
promując
ych
obszar
LGD

Razem cel
szczegółowy 2.3

360 000,00 zł

0

0

360 000,0
0 zł

Razem cel ogólny
2

3 985 000,00 zł

635 000,0
0 zł

30 000,
00 zł

4 650 000,
00 zł

Razem LSR

7 435 000,00 zł

1 185 000,
00 zł

30 000,
00 zł

8 650 000,
00 zł

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR
PROW
4 000 000,00 zł

69

% budżetu
poddziałania
Realizacja LSR
50

Załącznik nr 4. Budżet LSR.
Tabela 24. Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.
Wkład
EFRROW

Budżet
państwa

Wkład własny będący wkładem
krajowych środków publicznych

RAZEM

1 963 980,00

Beneficjenci inni niż jednostki
sektora finansów publicznych

3 436 020,00

Beneficjenci będący jednostkami
sektora finansów publicznych

1 654 380,00

Razem

5 090 400,00

8 000 000

1 963 980,00

945 620,00

2 600 000,0
0

945 620,00

8000 000

Źródło: Opracowane własne LGD.
Tabela 25. Wysokość wsparcia EFSI w ramach LSR
Wsparcie finansowe(PLN)
Zakres wsparcia
PROW

Fundusz
wiodący

Razem
EFSI

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b
rozporządzenia nr 1303/2013)

8 000 000

8 000 000

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013)

160 000

160 000

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d
rozporządzenia nr 1303/2013)

1 600 000

EFROW

1 600 000

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e
rozporządzenia nr 1303/2013)

250 000

EFROW

250 000

Razem

10 010 000

EFROW

10 010 000

Źródło: Opracowane własne LGD.
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Załącznik nr 5. Plan komunikacji LGD „Puszcza Kozienicka”
Tabela 26.Plan komunikacji LGD „Puszcza Kozienicka”
Zakładane wskaźniki
Termin

Cel komunikacji

poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców
o celach, zasadach
I połowa
przyznawania
2016
dofinansowania,
roku
typach operacji, które
będą miały największe
szanse wsparcia z LSR

Działanie
komunikacyjne

II
połowa
2016

Środki/narzędzia
komunikacji
artykuły w prasie
lokalnej

kampania
informacyjna
o głównych
założeniach
LSR

badanie
pozyskanie informacji
trafności doboru
zwrotnej dotyczącej
sposobu
trafności doboru
prezentowania
I połowa
sposobu informowania
informacji oraz
2016
o LSR i jakości
zainteresowania
roku
prowadzonych działań
uczestnictwem
informacyjnych przez
w działaniach
LGD
LGD
poinformowanie o
tematyce i terminach
szkoleń, warsztatów
animacyjnych
realizowanych w latach
2016-2017,
rozpoczęcie rekrutacji

Adresaci

kampania
informacyjna

Jednostka
miary

Wartość

Planowane efekty

Częstotliw
ość
monitoring
ui
ewaluacji

2

Telefoniczny,
Bieżące
internetowy,
osobisty monitorowa
artykuły na www,
odzew czytelników nie w czasie
potencjalni
portalach
7
wnioskodawcy,w tym społecznościowcyh.
spotkań,
ewaluacja
osoby z grup
Liczba
7 spotkań/
Udział
okresowa na
defaworyzowanych
otwarte spotkania spotkań/liczba zaproszenie min.
w spotkaniach co koniec 2016
konsultacyjne
osób
30 osób na każde
najmniej 50%
roku
zaproszonych
spotkanie
zaproszonych

potencjalni
wnioskodawcy,
w tym osoby z grup
defaworyzowanych

potencjalni
wnioskodawcy,
w tym osoby z grup
defaworyzowanych

Metoda: wywiad
ankietowy
narzędzie: ankieta

- artykuły w prasie
lokalnej
- artykuły na www,
portalach
społecznościowych
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Liczba
artykułów

Liczba ankiet

liczba
zgłoszeń

Zwrot ankiet na
poziomie 50%
uczestników
spotkań

bieżące
Zebranie opinii dot.
monitorowa
Satysfakcji
nie
potencjalnych
w czasie
wnioskodawców
spotkań,
z jakości prezentacji
ewaluacja
informacji przez
okresowa
LGD, w tym
na koniec
o kryteriach
2016 roku

na poziomie
odpowiadającym
założonym
wskaźnikom na
lata 2016-2017

bieżące
monitorowa
nie
podczas
naborów na
szkolenia,
ewaluacja
po realizacji
szkoleń

skompletowanie
zakładanej liczby
uczestników
poszczególnych
szkoleń

II
połowa
2016

poinformowanie
o terminach naborów
wniosków
planowanych na lata
2016-2017

II
połowa
2016

poinformowanie
o dotychczasowych
efektach realizacji
LSR, wynikach
konkursu

I połowa
2017

poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców
o LSR, jej celach,
zasadach wyboru
operacji, typach
operacji, które będą
miały największe
szanse wsparcia
w LSR

kampania
informacyjna

kampania
informacyjna

potencjalni
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

członkowie LGD,
współpracujące z
LGD instytucje i
organizacje,
wnioskodawcy, w
tym
z grup
defaworyzowanych

- artykuły w prasie
lokalnej
- artykuły na www,
portalach społecznościowych
- podczas
lokalnych
i regionalnych
imprez

Podczas wydarzeń
na obszarze LGD
Na sesjach Rad
Gminy
artykuły w prasie
lokalnej

kampania
informacyjna
o głównych
założeniach LSR

badanie
pozyskanie informacji
trafności doboru
zwrotnej dotyczącej
sposobu
trafności doboru
prezentowania
I połowa sposobu informowania
informacji oraz
o LSR i jakości
2017
zainteresowania
prowadzonych działań
uczestnictwem
informacyjnych przez
w działaniach
LGD
LGD

potencjalni
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

artykuły na www,
portalach
społecznościowych

spotkania otwarte

potencjalni
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

Metoda: wywiad
ankietowy
Narzędzie:
Ankieta
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liczba
wniosków

Liczba osób,
która wzięła
udział w
spotkaniach

wnioski
aplikacyjne
na poziomie
zakładanych
w planie działania
wskaźników
na 2016-2017

80 osób

2
Liczba
artykułów
7
liczba
7
spotkań/
spotkań/zaproszen
liczba
ie min. 30 osób na
zaproszonych każde spotkanie

Liczba ankiet

zwrot ankiet na
poziomie 50%
uczestników
spotkań

monitorowa
nie bieżące,
skompletowanie
podczas
zakładanej liczby
naboru
wniosków na
wniosków,
operacje planowane ewaluacja:
do realizacji
po
latach 2016-2017 zakończeniu
okresu
realizacji

udział
w spotkaniu
co najmniej 50%
zaproszonych

bieżące
monitorowa
nie podczas
konferencji,
ewaluacja
po
zakończeniu
kampanii

bieżące
odzew czytelników
monitorowa
internetowy,
nie
telefoniczny lub
w
czasie
osobisty w biurze
spotkań,
ewaluacja
udział
okresowa
w spotkaniach
na koniec
co najmniej 50%
2017
zaproszonych
zebranie opinii dot.
satysfakcji
bieżące
potencjalnych
monitorowa
wnioskodawców
nie,
z jakości prezentacji
ewaluacja
informacji przez
okresowa
LGD, w tym
na koniec
o kryteriach oceny
2017
wniosków przez
LGD,

identyfikacja ew.
problemów

II
połowa
2017

poinformowanie
o dotychczasowych
efektach realizacji LSR
przez LGD

poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców
o LSR, jej celach,
zasadach
przyznawania
I połowa
wsparcia, typach
2018
operacji, które będą
miały największe
szanse wsparcia
w LSR

Kampania
informacyjna
o efektach
realizacji LSR

kampania
informacyjna
o głównych
założeniach
LSR

badanie
pozyskanie informacji trafności doboru
zwrotnej dotyczącej
sposobu
trafności doboru
prezentowania
I połowa
sposobu informowania informacji oraz
2018
o LSR i jakości
zainteresowania
prowadzonych działań uczestnictwem
informacyjnych LGD
w działaniach
LGD

członkowie LGD,
współpracujące
z LGD instytucje
i organizacje,
wnioskodawcy, w
tym z
grupdefaworyzowan
ych

potencjalni
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

potencjalni
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

- konferencja
informacyjno promocyjna nt.
wdrażania LSR

otwarte spotkania
konsultacyjne

liczba
1 spotkanie/
spotkań/
zaproszenie 100
liczba
osób na spotkanie
zaproszonych

liczba
spotkań/
liczba
zaproszonych

metoda badawcza:
wywiad ankietowy
liczba ankiet
narzędzie:
ankieta
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7 spotkań/
zaproszenie min.
30 osób na każde
spotkanie

zwrot ankiet na
poziomie 50%
uczestników
spotkań

udział
w spotkaniach
co najmniej 50%
zaproszonych

monitorowa
nie
bieżące w
trakcie
konferencji,
ewaluacja
po
zakończeniu
kampanii

udział
w spotkaniach
co najmniej 50%
zaproszonych

bieżące
monitorowa
nie
podczas
spotkań,
ewaluacja
okresowa
na koniec
2018

zebranie opinii dot.
satysfakcji
bieżące
potencjalnych
monitorowa
wnioskodawców
nie,
z jakości prezentacji
ewaluacja
informacji LGD,
okresowa
w tym o kryteriach
na koniec
oceny wniosków,
2018
identyfikacja ew.
problemów

poinformowanie
o tematyce, terminach
szkoleń
i warsztatów
I połowa
animacyjnych
2018
realizowanych
w roku 2018,
rozpoczęcie rekrutacji

kampania
informacyjna

animatorzy zajęć
w świetlicach
wiejskich,
potencjalni
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

- artykuły w prasie
lokalnej
- artykuły na www,
portalach
społecznościowych

potencjalni
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

- artykuły w prasie
lokalnej
- artykuły na www,
portalach
społecznościowych
- stoiska LGD
podczas lokalnych
i regionalnych
imprez

I połowa
2018

poinformowanie
o terminach naborów
wniosków
planowanych na lata
2018-2019

II
połowa
2018

badanie
pozyskanie informacji
satysfakcji
zwrotnej dotyczącej
wnioskodawców
oceny jakości pomocy
dot. jakości
wnioskodawcy,
świadczonej przez
pomocy na etapie
w tym z grup
LGD w latach 2016przygotowania defaworyzowanych
2018 pod kątem
wniosków
przeprowadzenia ew.
do realizacji
korekt w tym zakresie
w 2016-2018

II
połowa
2018

członkowie LGD,
współpracujące
z LGD instytucje
i organizacje,
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

poinformowanie
o dotychczasowych
efektach realizacji LSR
przez LGD, wynikach
konkursu

kampania
informacyjna

kampania
informacyjna
o efektach
realizacji LSR

ankieta skierowana
na adresy e-mail
wnioskodawców

Podczas wydarzeń
na obszarze LGD
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liczba
zgłoszeń

liczba
wniosków

liczba
wnioskoda
-wców

Liczba osób,
która wzięła
udział w
spotkaniach

zgłoszenia
na poziomie
zakładanych
w planie działania
wskaźników na
rok 2020

skompletowanie
zakładanej liczby
uczestników
poszczególnych
szkoleń

bieżące
monitorowa
nie
podczas
naborów
na
szkolenia,
ewaluacja
po realizacji
szkoleń

wnioski
aplikacyjne wg
zakładanych
w planie działania
wskaźników
na 2018-2019

monitorowa
nie bieżące
skompletowanie
podczas
zakładanej liczby
naborów,
wniosków na
ewaluacja
operacje planowane
po
do realizacji
zakończeniu
latach 2018-2019
okresu
realizacji

zwrot ankiet na
poziomie 50%

zebranie opinii dot.
bieżące
jakości pomocy
monitorowa
świadczonej przez
nie,
LGD, identyfikacja
ewaluacja
ewentualnych
okresowa
problemów
na koniec
komunikacyjnych
2018

80 osób

udział
w spotkaniu
co najmniej 50%
zaproszonych

monitorowa
nie
bieżące w
trakcie
konferencji,
ewaluacja
po
zakończeniu
kampanii

I połowa
2019

II
połowa
2019

I połowa
2020

poinformowanie
o terminach naborów
wniosków
aplikacyjnych
planowanych na rok
2019

poinformowanie
o dotychczasowych
efektach realizacji LSR
przez LGD

poinformowanie
o terminach naborów
wniosków
aplikacyjnych
planowanych w roku
2020

poinformowanie
o tematyce, terminach
szkoleń
i warsztatów
I połowa
animacyjnych
2020
realizowanych
w roku 2020,
rozpoczęcie rekrutacji
na szkolenia warsztaty

kampania
informacyjna

potencjalni
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

Kampania
informacyjna
o efektach
realizacji LSR

członkowie LGD,
współpracujące
z LGD instytucje
i organizacje,
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

kampania
informacyjna

kampania
informacyjna

potencjalni
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

animatorzy zajęć
w świetlicach
wiejskich,
potencjalni
wnioskodawcy,
w tym z grup
defaworyzowanych

- artykuły w prasie
lokalnej
- artykuły na www,
portalach społeczn.

Podczas wydarzeń
na obszarze LGD

- artykuły w prasie
lokalnej
- artykuły na www,
portalach
społecznościowych

- artykuły w prasie
lokalnej
- artykuły na www,
portalach
społecznościowych
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liczba
wniosków

Liczba osób,
która wzięła
udział
w spotkaniach

liczba
wniosków

liczba
zgłoszeń

wnioski
aplikacyjne
na poziomie
zakładanych
w planie działania
wskaźników
na rok 2019

80 osób

wnioski
aplikacyjne
na poziomie
zakładanych w
planie działania
wskaźników
na rok 2020

zgłoszenia
na poziomie
zakładanych
w planie działania
wskaźników na
rok 2020

skompletowanie
zakładanej liczby
wniosków
na operacje
planowane
do realizacji
w roku 2019

monitorowa
nie bieżące
podczas
naborów,
ewaluacja
po
zakończeniu
okresu
realizacji

udział
w spotkaniu
co najmniej 50%
zaproszonych

monitorowa
nie
bieżące w
trakcie
konferencji,
ewaluacja
po
zakończeniu
kampanii

skompletowanie
zakładanej liczby
wniosków
na operacje
planowane do
realizacji
w roku 2020

monitorowa
nie bieżące,
podczas
naboru
wniosków
ewaluacja
po
zakończeniu
okresu
realizacji

skompletowanie
zakładanej liczby
uczestników
poszczególnych
szkoleń
warsztatów

bieżące
monitorowa
nie
podczas
naborów na
szkolenia,
ewaluacja
po realizacji
szkoleń
warsztatów

II
połowa
2020

II
połowa
2020

badanie
pozyskanie informacji
satysfakcji
zwrotnej dotyczącej wnioskodawców
oceny jakości pomocy
dot. jakości
wnioskodawcy,
świadczonej przez
pomocy LGD na
w tym z grup
LGD w latach 2019etapie
defaworyzowanych
2020 pod kątem
przygotowania
przeprowadzenia ew.
wniosków do
korekt w tym zakresie
realizacji w
2019-2020

poinformowanie
o efektach realizacji
LSR/ podsumowanie
wdrażania LSR

kampania
informacyjna
o efektach
realizacji LSR

Mieszkańcy obszaru,
w tym z grup
defaworyzowanych

-ankieta skierowana
na adresy e-mail
wnioskodawców

Wydawnictwo
informacyjne
"Dobre praktyki"

Źródło: Opracowane własne LGD.
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liczba
wnioskoda
-wców

nakład

zwrot ankiet na
poziomie 50%

500 szt.

zebranie opinii dot.
bieżące
jakości pomocy
monitorowa
świadczonej
nie,
przez LGD,
ewaluacja
identyfikacja
okresowa
ew. problemów
na koniec
komunikacyjnych
2020

udział
w spotkaniu
co najmniej 50%
zaproszonych

monitorowa
nie
bieżące w
trakcie
konferencji,
ewaluacja
po
zakończeniu
kampanii
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