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Wprowadzenie  

 
Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” jest trójsektorowym partnerstwem 

terytorialnym działającym na obszarze 7 gmin (Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo, 

Jedwabne, Przytuły, Wizna) leżących na terenie powiatu łomżyńskiego (województwo 

podlaskie).  

 

Z punktu widzenia formalnego organizacja zarejestrowana jest w Krajowym 

Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie. Jest ono dobrowolnym, samorządnym                        

i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, 

realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez LGD oraz prowadzenie innych 

działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności 

Stowarzyszenia.  

 

Działa ono na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo                    

o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy      

z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r., 

Nr 64, poz. 427, Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r.               

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277 z dnia 21 października 2005 r.), 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz statutu. 

 

W przypadku LGD „Sąsiedzi” wyznaczony w wyniku oddolnych negocjacji obszar 

działania pokrywa się częściowo z wyższymi podziałami administracyjnymi (LGD 

„Sąsiedzi” tworzy większość gmin w powiecie łomżyńskim – 7 gmin z 9). Zrzeszenie 

tworzy strategię rozwoju obszaru określając główne cele rozwoju i otrzymuje publiczne 

środki finansowe na realizacje działań, które mają sprzyjać realizacji określonych 

wspólnie celów. Organizacja procesu wyboru lokalnych projektów ma zwiększyć udział 

lokalnych podmiotów niepublicznych (a także zwykłych mieszkańców)                                     

w podejmowaniu decyzji o finansowaniu określonych działań 1. 

                                                           
1 K. Wasielewski, Program LEADER+. Szansa czy tylko nadzieja na aktywizację polskiej wsi? Proces 
demarginalizacji polskiej wsi. programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe. B. Fedyszak-
Radziejowska (red.) Warszawa 2005, Instytut Spraw Publicznych, s. 69-96; K. Wasielewski, LEADER w 
Polsce - między ideą a rzeczywistością. Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. 
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Istotnym problemem oceny realizacji wszelakich strategii jest ewaluacja 

określonych w nich wskaźników. W kontekście konieczności samooceny LGD jest to 

istotny problem, gdyż eksperci i urzędnicy władz centralnych lub regionalnych mogą 

operować innymi kategoriami celów, niż lokalne społeczności. To co jest ważnym 

elementem rozwoju dla urzędników i władz centralnych lub regionalnych, może być 

postrzegane jako mniej istotne dla przeciętnego mieszkańca. I odwrotnie – zaspokojenie 

jakiejś lokalnej potrzeby mieszkańców, stanowiące dla nich przykład wysokiej 

efektywności wykorzystanych środków z Osi 4 LEADER, może być postrzegane jako 

mało wartościowe przez urzędników operujących często typowymi wskaźnikami 

statystycznymi, w tym szczególnie w kategorii sprawnego wydatkowania środków 

pochodzących z programów Unii Europejskiej2. Tego typu różnice widoczne są 

szczególnie w obecnym polskim systemie wyboru projektów, gdzie ostateczną decyzję            

o wyborze dofinansowanych małych projektów podejmują urzędnicy władz 

regionalnych, a nie samodzielnie Rady LGD, co generalnie jest sprzeczne z teoretycznymi 

ideami programów typu LEADER i wynika z małego zaufania władz do podmiotów           

o charakterze niepublicznym (szczególnie sektora pozarządowego, gdyż w tej kategorii 

faktycznie mieszczą się lokalne grupy działania funkcjonujące formalnie jako 

stowarzyszenia). 

 

Ze względu na termin przeprowadzania badania względem programu, projektu 

możemy wyróżnić:  

 ewaluację formatywną (ex-ante) – przeprowadzaną przed realizacją programu 

/projektu, zasadniczym celem tego typu ewaluacji jest ocena na ile planowana 

interwencja z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w 

zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji, diagnoza potrzeb i oczekiwań 

grupy docelowej, identyfikacja potencjalnych trudności w kontekście społecznym, 

gospodarczym, prawnym.  

 ewaluację okresową (mid-term), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania 

programu. Jej efektem jest wstępna ocena interwencji i dostarczenie informacji do 

przygotowania dokumentów dla następnego okresu realizacji programu, projektu.  

 ewaluację bieżącą (on-going), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania 

programu, jednak w przeciwieństwie do ewaluacji mid-term nie jest określony 

jej dokładny moment realizacji. Ewaluacja on-going przeprowadzana jest np. w 

przypadku, gdy monitorowanie ujawniło odchylenia od założonych wartości 

wskaźników. Jej efektem jest identyfikacja barier realizacji celów.  

                                                                                                                                                                                     
Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009. K. Wasielewski (red.). 
Bydgoszcz 2009, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 135-142. 
2 M. Furmankiewicz, K. Królikowska, Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 
1994-2006. Wrocław 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
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 ewaluację końcową (ex-post) - przeprowadzaną po zakończeniu realizacji 

programu /projektu, poddającą ocenie skuteczność i efektywność interwencji, jej 

trafność i użyteczność, a także stopień realizacji założonych celów oraz badanie 

długotrwałych efektów (oddziaływania) projektu/programu. Tego typu 

ewaluacja może stanowić cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu 

kolejnych interwencji.  

 

Ewaluacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę 

Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” jest to ewaluacja typu mid-term.  

 

Przeprowadzenie ewaluacji może przyczynić się do modyfikacji realizacji Strategii 

i aktualizacji przyjętych założeń w celu lepszego dostosowania i zaspokojenia potrzeb 

wszystkich jej beneficjentów.  

  

Wyniki przeprowadzonego raportu ewaluacyjnego zostaną przedłożone członkom 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, celem podjęcia 

działań korygujących lub naprawczych w obszarach, w których stwierdzono taką 

konieczność. 
 

 

I.  METODOLOGIA I ZAKRES BADANIA 

 

Dla zachowania wysokiej jakości badań metodologicznych w Polsce zostały 

opracowane przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne „Standardy Ewaluacji”. Standardy 

ewaluacji zostały wypracowane w ramach projektu „Wspólnie tworzymy standardy 

ewaluacji w Polsce” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w okresie 

styczeń – październik 2008 roku. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 „Wzmocnienie zdolności ewaluacyjnych  

w sektorze publicznym”. 
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1.1. Cele prowadzonej ewaluacji  

 

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” korzysta ze środków Unii Europejskiej                       

w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Korzystając ze środków Unii 

Europejskiej, będąc jednocześnie podmiotem uczestniczącym w procesie wdrażania tych 

funduszy wśród beneficjentów z obszaru LSR, LGD zobowiązana jest do prowadzenia 

procesu ewaluacji, który umożliwi LGD obiektywną ocenę skuteczności działania                        

i przejrzystości procesu wydatkowania publicznych środków.   

 

Zgodnie z definicją określoną w dokumentach Unii Europejskiej „ewaluacja to 

obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. 

planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych                      

i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę                        

w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności 

działania, polityki lub programu3.  

 

 Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 

definiują z kolei ewaluację jako osąd (ocenę) wartości interwencji publicznej dokonany 

przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, 

trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być 

zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na 

specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą 

odpowiedniej metodologii4.  

 

Funkcjonowanie LGD „Sąsiedzi” jest na bieżąco monitorowane i poddawane 

autoewaluacji (samoocenie) w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności działania. 

Ewaluacja jest konieczna do sprawnego i efektywnego wydatkowania środków 

publicznych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, a także do szybkiego reagowania na 

zmieniające się warunki otoczenia społeczno – gospodarczego. Proces ewaluacji 

funkcjonowania LGD „Sąsiedzi” jest procesem zewnętrznym, tj. prowadzonym przez 

osobę z zewnątrz, co pozwoli na ukierunkowanie działań, na modyfikacje i usprawnienie 

podejmowania decyzji w zakresie funkcjonowania Biura LGD i wydatkowania środków 

publicznych przez LGD „Sąsiedzi”. Bieżący monitoring i ewaluacja przeprowadzonych 

prac pozwoli na identyfikowanie pojawiających się problemów i udoskonalenie 

                                                           
3 http://www.ewaluacja.gov.pl 
4 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Wytyczne nr 6 Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013, z dnia 30 maja 2007r. 
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podejmowanych działań oraz wykorzystanie uzyskanych wyników w celu uniknięcia 

popełniania w przyszłości błędów.  

Głównym celem prowadzonej ewaluacji była ocena w jakim stopniu działania 

podjęte przez LGD „Sąsiedzi” w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 są adekwatne, 

użyteczne i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i zwiększania świadomości 

społeczeństwa w zakresie znaczenia podejścia LEADER do rozwoju obszarów wiejskich.   

 

Głównym celem, dla którego została przygotowana ewaluacja jest ocena działań 

LGD zrealizowanych w 2013 roku w celu zdiagnozowania strategicznych obszarów 

działalności Stowarzyszenia, które wymagają usprawnienia i poprawy, a także 

określenia nowych płaszczyzn działalności w kontekście naboru LGD na dodatkowe 

zadania. 

 

 Plan ewaluacji obejmuje analizę zrealizowanych w tym okresie działań i operacji 

pod kątem określenia ich efektów oraz wpływu jakie miała ich realizacja na osiągnięcie 

założonych celów LSR. W trakcie przeprowadzania ewaluacji uwzględniono wskaźniki 

oddziaływania w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć. 

  

Ewaluacja działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

dotyczy przede wszystkim efektywności działań LGD, związanych z wdrażaniem LSR,             

w tym w szczególności:  

 stopnia realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach LSR (ilość i rodzaj 

zrealizowanych zadań w stosunku do założeń),  

 poziomu realizacji wskaźników zakładanych dla poszczególnych przedsięwzięć,  

 wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie przyjętych głównych celów 

Strategii,  

 adekwatności wybranych do realizacji przedsięwzięć w stosunku do zakładanych 

celów Strategii.  

 

Zgromadzone w wyniku badania dane umożliwią ocenę słuszności planowanych 

działań projektowych  oraz określenie które z podejmowanych działań najsilniej 

korelują (wpływają) na cele zawarte w LSR. Prócz tego uzyskane dane pozwolą na 

identyfikację mocnych i słabych stron funkcjonowania i zarządzania biurem LGD, a także 

sformułowanie zaleceń dotyczących sposobu realizacji LSR w kolejnych latach.  

 

Ewaluator doprecyzował cele szczegółowe ewaluacji i autoewaluacji: 

 Sprawdzenie trafności i słuszności ustalonych wcześniej rodzajów działań; 
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 Sprawdzenie trafności określonych w LSR celów i rodzajów operacji oraz 

oczekiwanych wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania; 

 Zwiększenie skuteczności planowania dot. m.in. wprowadzenia nowych rodzajów 

działań, zwiększenia zatrudnienia w okresach wzmożonej aktywności, określenie                

z wyprzedzeniem trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na jakość usług 

itp.; 

 Zidentyfikowania i poprawienia podejrzewanych błędów w funkcjonowaniu LGD 

oraz procesie wdrażania LSR; 

 Motywowania pracowników poprzez włączanie w proces autoewaluacji oraz 

uświadomienie im, jaki wpływ na odbiorców mają ich działania i jakie są efekty ich 

pracy.  

 

1.2. Zakres badania  

 

W celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych wyników badania i udzielenia pełnej 

odpowiedzi na pytania badawcze niezbędne było połączenie w analizie różnorodnych 

rodzajów danych oraz różnorodnych metod badawczych, tzn. zastosowanie 

triangulacji metodologicznej.  

  

Takie podejście pozwoliło na uzyskanie pogłębionych i szczegółowych informacji              

o działaniach projektowych rozpatrywanych w zależności od przyjętego kryterium 

ewaluacyjnego.  

 

Główne metody i techniki wykorzystane do zbierania danych to w naszym 

przypadku: metoda sondażu diagnostycznego, inaczej zwana sondażem ankietowym 

lub sondażem na grupie reprezentatywnej oraz analiza dokumentów /tj. listy obecności, 

listy potwierdzające odbiór zaświadczeń/certyfikatów, harmonogramy szkoleń, 

opracowane materiały szkoleniowe itp./. „Przedmiotem badań sondażowych są 

wszelkiego rodzaju zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla wychowania, a także 

stany świadomości społecznej, opinie i poglądy określonych zbiorowości, nasilanie się             

i kierunek rozwoju danych zjawisk i wszelkie inne zjawiska instytucjonalnie nie 

zlokalizowane (czyli są rozproszone w społeczeństwie), a posiadające znaczenie 

wychowawcze. Badania sondażowe opierają się na badaniu próby badawczej, będącej 

reprezentatywną dla danej populacji generalnej, w której badane zjawisko występuje”5. 

W zakresie metody sondażu diagnostycznego najczęściej występujące techniki to 

wywiad, ankieta, analiza dokumentów, i inne6.  

 

                                                           
5 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 49 – 51.                     
6 Tamże, s. 51. 
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Zakres badania: 

 

 przedmiotowy - przedmiotem ewaluacji są zadania zrealizowanych przez Lokalną 

Grupę Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w celu wypełnienia założeń określonych 

w LSR   

 czasowy - raport dotyczy realizacji LSR i funkcjonowania LGD w 2013 roku tj. 

okresu od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 przestrzenny - zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar 7 gmin z terenu 

powiatu łomżyńskiego: Przytuły, Jedwabne, Piątnica, Wizna, Miastkowo, Łomża oraz 

Śniadowo, wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 

„Sąsiedzi” gdzie były realizowane zadania wpisane w LSR.  

 

1.3. Kryteria ewaluacji  

 

Kryteria ewaluacji stanowią pewien rodzaj standardów, według których ewaluuje 

się dane przedsięwzięcie. Kryteria ewaluacji mają bezpośredni związek z pytaniami 

kluczowymi, powinny być sformułowane jasno i precyzyjnie. Stanowią one rodzaj 

systemu wartości, do którego odwołano się w badaniu ewaluacyjnym przedmiotowego 

projektu na każdym etapie badania. 

 

Do katalogu wypracowanych kryteriów (standardów) ewaluacyjnych zaliczyć 

należy: 

 

Trafność 

(relevance) 

- to stopień dostosowania zaplanowanych działań w LSR do potrzeb 

beneficjentów ostatecznych  

- pozwala ocenić w jakim stopniu cele LSR odpowiadają priorytetom na 

danym poziomie analizy 

 

Użyteczność 

(utility) 

– stopień przydatności zrealizowanych działań dla ich beneficjentów 

ostatecznych (uczestników) 

 

Skuteczność 

(effectiveness) 

– kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia 

zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte, 

- kryterium to ma zastosowanie przy ocenie realizacji założeń projektu.  

  

Efektywność 

(efficiency) 

– sprawność działań podejmowanych w toku ich realizacji                             

w odniesieniu do zaplanowanego harmonogramu 
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Trwałość 

(sustainability) 

- kryterium to pozwala ocenić na ile można się spodziewać, że 

pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem projektu będą trwać po 

jego zakończeniu 

– kryterium to pozwala także określić stopień utrzymania się 

osiągniętych rezultatów 

 

 

1.4. Materiał badawczy – źródła danych  

 

Metodologia badań ewaluacyjnych jest szczególnie istotna na etapie 

przygotowywania sposobu przeprowadzenia ewaluacji. Jej wybór ma istotny wpływ na 

jakość analizy i uzyskane wyniki. Odpowiednio dobrane narzędzia i techniki badawcze 

doprowadzą do postawionego w ewaluacji celu, tj. zbadania skuteczności wdrażania LSR 

oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków dla zarządzających LSR i LGD 

poprawiających jakość prowadzonych działań. 

 

Do ewaluacji LSR i LGD konieczne jest zastosowanie, zarówno danych 

pierwotnych, jak i wtórnych oraz danych ilościowych i jakościowych. W celu 

zapewnienia rzetelności uzyskanych informacji, zbierania jak najpełniejszego materiału 

badawczego oraz formułowania poprawnych logicznie i metodologicznie wniosków 

konieczne jest bieżące zestawianie i porównywanie ze sobą danych. Takie podejście 

nazywane jest triangulacją. 

 

Triangulacja przebiega w trzech etapach: 

1) zbieranie dostępnych danych, 

2) zbieranie informacji od różnych grup respondentów (potencjalnie prezentujących 

różny punkt widzenia), 

3) realizacja badania i analiza danych przez zespół badawczy. 

Takie podejście zostało zastosowane w niniejszym badaniu ewaluacyjnym, a jego 

efekty są odzwierciedlone w niniejszym raporcie. 

Zestawienie zastosowanych w procesie badawczym metod i technik wykorzystanych 

w niniejszej ewaluacji przedstawia poniższe zestawienie: 
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Analiza danych zastanych (desk research)  

Analizie poddane zostały następujące dane:  

1. Dokumenty planistyczne oraz obowiązujące ustawodawstwo: 

 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” (aktualizacja) 

 ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.                      

z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) 

 ustawa z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich             

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r., Nr 64, poz. 427,  

 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r.               

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277              

z dnia 21 października 2005 r.) 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego                   

i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) 

 Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi” 

 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi” 

2. Dokumenty i opracowania będące wynikiem zrealizowanych działań 

3. Opisy zadań planowanych do realizacji w 2013 roku  

4. Listy rankingowe wniosków w 2013 roku  

5. Listy wniosków wskazanych do dofinansowania w 2013 roku 

6. Statystyki i informacje zamieszczone na stronie internetowej utworzonej na 

potrzeby LGD 

Wywiad swobodny z Pracownikiem Biura upoważnionym do kontaktu z ewaluatorem 

– 1 wywiad (listopad 2013) 

 

Badanie CATI, którym objęto interesariuszy LSR:  

50 pełnoletnich mieszkańców obszaru LGD 

10 przedstawicieli przedsiębiorców  

oraz 1 organizacji pozarządowej  
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II. ZAŁOŻENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  

 

Lokalna Strategia Rozwoju jest ważnym elementem planowania rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Jest to dokument, którego realizacja 

przyczynia się do poprawy jakości życia na tych obszarach m.in. poprzez aktywizację 

lokalnych społeczności, tworzenie warunków dla realizowania różnego rodzaju 

inwestycji i powstawania miejsc pracy, efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, 

promocję obszaru.  

 

Konieczność posiadania LSR wynika z uregulowań prawnych Lokalnych Grup 

Działania, zawartych w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

Lokalna Strategia Rozwoju jest również dokumentem podstawowym                                  

i warunkującym otrzymanie pomocy finansowej na operacje objęte osią 4 LEADER                 

w ramach PROW 2007- 2013. 

 

Zakłada się, że realizacja podstawowych założeń LSR, tj. aktywizacja społeczno – 

gospodarcza obszaru LGD oraz wzrost atrakcyjności obszaru LGD jako miejsca 

zamieszkania, pracy i wypoczynku przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach 

wiejskich. LSR opracowane przez LGD „Sąsiedzi” jest dokumentem średniookresowym, 

przyjęte ramy czasowe jej wdrażania to lata 2009-2015. W ramach prac nad 

opracowaniem LSR przygotowano diagnozę stanu wyjściowego, przeprowadzono 

konsultacje społeczne oraz zidentyfikowano kluczowe projekty do realizacji. Zadbano, 

aby LSR była spójna z innymi lokalnymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi. 

 

Ponadto w 2013 roku (tj.  okresie badania ewaluacyjnego)  ujednolicono zapisy  

strategii LSR dla obszaru działania LGD „Sąsiedzi” dostosowując jej zapisy do aktualnych 

przemian społeczno-gospodarczych na tym obszarze, jak również w wyniku aktualizacji 

strategii w 2012 roku.  

 

Niezbędnym elementem skutecznego procesu wdrożenia LSR jest jej monitoring                 

i ewaluacja zapewniająca pozyskanie informacji na temat postępów działań, szczególnie 

w kontekście oczekiwanych efektów. W LSR obszaru działania LGD „Sąsiedzi” określono 

następujące cele, które zostały przedstawione na rysunku nr 1. 
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Rysunek 1. Powiązania celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, s. 37. 
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2.1. Ogólna charakterystyka Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR 

 

 LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” posiada status prawny stowarzyszenia, działając 

pod nazwą  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 

79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), Rozporządzenia Rady (WE) Nr 

1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. 

Urz. UE L 277) oraz zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia.  

 

LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, 

realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez LGD oraz prowadzenie innych 

działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności 

Stowarzyszenia.  

 

Zgodnie z zapisami statutu terenem działania LGD jest obszar Rzeczpospolitej 

Polskiej jednakże stowarzyszenie koncentruje swoją działalność na obszarze 7 gmin 

powiatu łomżyńskiego, tj. Przytuły, Jedwabne, Piątnica, Wizna, Miastkowo, Łomża oraz 

Śniadowo.  

 
Ważnym aspektem przy wyborze lokalizacji była spójność gospodarcza i społeczna  

obszaru. Gminy wchodzące w skład LGD leżą na terenie powiatu łomżyńskiego i łączą  je 

wspólne dla tego terenu uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze i kulturowe a także 

wspólna tożsamość. Mieszkańcy obszaru LGD identyfikują się z miejscem, w którym żyją, 

współpracują ze sobą na zasadzie więzów gospodarczych i mają świadomość 

kulturalnego i historycznego znaczenia obszaru. Gminy tworzące lokalną grupę 

działania znajdują się w jednym obrysie, w ramach powiatu, zatem łączą je wszelkie 

uwarunkowania świadczące o spójności terytorium objętego strategią7.  

                                                           
7 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, aktualizacja 2013 rok,             

s. 14. 
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Władze Stowarzyszenia stanowią: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada                         

i Komisja Rewizyjna. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, 

które zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny wniosek członków 

Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 ilości członków stowarzyszenia. 

 

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, zaś organem decyzyjnym – 

Rada. Do kompetencji Zarządu należy reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie                  

w jego imieniu, uchwalanie planu finansowego i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

ustalanie szczegółowego planu działania Stowarzyszenia, nawiązywanie kontaktów                          

i współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i uczelniami                 

i jednostkami badawczo – rozwojowymi  krajowymi i zagranicznymi, powoływanie                  

i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form 

organizacyjnych przydatnych dla działalności Stowarzyszenia, składanie sprawozdanie z 

działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków, podejmowanie uchwały w 

przypadkach przewidzianych Statutem. 

 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być 

realizowane w ramach wdrażania LSR.  

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 

składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu 

Członków, występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,  

dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe. 

 

Bieżącą działalnością LGD „Sąsiedzi” zajmuje się Biuro, którego struktura 

zatrudnienia przedstawia rysunek nr 2. W okresie sprawozdawczym zatrudnienie na 

stanowiskach pracy w LGD  przedstawiało się następująco:  

 Kierownik Biura LGD  - pełny wymiar czasu pracy (do 11.01.2014 r. przebywa na 

urlopie rodzicielskim) 

 Specjalista ds. organizacyjnych – 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy (od 

01.11.2013r. nie ma zatrudnienia na w/w stanowisku) 

 Specjalista ds. projektów – 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy 

 P.o. Kierownik Biura LGD - 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy (od 01.08.2013r). 
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Zakres kompetencji pracowników LGD odpowiada wymaganiom stawianym przez 

przyjęty system wdrażania LSR oraz zobowiązaniom wynikającym z regulacji prawnych                 

i umownych w ramach PROW. 

 

 

Rysunek 2. Struktura organizacyjna LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” obowiązująca od 16 

marca 2011 roku. 

 

 

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi” 

 

Komunikacja LGD z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego również przebiegała poprawnie. Miała 

ona charakter sprawozdawczy, jak również dotyczyła konsultacji odnośnie kwestii 

problemowych pojawiających się w procesie realizacji LSR.  
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2.2. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

 
W ramach analizy sytuacji wyjściowej, w LSR zidentyfikowano zagadnienia                   

w obszarze społeczno-gospodarczym i infrastrukturalnym, które stanowią problemy 

rozwojowe dla terenu objętego interwencją. Podzielono je na 5 kategorii:  

1. środowisko przyrodnicze,  

2. potencjał demograficzny, aktywność społeczna i rynek pracy,  

3. potencjał gospodarczy, rolnictwo,  

4. turystyka,  

5. infrastruktura techniczna, usługi.  

 

Ponadto zidentyfikowano zagrożenia dla dalszego rozwoju obszaru LGD, 

wynikające z nierozwiązywania zidentyfikowanych problemów.  

 

Wskazane czynniki wpływające na sytuacje w powiecie łomżyńskim prezentuje 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Identyfikacja problemów i zagrożeń rozwojowych dla obszaru LGD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemy  

Środowisko przyrodnicze 

 Niewystarczająca i niskiej jakości infrastruktura ochrony 
środowiska (niski stopień skanalizowania, funkcjonujące 
składowiska nie spełniające wymagań technicznych).  

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców.  
 Małe zasoby wód powierzchniowych.  
 Występowanie dzikich wysypisk  

 
potencjał demograficzny, aktywność społeczna, rynek pracy  

 Słaby poziom wykształcenia mieszkańców - wysoki udział ludności 
z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym.  

 Relatywnie niski udział ludności w wieku produkcyjnym (niektóre 
gminy jak np. Wizna, Przytuły posiadają znaczny udział ludności w 
wieku poprodukcyjnym – to oznacza że są obszarami „starzejącymi 
się”)  

 Brak lub niedoinwestowanie istniejących obiektów, które stanowić 
mogą „centra życia” i aktywizacji mieszkańców wsi (kluby, 
świetlice, obiekty sportowe, domy kultury, biblioteki, place zabaw).  

 Zła sytuacja na rynku pracy (wysokie bezrobocie – w tym ukryte, 
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brak alternatywnych miejsc pracy poza rolnictwem) 
 

Potencjał gospodarczy, rolnictwo 

 Niski wskaźnik rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej (wyjątek 
stanowią gospodarstwa agroturystyczne/ usługi noclegowe/ 
motele/ hotele, których najwięcej znajduje się na terenie gminy 
Wizna, Łomża oraz Piątnica); 

 Słabo rozwinięta oferta wspierania rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości 

 Mała ilość funkcjonujących zrzeszeń producenckich.  
 Niski stopień dywersyfikacji produkcyjnej gospodarstw.  
 Mało efektywne i rozdrobnione gospodarstwa rolne.  
 Słabo rozwinięta sieć gospodarstw ekologicznych.  
 Niski poziom innowacyjności procesowej, produktowej                               

i marketingowej (poza dużymi zakładami znajdującymi się na 
terenie gminy Piątnica np. OSM Piątnica, chłodnie w Jeziorku, 
masarnie) 
 

turystyka 

 Słabo rozwinięty i niewypromowany produkt turystyczny 
  Brak sieci i punktów informacji turystycznej (punkty informacji 

turystycznej – 2 szt. znajdują się jedynie w sąsiadującym mieście 
Łomża) 

 Znaczące braki w infrastrukturze turystycznej (baza noclegowa                   
i gastronomiczna, mała infrastruktura turystyczna: oznakowanie, 
przewodniki, ławki, parkingi itp.). Wyjątek stanowią gospodarstwa 
agroturystyczne na terenie gm. Wizna, Piątnica, Łomża, które w 
większości zrzeszone są w Biebrzańsko-Narwiańskim 
Towarzystwie Agroturystycznym „ŁOŚ” 

 Zaniedbane przestrzenie publiczne w miejscowościach wiejskich, 
wpływające negatywnie na odczucia turystów.  
 

Infrastruktura techniczna, usługi 

 Słaba jakość techniczna dróg (krajowych, regionalnych, lokalnych).  
 Brak miejsc obsługi podróżnych, w których skoncentrowane 

byłyby podstawowe, niezbędne usługi (parkingi, baza 
gastronomiczna, miejsca noclegowe).  

  Niski stopień skanalizowania obszaru (wyjątek stanowi gmina 
Piątnica, Łomża, Jedwabne – miasto) 

 Niski stopień gazyfikacji.  
 

zagrożenia  Utrzymywanie się niekorzystnych trendów demograficznych 
(starzenie się społeczeństwa) 

  Migracja młodych wykształconych ludzi z terenów wiejskich do 
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dużych ośrodków miejskich 
 Wzrost patologii i osłabienie tożsamości kulturowej wywołany 

liberalizacją obyczajów, brakiem możliwości zagospodarowania 
czasu wolnego młodzieży (brak odpowiedniej infrastruktury).  

 Zła sytuacja gospodarcza kraju i regionu; marginalizacja 
województwa podlaskiego 

  Brak przemian strukturalnych na wsi.  
 Konkurencja inwestycyjna terenów położonych wokół dużych 

regionalnych ośrodków miejskich (przede wszystkim duże 
inwestycje skupiają się wokół miasta Białystok, Suwałki i Łomża) 

 Niewykorzystanie możliwości zewnętrznego dofinansowania przez 
gminy  

 Brak wspólnego i skoordynowanego działania różnych partnerów 
na rzecz rozwoju obszaru LGD.  

 Ubożenie ludności i uzależnienie od pomocy zewnętrznej (duży 
wskaźnik rodzin uzależnionych od zasiłku z GOPS-ów) 

 Zbiurokratyzowany system prawny i podatkowy hamujący 
realizację różnych działań (np. powstawanie przedsiębiorstw, 
rozwijanie produkcji surowców rolnych poprzez ustanawianie 
limitów).  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
„Sąsiedzi” na lata 2009 – 2015 (stan na VI.2013), Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 
Łomżyńskiego do 2015 roku oraz danych lokalnych znajdujących się na www.stat.gov.pl 
 

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i zagrożenia, Lokalna Strategia 

Rozwoju zakładała realizację następujących celów ogólnych przypisując im 

odpowiednie wskaźniki, wartości i terminy ich osiągnięcia.  

 

Działaniom określonym w LSR przypisano wskaźniki realizacji służące do 

monitorowania wdrażania interwencji, tzn. obserwowania i kontrolowania stanu 

realizacji celów LSR oraz oceny efektów jej wdrażania na poszczególnych etapach. 

Wskaźniki te powinny być obiektywne i spójne oraz w sposób bezpośredni nawiązywać 

do zakładanych celów. 

 

Wyróżnia się podstawowe rodzaje wskaźników8: 

1. Wskaźniki produktu - określające ilości i rodzaje produktów, które 

powstaną/powstały w trakcie realizowania przedsięwzięcia oraz w wyniku 

wydatkowania pozyskanych środków finansowych.  

                                                           
8 M. Maruszewska, J. Pośpiech, Raport z I. etapu badania ewaluacyjnego. Ewaluacja projektu pt.: „Urząd 
źródłem zmiany i postępu”, Szczecin, 2012, s.17 i kolejne   

http://www.stat.gov.pl/
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2. Wskaźniki rezultatu - dotyczące efektów działań, które nastąpią bezpośrednio po 

zakończeniu określonych zadań przewidzianych w strategii, i które wpłyną na 

otoczenie społeczno-ekonomiczne strategii/beneficjentów.  

3. Wskaźniki oddziaływania - oceniają efekty interwencji w dłuższej perspektywie, 

czyli nie bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięcia, ale np. rok, trzy lata później.  

4. Wskaźniki pomiaru efektywności i skuteczności działań założonych w strategii 

powinny być zgodne z zasadą SMART, według której wskaźniki muszą spełniać 

następujące kryteria9: 

 Konkretność (S) Specific – nazwa wskaźnika wystarczająco precyzyjnie określa 

badany obszar, istotna jest możliwość porównań i agregacji wskaźników;  

 Mierzalność (M) Measurable – dany wskaźnik jest określony w taki sposób, że 

istnieje techniczna możliwość dokonania pomiaru jego wartości, 

 Dostępność (A) Available – wskaźnik jest dostępny, gdy informacje potrzebne do 

określenia zmian wskaźnika są osiągalne i dostępne;  

 Odpowiedniość (R) Relevant – dany wskaźnik zaspokaja potrzeby informacyjne, 

kiedy bezpośrednio odnosi się do celów;  

 Pespektywa czasowa (T) Time-bound – wskaźnik uwzględnia perspektywę 

czasową, kiedy możliwe jest określenie dostępności informacji niezbędnych do 

określenia, czy dany cel został osiągnięty i czy w danym okresie informacje te 

będą już dostępne.  

 

Szczegółowe informacje o poziomie poszczególnych wskaźników wg stanu na 

dzień 30.06.2013 roku, zawiera poniższe zestawienia:  

Cel 1. Aktywizacja społeczno – gospodarcza obszaru LGD 
 
Tabela 2. Cel pośredni LSR 1.1. Wzrost integracji społecznej na obszarze LGD  

Cel pośredni 1.1. Wzrost integracji społecznej na obszarze LGD 
  

 
Warto-
ści 
bazowe 

 
 
Termin 
osiągnię-
cia 

Poziom 
logiki 
interwencji  

Efekty  Wskaźniki  Warto-
ści 

Oddziały-
wanie 

1. Aktywny udział 
sektora 
społecznego w 
realizacji polityki 
rozwoju 
lokalnego 

1.1 Liczba uchwał 
władz gmin, 
inicjowanych przez 
partnerstwa lokalne i 
organizacje społeczne  

1  
 

0 Czerwiec 
2015 

                                                           
9 P. Kościelecki, E. Bloch, R. Śpiewak, K. Zalewska, Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników                       
w lokalnych strategiach rozwoju, Kraków 2010 
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Rezultaty  1.Rozwój form 
współdziałania i 
uczestnictwa 
mieszkańców 
LGD w lokalnych 
działaniach 

1.1) Zwiększenie się 
liczby partnerstw 
lokalnych do wartości 
docelowej  
1.2) Wzrost liczby 
organizacji 
społecznych na 
obszarze LGD 
1.3) Wzrost liczby 
osób odwiedzających 
stronę Internetową 
www.lgd-sasiedzi.pl 

1.1) 2 
szt. 
 
 
 1.2) 
1szt. 
 
 
 1.3) 
120%  

0 
 
 
 
0 
 
 
 
1000 os. 

Czerwiec 
2015 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
Czerwiec 
2012 

Produkty  1.Przedsięwzięcia 
inicjowane i 
realizowane 
przez 
mieszkańców i 
ich organizacje 
(poza 
kulturalnymi, 
turystycznymi i 
rekreacyjnymi) 
 
 
2. Infrastruktura 
społeczna na 
obszarze LGD  

1.1) Liczba 
inicjatyw lokalnych na 
obszarze LGD 
 
1.2) Liczba imprez 
lokalnych  
 
1.3) Liczba 
uczestników imprez 
lokalnych 

 
 

2.1) Liczba 
wyremontowanych, 
przebudowanych, 
doposażonych, 
nowoutworzonych, 
świetlic wiejskich oraz 
miejsc pełniących 
funkcje publiczne 

1.1) 19 
szt. 
 
 
1.2) 21 
szt.  
 
1.3)  
2000 
os/im-
prezę 
 
2.1) 27 
obie-
któw 
 
 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
 

 
 
Tabela 3. Cel pośredni LSR 1.2. Wzrost kompetencji mieszkańców LGD 
Cel pośredni 1.2. Wzrost kompetencji mieszkańców LGD  

Wartości 
bazowe 

 
Termin 
osiągnięcia 

Poziom 
logiki 
interwencji  

Efekty  Wskaźniki  Wartości 

Oddziały-
wanie 

1.Wygenerowanie 
nowych 
obszarów 
działalności i 
alternatywnych 
źródeł dochodu w 

1.1)  Wartość 
pozarolniczych 
inwestycji w 
gospodarstwach 
rolnych 
 

1.400.000PLN 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

Czerwiec 
2015 
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gospodarstwach 
rolnych na 
obszarze LGD 
2. Zmniejszenie 
bezrobocia  

 
 
 
2.1)  Liczba 
nowych miejsc 
pracy  

 
 
 
2. 2 etaty 

 
 
 
0 

 
 
 
Czerwiec 
2015 

Rezultaty  1. Wzrost 
poziomu 
kwalifikacji 
zawodowych i 
osobistych 
mieszkańców 
LGD 
 
 
 
 
2. Wzrost 
dostępu 
mieszkańców 
LGD do 
infrastruktury IT 

1.1)   % osób, 
które posiadły 
nowe 
kompetencje 
(wobec 
wszystkich osób 
uczestnicz. w 
szkoleniach i 
doradztwie) 
 
 
2.1 Liczba osób, 
które uzyskały 
dostęp do 
Internetu 

1.1) 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1) 190 osób  

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 

Produkty  1.  Szkolenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Sprzęt 
teleinform. 

 1.1 Liczba 
szkoleń 
skierowanych 
do 
mieszkańców 
obszaru LGD 
1.2 Liczba osób, 
które ukończyły 
szkolenia 
 
2.1 Liczba 
zakupionego i 
uruchomionego 
sprzętu  

1.1) 18 szt. 
 
 
 
 
1.2) 471 osób 
 
 
 
 
1.3) 45 szt.  

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
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Tabela 4. Cel pośredni LSR 1.3. Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców LGD 
 
Cel pośredni 1.3. Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców 
LGD 

 
Wartości 
bazowe 

 
Termin 
osiągnięcia Poziom 

logiki 
Interze-
ncji  

Efekty  Wskaźniki  Wartości 

Oddziały-
wanie 

1.Wygenerowanie 
nowych 
obszarów 
działalności i 
alternatywnych 
źródeł dochodu w 
gospodarstwach 
rolnych na 
obszarze LGD 

1.1 Wartość 
pozarolniczych 
inwestycji w 
gospodarstwach 
rolnych 
 

1.1) 400.000 
PLN 

0 Czerwiec 
2015 

Rezul-
taty  

1. Wzrost liczby 
nowych 
przedsiębiorstw 
oraz wzrost 
konkurencyjności 
istniejących firm 
 
 
 
 
 
 

1.1 Liczba nowych 
przedsiębiorstw na 
obszarze LGD 
 
1.2 Liczba nowych 
miejsc pracy  
1.3) Wzrost 
inwestycji sektora 
prywatnego 
(wartość 
docelowa) 
1.4) Liczba 
utworzonych, 
zmodernizowanych 
usług koło 
rolniczych dla 
ludności 

1.1)  2 szt.  
 
 
 
1.2.)2 szt.  
 
1.3.) 1.000.000 
PLN  
 
 
 
1.4) 3 szt.  

0 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
 
Czerwiec 
2015 
Czerwiec 
2015 
 
 
 
Czerwiec 
2015 

Produkty  1 
Przedsiębiorstwa 
i gospodarstwa 
rolne 
bezpośrednio 

1.1) Liczba 
wspartych 
gospodarstw 
rolnych   
 

1.1) 3 szt. 
 

 
 
 

0 
 
 
 
 

Czerwiec 
2015 
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wsparte 
funduszami  
 
 
 
 
2. Nowo 
wybudowana lub 
zmodernizowana 
infrastruktura 
około biznesowa 

1.2) Liczba 
wspartych 
przedsiębiorstw 
 
 
 
2.1)  liczba 
obiektów 
okołobiznesowych 

1.2) 2 szt.  
 
 
 
 
 
2.1) 1 szt. 

0 
 
 
 
 
 
0 
 

Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
 

 

Cel 1 zostanie osiągnięty poprzez operacje realizowane w ramach Przedsięwzięcia 1. 

Aktywność i rozwój. 

 

Cel 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD jako miejsca zamieszkania, pracy i 

wypoczynku 

 

Tabela 5. Cel pośredni LSR 2.1. Poprawa jakości życia mieszkańców przez rozwój oferty 

publicznej 

 

Cel pośredni 2.1. Poprawa jakości życia mieszkańców przez 
rozwój oferty publicznej 

 
Wartości 
bazowe 

 
Termin 
osiągnięcia Poziom logiki 

interwencji  
Efekty  Wskaźniki  Wartości 

Oddziaływanie 1. Zmiana 
wizerunku 
obszaru LGD 
wśród 
mieszkańców  

1.1) Wzrost odsetka 
osób oceniających  
zmiany zachodzące 
w swojej 
miejscowości  w 
okresie wdrażania 
LSR na poziomie 
dobrym 

1.1)   
55,29 %  

1285 os. Czerwiec 
2015 

Rezultaty  1.Spójna oferta 
turystyczna i 
kulturalna  
 

1.1) Nowe produkty 
turystyczne 
oferowane na 
obszarze LGD 

1.1)  4 szt.  0 Czerwiec 
2015 

Produkty  1. Imprezy  i 
akcje 
promocyjne  
 
 
 
 

1.1) Liczba 
akcji/imprez 
promocyjnych 
 
1.2) Liczba osób 
uczestniczących w 
imprezach 

1.1)  
5 szt.  
 
 
1.2) 
10 000 os. 
 

0 
 
 
0 
 
 
 

Czerwiec 
2015 
 
Czerwiec 
2015 
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2. Imprezy 
kulturalne, 
rekreacyjne i 
sportowe 

promocyjnych 
 
1.3) Liczba  
publikacji, broszur, 
ulotek zawierających 
informacje o 
dziedzictwie 
kulturalnym, 
historycznym, 
przyrodniczym itp. 
 
2.1) Liczba 
zorganizowanych 
imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych, 
sportowych itp.  
 
2.2) Liczba 
uczestników imprez 
kulturalnych, 
rekreacyjnych, 
sportowych itp.  

 
 
1.3) 8 
tytułów 
8.600 szt. 
 
 
 
 
 
 
2.1)  29 
szt. 
 
 
 
 
2.2) 4070 
os. 

 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
   

 
Tabela 6. Cel pośredni 2.2. Poprawa życia mieszkańców LGD przez rozwój i poprawę 
infrastruktury 

Cel pośredni 2.2. Poprawa życia mieszkańców LGD przez rozwój i poprawę infrastruktury 
Poziom logiki 
interwencji  

Efekty  Wskaźniki  Wartości Wartości 
bazowe 

Termin 
osiągnięcia 

Oddziaływanie 1.Wysoka jakość 
zagospodarowania 
przestrzeni 
wiejskiej 
 

1.1) Wzrost 
odsetka osób 
oceniających  
zmiany 
zachodzące w 
swojej 
miejscowości  w 
okresie 
wdrażania LSR 
na poziomie 
dobrym 

1.1)  
53,69 %  

1713 os. Czerwiec 
2015 

Rezultaty  1. Poprawa 
dostępności do 
urządzeń 
infrastruktury 
sportowej i 
rekreacyjnej 

1.1) Wzrost liczby 
osób korzystających 
z obiektów 
infrastruktury 
turystycznej i 
sportowo – 

1.1)  o  
5124  os. 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

Czerwiec 
2015 
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 rekreacyjnej  
 
1.2) Wzrost liczby 
osób 
odwiedzających 
odnowione obiekty 
dziedzictwa 
kulturowego 
 
1.3) Wzrost liczby 
turystów 
odwiedzających 
obszar LGD 

 
 
1.2) o  
3000   os. 
 
 
 
 
 
1.3)  o  
2000   os.  

 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 

Produkty  1.Infrastruktura 
kulturalna, 
sportowa i 
rekreacyjna  
 
 
 
 
 
 
2. 
Zrewitalizowana 
przestrzeń 
publiczna wsi  
 
3.  Odnowione 
zabytki 

1.1) Liczba 
wyremontowanych, 
przebudowanych, 
doposażonych, 
nowoutworzonych 
obiektów 
kulturalnych, 
sportowych i 
rekreacyjnych 
 
2.1) Liczba 
zagospodarowanych 
przestrzeni 
publicznych 
 
3.1 Liczba 
odnowionych 
zabytków  
 
 

1.1)  40 
obiektów 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1) 20 
miejsc  
 
 
 
3.1) 1 
obiekt 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
 
Czerwiec 
2015 

 
Cel 2 zostanie osiągnięty poprzez operacje realizowane w ramach Przedsięwzięcia 2. 

Wieś przyjazna i gościnna. 

 

Na realizację operacji Stowarzyszenie posiada środki finansowe pochodzące                         

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

zakontraktowane na podstawie umów zawartych z Samorządem Województwa 

Podlaskiego na cały okres realizacji programu, tj. umową o warunkach i sposobie 

realizacji lokalnej strategii rozwoju.  
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III. ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ 

STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA „SĄSIEDZI” 

 

Procedury stosowane w ramach realizacji LSR określone są przede wszystkim 

przez Regulamin organizacyjny organu decyzyjnego LGD (Regulamin Rady 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”) oraz załącznik do LSR w postaci dokumentów 

towarzyszących, tj. kart ocen, deklaracji i innych formularzy stanowiących załącznik do 

LSR.  

Procedura wyboru  operacji została zobrazowana w rozdziale 9 LSR i według tego 

schematu prowadzony był wybór operacji. Ważnym determinantem procesu wdrażania 

LSR były oczywiście zapisy dokumentów aktów prawnych związanych z wdrażaniem 

Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz relacje umowne z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.  

 

Rzeczywista realizacja założeń LSR rozpoczęła się w 2009 r. Członkowie LGD 

przygotowywali się do pełnienia swoich funkcji, poprzez uczestnictwo w szkoleniach 

dzięki którym poszerzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji LSR. 

 

Przeprowadzona ewaluacja dotyczy wdrażania LSR w zakresie projektów 

złożonych za pośrednictwem LGD w odpowiedzi na ogłaszane nabory wniosków, które 

zostały ocenione i wybrane do finansowania.  

 

W okresie badawczym przeprowadzono nabory w ramach następujących Działań: 

1. 2 nabory wniosków w ramach Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”               

w okresie 17.04.2013 – 15.05.2013 oraz 25.09.2013- 22.10.2013 

2. 1 nabór wniosków w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” w okresie 17.04.2013 – 

15.05.2013 

3. 2 nabory wniosków w ramach Działania „Małe projekty” w okresie 17.04.2013 – 

15.05.2013 oraz 25.09.2013- 22.10.2013 

4. 1 nabór wniosków w ramach Działania „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” w okresie 17.04.2013 – 15.05.2013 
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Tabela 7. Realizacja zadań z zakresu wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach I naboru: 

 

Działanie Termin/-y 

naboru/-ów 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba 

wniosków 

wybranych do 

dofinansowania 

Stan realizacji na 30.11.2013 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

17.04.2013 – 

15.05.2013 

3 3 2 wnioski odrzucone 

1 wnioskodawca zrezygnował z  projektu 

 

Odnowa i rozwój wsi 17.04.2013 – 

15.05.2013 

8 8 3 projekty odpadły w trakcie weryfikacji przez UM, 

pozostałe są przed podpisaniem umowy 

 

Małe projekty 17.04.2013 – 

15.05.2013 

27 27 Wnioski w trakcie weryfikacji, składania uzupełnień 

przez beneficjentów lub na etapie podpisania umowy 

 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  

17.04.2013 – 

15.05.2013 

4 4 Pracownicy Biura na dzień 30.11.2013 roku  nie 

posiadają informacji o stanie realizacji wniosków 

złożonych w ramach wskazanego działania 
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Tabela 8. Realizacja zadań z zakresu Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach II naboru: 

 

Działanie Termin/-y naboru/-

ów 

Liczba złożonych 

wniosków 

Liczba wniosków 

wybranych do 

dofinansowania 

Stan realizacji na 30.11.2013 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 25.09.2013-

22.10.2013 

3 2 Wnioski przekazana do ARiMR 

czekają na weryfikacje 

 

Odnowa i rozwój wsi ------------------------ --------------------------- --------------------------  

 

Małe projekty 25.09.2013-

22.10.2013 

28 27 Wnioski przekazana do UMWP 

czekają na weryfikacje 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej  

------------------------ --------------------------- -------------------------- ----------------------------------------- 
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Tabela 9. Wnioski, które wskazano dofinansowania w ramach działania „Małych 

projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w 2013r.  

Lp Nazwa 
wniosko-
dawcy 

Tytuł operacji Lokaliza-
cja 
operacji 

Liczba 
uzyska-
nych 
punktów 

Wniosko-
wana kwota 
pomocy 

Limit 
dostępnych 
środków 

I NABÓR 
1 Gmina 

Piątnica 
 

Budowa i 
wyposażenie placu 
zabaw w 
miejscowości 
Czarnocin 

Czarnocin 21 pkt 19 999,00 1 158 198,89 

2 Gmina 
Piątnica 
 

Budowa i 
wyposażenie placu 
zabaw w 
miejscowości 
Rakowo - Boginie 

Rakowo - 
Boginie 

20 pkt 19 999,00 1 138 199,89 

3 Gmina 
Łomża 

Remont połączony z 
modernizacją oraz 
zakup wyposażenia 
do świetlicy wiejskiej 
w miejscowości 
Sierzputy Młode 

Sierzputy 
Młode 

19 pkt 10 390,58 1 118 200,89 

4 Gmina 
Piątnica 
 

Remont 
pomieszczenia na 
łazienkę połączony z 
modernizacją 
pomieszczeń w 
świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Nowy 
Cydzyn  

Nowy 
Cydzyn 

19 pkt 19 998,50 1 107 810,31 

5 Gmina 
Łomża 
 

Wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej 
oraz doposażenie 
świetlicy wiejskiej w 
miejscowości 
Puchały 
 

Puchały 19 pkt 11 877,99 1 087 811,81 

6 Gmina 
Wizna 
 
 

Renowacja pomnika 
Obrońców Wizny w 
parku wiejskim w 
Wiźnie 

Wizna 17 pkt 19 970,75 1 075 933,82 
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7 Bożena 

Święszko
wska 
„Zabawka
_edu” 
Elżbiecin 
20 
 

Wyposażenie Sali 
kominkowej i 
kompleksu w 
Dębowym Lesie   

Elżbiecin 17 pkt 9 709,10 1 055 963,07 

8 Gminny 
Klub 
Sportowy 
Forty 
Piątnica 

Majówka z fortami Piątnica 
Poducho-
wna 

16 pkt 36 741,25 1 046 253,97 

9 Gmina 
Wizna 
 

Budowa placu zabaw 
dla dzieci w 
miejscowości Rutki  

Rutki 16 pkt 16 578,56 1 009 512,72 

10 Gmina 
Wizna 
 

Budowa placu zabaw 
dla dzieci w 
miejscowości 
Nieławice 

Nieławice 16 pkt 16 578,56 992 934,16 

11 Gmina 
Wizna 
 

„Noc Świętojańska 
imprezą cykliczną w 
Wiźnie” 

Wizna 16 pkt 16 192,00 976 355,60 

12 Gminny 
Ośrodek 
Kultury               
w 
Miastko-
wie 
 

System 
nagłośnieniowy na 
Sali taneczno – 
widowiskowej 
Gminnego Ośrodka 
Kultury w 
Miastkowie – szansą 
na lepszy odbiór i 
rozwój 

Miastkowo 16 pkt 19 842,05 960 163,60 

13 Parafia 
Rzymskok
atolicka 
pw. Św. 
Jakuba 
Apostoła 
w Drozdo-
wie  

Zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznej przy 
Domu Parafialnym w 
Drozdowie 

Drozdowo 16 pkt 19 999,99 940 321,55 

14 Parafia 
Rzymskok
atolicka 
pw. Św. 

Uzupełnienie 
istniejącego systemu 
ogrzewania przez 
montaż 

Drozdowo 16 pkt 19 999,99 920 321,56 
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Jakuba 
Apostoła 
w Drozdo-
wie  

odnawialnego źródła 
ciepła - pompa ciepła 
typu 
powietrze/woda 

15 Parafia 
Rzymskok
atolicka 
pw. Św. 
Jakuba 
Apostoła 
w Drozdo-
wie  

Remont ogrzewania 
w zabytkowym 
Kościele w 
Drozdowie 

Drozdowo  16 pkt 19 999,99 900 321,57 

16 Gminny 
Ośrodek 
Kultury                      
w Piątnicy 
 

Zakup strojów i 
wyposażenia dla 
amatorskich grup 
artystycznych 
działających w 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Piątnicy 

Piątnica 
Poducho-
wna 

15 pkt 19 979,21 880 321,58 

17 Wypożycz
alnia 
sprzętu 
turystycz
nego 
Tomasz 
Borawski 
Wizna 

Doposażenie obiektu 
pełniącego funkcję 
turystyczną obszaru 
LGD wraz ze 
zwiększeniem 
bezpieczeństwa 

Wizna 15 pkt 8 602,42 860 342,37 

18 Gminny 
Ośrodek 
Kultury w 
Pniewie 

Letni festyn w 
Pniewie 

Pniewo 15 pkt 13 040,00 851 739,95 

19 Gmina 
Łomża 

Zagospodarowanie 
terenu wokół 
świetlicy wiejskiej w 
miejscowości 
Giełczyn poprzez 
wykonanie 
ogrodzenia 

Giełczyn 14 pkt 24 907,28 838 699,95 

20 Gmina 
Łomża 
 

Remont połączony z 
modernizacją 
świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Chojny 
Młode 

Chojny 
Młode 

14 pkt 24 736,79 813 792,67 

21 Gmina 
Łomża 

Remont połączony z 
modernizacją 

Siemień 
Nadrzeczn

14 pkt 24 971,76 789 055,88 



 

33 
 

 
 

świetlicy wiejskiej w 
miejscowości 
Siemień Nadrzeczny 

y 

22 Gmina 
Śniadowo 
 

Remont połączony z 
modernizacją 
świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Koziki 

Koziki 14 pkt 25 000,00 764 084,12 

23 Gmina 
Śniadowo 
 

Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjno – 
wypoczynkowego w 
miejscowości 
Szczepankowo 

Szczepanko
wo 

14 pkt 25 000,00 739 084,12 

24 Koło 
łowieckie 
„Towarzy
stwo 
prawidło
wego 
myślistwa 
w Ziemi 
Łomży-
ńskiej” 
Łomża 

Remont budynku 
połączony z 
modernizacją – 
domek myśliwski 
„Kniejówka”  

Drożęcin - 
Lubiejewo 

14 pkt 19 999,99 714 084,12 

25 Gmina 
Miastkow
o 

Doposażenie 
świetlicy wiejskiej w 
Miastkowie 

Miastkowo 14 pkt 20 248,89 694 084,13 

26 Gmina 
Miastkow
o 

Doposażenie 
świetlicy wiejskiej w 
Chojnach – 
Naruszczkach  

Chojny - 
Naruszczki 

14 pkt 20 255,42 673 835,24 

27 Gmina 
Przytuły 
 

Zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznej w 
centrum 
miejscowości 
Przytuły 
 
 
 
 
 

Przytuły 14 pkt 25 000,00 653 579,82 

II NABÓR 
1 Gminny 

Ośrodek 
Kultury w 

„Kolory regionu” – 
piknik rodzinny na 
100-lecie budowy 

Piątnica 
Poduchow
na 

24 pkt 19 984,00 528 579,82 
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Piątnicy  kościoła w Piątnicy 
2 Gmina 

Piątnica 
 

Popularyzacja sportu 
i rekreacji w Gminie 
Piątnica 

Piątnica 
Poduchow
na 

23 pkt 19 512,20 508 595,82 

3 Gmina 
Przytuły 
 

Impreza kulturalno – 
sportowa w 
miejscowościach 
Nowa Kubra i 
Przytuły 

Nowa 
Kubra, 
Przytuły nr 
działki 
136/1 
obręb 
0012, 
Przytuły nr 
działki 109 
obręb 0012 

21 pkt 16 915,12 489 083,62 

4 Gmina 
Wizna 

Budowa placu zabaw 
dla dzieci w 
miejscowości 
Sieburczyn 

Sieburczyn 21 pkt 18 885,78 472 168,50 

5 Gospodar
stwo 
Gościnne 
Carski 
Trakt/Na
dolny 
Sulin 4 

Wyposażenie i 
modernizacja 
Gospodarstwa 
agroturystycznego 
Carski Trakt 

Sulin 20 pkt 15 004,22 453 282,72 

6 Gmina 
Wizna 
 

Budowa siłowni 
plenerowej w 
miejscowości Wizna 

Wizna 20 pkt 19 935,72 438 278,50 

7 Gmina 
Wizna 
 

Remont i 
wyposażenie 
świetlicy wiejskiej w 
miejscowości 
Srebrowo 

Srebrowo 20 pkt 19 942,34 418 342,78 

8 Gminny 
Ośrodek 
Kultury w 
Pniewie 

Doposażenie 
Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pniewie w 
akcesoria niezbędne 
do rozwijania 
działalności 
kulturalnej 

Pniewo 20 pkt 12 167,52 398 400,44 

9 Gminny 
Ośrodek 
Kultury w 
Pniewie 
 

Integracja, kultura – 
wakacje z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury 
w Pniewie. 

Jednaczew
o, 
Giełczyn,  
Konarzyce,  
Podgórze, 

20 pkt 17 836,40 386 232,92 
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Siemień 
Nadrzeczn
y, 
Stare 
Kupiski,  
Wygoda 

10 Gminny 
Ośrodek 
Kultury w 
Pniewie 
 

Remont połączony z 
modernizacją 
świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Stare 
Modzele 

Stare 
Modzele 

20 pkt 19 782,57 368 396,52 

11 Stowarzys
zenie 
Aktywizac
ji 
Społeczne
j 
„BONUM” 
Śniadowo 
 

Zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznej poprzez 
zainstalowanie 
sprzętu do ćwiczeń 
na wolnym 
powietrzu 

Śniadowo 
ul. 
Kolejowa 
17/dz. Nr 
28/8 Stare 
Ratowo/ 

19 pkt 19 888,35 348 613,95 

12 FilmFruit 
sp. z o.o. 
Ul. 
Stolarska 
13/7 
31-043 
Kraków 
 

Mobilny system 
informacji 
turystycznej LGD 
Sąsiedzi 

Jedwabne 
Łomża 
Miastkowo 
Piątnica  
Przytuły 
Śniadowo  
Wizna  

19 pkt 20 000,00 328 725,60 

13 Gmina 
Piątnica 

Wyposażenie 
świetlicy w budynku 
wielofunkcyjnym w 
Olszynach 

Olszyny 18 pkt 24 925,60 308 725,60 

14 Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Kultury w 
Jedwa-
bnem 
 

Festyn „Dni 
Jedwabnego” 

Jedwabne 18 pkt 43 659,60 283 800,00 

15 Gmina 
Piątnica 

Siłownia 
zewnętrzna, jako 
miejsce rekreacji i 
sportu w 
miejscowości 
Jeziorko 

Jeziorko 18 pkt 24 770,00 240 140,40 
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16 Gmina 
Piątnica 
 

Siłownia 
zewnętrzna, jako 
miejsce rekreacji i 
sportu w 
miejscowości 
Czarnocin 

Czarnocin 18 pkt  24 770,00 215 370,40 

17 Gmina 
Piątnica 
 

Wyposażenie 
świetlicy w budynku 
wielofunkcyjnym w 
Niewodowie 

Niewodow
o 

17 pkt 22 674,40 190 600,40 

18 Diecezja 
Łomżyńsk
a Parafia 
Rzymsko-
Katolicka 
pw. 
Przemie-
nienia 
Pańskiego 
w Piątnicy 

Mała ojczyzna – 100 
– lecie budowy 
kościoła parafialnego 
w Piątnicy. 
Zachowanie w 
pamięci dziedzictwa 
kulturowego ziemi 
piątnickiej 

Piątnica 
Poduchow
na 

17 pkt 42 555,33 167 926,00 

19 Gmina 
Przytuły 
 

Budowa i 
wyposażenie małych 
obiektów pełniących 
funkcje turystyczne i 
rekreacyjne. Altana z 
kominkiem. 

Nowa 
Kubra 

16 pkt 25 000,00 125 370,67 

20 Gmina 
Miastkow
o 
 

„Budowa i 
wyposażenie placu 
zabaw w 
miejscowości Łuby – 
Kurki” 

Łuby - 
Kurki 

16 pkt 25 000,00 100 370,67 

21 Gmina 
Miastkow
o 
 

„Budowa i 
wyposażenie placu 
zabaw w 
miejscowości 
Zaruzie” 

Zaruzie 16 pkt 25 000,00 75 370,67 

22 Gmina 
Miastkow
o 

„Budowa i 
wyposażenie placu 
zabaw w 
miejscowości 
Kuleszka” 

Kuleszka 16 pkt 25 000,00 50 370,67 

23 Gmina 
Śniadowo 

„Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjno – 
wypoczynkowego w 
miejscowości Koziki” 

Koziki 16 pkt 25 000,00 25 370,67 
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Tabela 10. Wnioski, które wskazano do  dofinansowanie w ramach działania „Odnowa                  

i rozwój wsi” w 2013roku 

Lp Nazwa 
wniosko-
dawcy 

Tytuł operacji Lokalizacja 
operacji 

Liczba 
uzyska-
nych 
punktów 

Wniosko-
wana kwota 
pomocy 

Limit 
dostępnych 
środków 

1 Gmina 
Jedwabne 
 

Zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznej poprzez 
przebudowę ul. 
Pięknej w 
Jedwabnem 

Jedwabne 13 pkt 100 000,00 577 231,97 

2 Gmina 
Piątnica 
 

Remont budynku 
wielofunkcyjnego 
w Drozdowie 

Drozdowo 12 pkt 83 111,00 477 231,97 

3 Gmina 
Wizna 
 

Budowa boiska 
sportowego 
wielofunkcyjnego 
w miejscowości 
Wizna 

Wizna 12 pkt. 54 957,00 394 120,97 

4 Gmina 
Łomża 
 

Poprawa 
infrastruktury 
sportowo – 
rekreacyjnej w 
Gminie Łomża 
poprzez budowę 
placów zabaw w 
miejscowościach: 
Konarzyce, Nowe 
Kupiski i Wygoda 

Konarzyce 
Nowe Kupiski 
Wygoda 

11 pkt. 118 158,00 339 163,97 

5 Gmina 
Łomża 
 

Zagospodarowanie 
działki gminnej nr 
612 w 
miejscowości 
Siemień 
Nadrzeczny na cele 
rekreacyjne, 
turystyczne i 
integracyjne 

Siemień 
Nadrzeczny 

11 pkt. 41 762,00 221 005,97 

6 Gmina 
Śniadowo 
 

Zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznej w 

Śniadowo 11 pkt. 101 990,00 179 243,97 
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miejscowości 
Śniadowo 

7 Gmina 
Miastko-
wo 
 

Budowa boiska 
sportowego w 
Rydzewie 

Rydzewo 10 pkt. 
 

51 475,00 77 253,97 

 

Tabela 11. Wnioski, które wskazano do  dofinansowania w ramach działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2013 roku 

Lp Nazwa 
wniosko-
dawcy 

Tytuł operacji Lokalizacja 
operacji 

Liczba 
uzyska-
nych 
punktów 

Wniosko-
wana kwota 
pomocy 

Limit 
dostępnych 
środków 

1 Dąbkowsk
a Renata 
Kokoszki 
13 
18-430 
Wizna 

Zakup ciągnika 
rolniczego w celu 
świadczenia usług 
rolnikom z obszaru 
działania LGD 
Sąsiedzi 

Kokoszki 12 pkt 100 000,00 300 000,00 

2 Gumkows
ki Jerzy 
Truszki 6 
18-411 
Śniadowo 

Zakup ładowarki 
teleskopowej w 
celu świadczenia 
usług rolnikom z 
obszaru działania 
LGD Sąsiedzi 

Truszki 11 pkt 100 000,00 200 000,00 

3 Kuzia 
Stanisław 
Nowe 
Kupiski 
125C 
18-400 
Łomża 
 

Uzyskanie 
dodatkowego 
przychodu z 
działalności 
pozarolniczej 
poprzez 
uruchomienie 
kwatery 
agroturystycznej 

Nowe Kupiski 11 pkt 52 500,00 100 000,00 

 

 

Tabela 12. Wnioski, które wskazano dofinansowanie w ramach działania „Tworzenie                 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2013roku  

Lp Nazwa 
wniosko-
dawcy 

Tytuł operacji Lokali-
zacja 
operacji 

Liczba 
uzyska-
nych 
punktów 

Wniosko-
wana kwota 
pomocy 

Limit 
dostępnych 
środków 
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I NABÓR 
1 Nadolny 

Jan 
Krzysztof 
Sulin 4 
18-430 
Wizna 
 

Podwyższenie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa i 
zwiększenie poziomu 
zatrudnienia przez 
poprawę warunków 
obsługi klientów 

Wizna 13 pkt 28 913,00 300 000,00 

2 Dyko 
Marcin 
Zaruzie 
55 
18-413 
Miastkow
o 
 

Podwyższenie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa przez 
uzyskanie dodatkowego 
dochodu i wzrost 
zatrudnienia 

Zaruzie 11 pkt 138 144,50 271 087,00 

3 Mroczkow
ski Adam 
Piątnica 
Włościań-
ska 36 
18-421 
Piątnica 
 

Wprowadzenie nowych 
usług polegających na 
obróbce szkła, co 
przyczyni się do 
rozwoju firmy i 
polepszenia pozycji 
rynkowej 
przedsiębiorstwa oraz 
dotychczasowych usług 

Piątnica 
Włościa-
ńska 

11 pkt 100 000,00 132 942,50 

II NABÓR 
1. XARALIN

E Sp. z o.o. 
Jeziorko 
72H 
18-421 
Piątnica  
 

Wzrost 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa oraz 
wzrost zatrudnienia 
poprzez wdrożenie 
nowej technologii 

Jeziorko 16 pkt 132 942,50 132 942,50 

 

 

 

 

 

Analizując zestawienia tabelaryczne nr 9, 10, 11 i 12 na działanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w 2013 roku posiadało następujące środki: 

 



 

40 
 

Wykres 1. Suma przeznaczonych środków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w 2013 roku w rozbiciu na poszczególne 

działania: 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

 

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

przeznaczyła w 2013 roku kwotę 2.335.430,71 zł, z czego największą część stanowią 

środki przeznaczone na operacje realizowane w ramach zakresu „Małe projekty” – jest 

to kwota 1.158.198,89 zł (49,59 % całości środków). Na działania z zakresu „Odnowa               

i rozwój wsi” przewidziano kwotę rzędu 577.231,82 zł (24,72 %), a na „Tworzenie                      

i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  

po 300.000,00 zł (tj. po 12,85 %). 

 

Analizując zestawienia tabelaryczne (tabela 9, 10, 11 i 12) można zauważyć, iż 

środki przeznaczone w 2013 roku na operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

zostały w znacznej części wykorzystane.  Wykorzystanie środków w podziale na 

poszczególne działania przedstawia wykres 2.  

 

Wykres 2. Wykorzystanie środków w 2013 roku w ramach wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w rozbiciu na poszczególne działania: 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

 

Jak wynika z analizy wykresu 1 i 2, całkowicie wykorzystano środki finansowe               

w ramach Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (100%). W ramach 

Działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wykorzystano 84,17% 

przeznaczonych środków, z kolei w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” – 95,53%               

i w ramach Działania „Małe projekty” – 99,97%.  
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IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ GRUPY 

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „SĄSIEDZI” 

 

W proces funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

oraz obsługę procesu wdrażania LSR zaangażowane są następujące stanowiska: 

 Kierownik Biura LGD 

 Specjalista ds. organizacyjnych 

 Specjalista ds. projektów 

 

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie na stanowiskach pracy w LGD  

przedstawiało się następująco:  

 Kierownik Biura LGD  - pełny wymiar czasu pracy (do 11.01.2014 r. przebywa na 

urlopie rodzicielskim) 

 Specjalista ds. organizacyjnych – 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy (od 

01.11.2013r. nie ma zatrudnienia na w/w stanowisku) 

 Specjalista ds. projektów – 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy 

 P.o. Kierownik Biura LGD - 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy (od 01.08.2013r) 

 

Do bezpośrednich zadań Specjalisty ds. organizacyjnych należy: 

1. Współpraca z biurem rachunkowym 

2. Obsługa Biura LGD 

3. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z 

obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD; 

4. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za 

pośrednictwem Internetu; 

5. Przygotowywanie udziału LGD w targach, naradach, szkoleniach i imprezach 

społeczno-kulturalnych; 

6. Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie 

konferencji prasowych; 

7. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych 

LGD; 

8. Obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD; 

9. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym 

prowadzenie sekretariatu; 

10. Organizowanie szkoleń; 

11. Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych pracowników, współuczestniczenie w systemie szkoleń; 

12. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR. 
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Do zadań Kierownika Biura LGD  należy: 

  1.    Całościowa koordynacja realizacji LSR; 

  2.    Nadzór nad działalnością Biura LGD; 

3. Nadzór nad działalnością merytoryczną; 

4. Współpraca z organami decyzyjnymi; 

5. Kontakty z urzędem Marszałkowskim; 

6. Nadzór nad polityką promocyjną LGD; 

7. Koordynacja procesu oceny i wyboru operacji; 

8. Przygotowywanie projektów współpracy; 

9. Przygotowanie i wdrożenie planów rocznych i wieloletnich działalności. 

10. Nadzór nad procedurami monitoringu i ewaluacji 

11. Przygotowywanie procedur i instrukcji dotyczących kontroli; 

12. Koordynacja wniosków wynikających z funkcjonowania LGD 

13. Przygotowanie sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego 

14. Nadzór nad gospodarką finansową 

 

Do bezpośrednich zadań Specjalisty ds. projektów  należy: 

1. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju  

2. Organizacja pracy rady stowarzyszenia oceniającej projekty; 

3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację 

przedsięwzięć; 

4. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną; 

5. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW; 

6. Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków                  

z tytułu realizacji umów; 

7. Monitorowanie realizacji umów; 

8. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu; 

9. Koordynowanie projektów współpracy; 

10. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów; 

11. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności                       

z warunkami Umów o pomoc. 
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4.1. Aktywność pracowników i członków Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  

 

Jako jedno z zadań wskazanych w statucie stowarzyszenia, LGD „Sąsiedzi” realizuje 

bezpłatne doradztwo dla mieszkańców obszaru LGD. Doradztwo świadczone (wyłącznie 

przez pracowników Biura LGD) jest przede wszystkim w zakresie pozyskiwania 

środków z funduszy UE (PROW/Leader). 

 

AKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW LGD  

 

Z informacji uzyskanych od pracowników Biura LGD wynika, że do końca listopada 

2013 r. z doradztwa LGD skorzystało 185 osób, którzy byli jednocześnie potencjalnymi 

beneficjentami pomocy. Ok. 11% osób, które skorzystały z doradztwa oferowanych 

przez LGD złożyło wnioski o przyznanie pomocy (20 osób).  

 

Pracownicy LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ udzielało bezpłatnie telefonicznie, jak                          

i osobiście porad. Doradztwo dotyczyło w szczególności: wyjaśniania zapisów konkursu 

określonych w Wytycznych do poszczególnych działań, przygotowywania oraz pisania 

wniosków w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju’’ z wszystkich 

czterech działań: Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

 

Pracownicy zatrudnieni w Biurze LGD wskazali, że do LGD przychodzą także 

klienci oczekujący porady wykraczającej poza zakres doradztwa świadczonego przez 

Grupę. Sprawy te dotyczą szczegółów związanych z prawem podatkowym, 

pozyskiwaniem dotacji z programów innych niż PROW, tworzeniem strategicznych 

planów rozwoju przedsiębiorstwa, możliwości aplikowania o środki w dyspozycji 

Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Pracownicy biura LGD rzadko udzielają 

takich porad z uwagi na brak wiedzy w tak szerokim zakresie, ale raczej nie zostawiają 

klientów samych z problemem. Najczęściej w takich sytuacjach polecają inną instytucję, 

która dostarczy klientom poszukiwanych informacji. 

 

Pracownicy biura sprawowali także nadzór nad poprawną realizacją LSR, udzielali 

bezpłatnego doradztwa oraz prowadzili całość dokumentacji Stowarzyszenia (w tym 

wnioski o płatność, prośby o aneks do umowy, ogłaszanie naborów i inne).  

 

Ważną rolę w przekazywaniu wszelkich informacji związanych z naborami, 

szkoleniami, wydarzeniami odgrywało informowanie za pośrednictwem Internetu. 

Strona aktualizowana była na bieżąco, na podstawie nadsyłanych przez Biuro LGD 

materiałów. Założono co najmniej 3 aktualizacje miesięcznie, i dotyczyły przede 
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wszystkim zamieszczanych materiałów związanych z przebiegiem konkursów, 

dokumentacją naborów wniosków i ich wynikami, informacjami o planowanych                         

i zrealizowanych szkoleniach, bieżącymi informacjami dot. działalności LGD. 

 

AKTYWNOŚĆ CZŁONKÓW LGD  
 

Pracownicy biura LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zabezpieczali także od strony 

techniczno – organizacyjnej posiedzenia Organów Stowarzyszenia. W 2013 roku odbyły 

się  
 3 Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (zestawienie poniżej) 

Nr 
Walnego 
Zebrania 
Człon-
ków 
Stowarzy
-szenia 

Data  Liczba 
uczestni-
ków  
zgodnie z 
listą 
obecności 

Program  Numer i nazwa 
uchwał 

I 10.01. 
2013 r.  

22 osoby 1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego i 

Protokolanta. 

3. Przedstawienie i zatwierdzenie 

porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu 

zmian do Lokalnej Strategii 

Rozwoju w zakresie 

harmonogramu ogłaszania naboru 

wniosków. 

5. Omówienie bieżących spraw 

Stowarzyszenia. 

6. Zakończenie obrad. 

 

Uchwała nr I/1/2013 
Walnego Zebrania 
Członków 
Stowarzyszenia 
,,Sąsiedzi’’ z dnia 10 
stycznia 2013 r. w 
sprawie 
wprowadzenia zmian 
do Lokalnej Strategii 
Rozwoju.  
 
 Uchwała nr I/2/2013 
Walnego Zebrania 
Członków 
Stowarzyszenia 
,,Sąsiedzi’’ z dnia 10 
stycznia 2013 r. o 
wyborze Rady 
Stowarzyszenia 
,,Sąsiedzi’’ 
 

II 31.05. 
2013r.  

17 osób 1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego i 

Protokolanta. 

3. Przedstawienie i zatwierdzenie 

porządku obrad. 

Uchwała nr II/3/2013 

Walnego Zebrania 

Członków 

Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’ 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

5. Załącznik nr 3: Harmonogram 

przewidywanych terminów  

podawania do publicznej 

wiadomości  informacji o 

możliwości składania wniosków 

o przyznania pomocy w ramach 

działania 4.1/413 Wdrażanie 

lokalnej strategii rozwoju  

6. Omówienie bieżących spraw 

Stowarzyszenia. 

7. Zakończenie obrad. 

 

z dnia 31.05.2013 

roku 

w sprawie 

wprowadzenia zmian 

do Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

 

III 20.06. 
2013r.  

12 osób 1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego i 

Protokolanta. 

3. Przedstawienie i zatwierdzenie 

porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 

2012r.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia nowych członków do 

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  

6. Podjęcie uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do 

Lokalnej Strategii Rozwoju.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie 

przesunięcia środków pomiędzy 

działaniami z ,, Małych 

Projektów’’ na  ,,Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiebiorstw’’.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia LGD do Podlaskiej 

Sieci.   

9. Omówienie bieżących spraw 

Uchwała nr II/3/2013 

Walnego Zebrania 

Członków 

Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’ 

z dnia 20.06.2013 

roku 

w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania z 

działalności LGD 

Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’ za 2012 rok 

 

Uchwała nr II/4/2013 

Walnego Zebrania 

Członków 

Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’ 

z dnia 20.06.2013 

roku 

w sprawie 

wprowadzenia zmian 

do Lokalnej Strategii 
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Stowarzyszenia. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Rozwoju  

Uchwała nr II/5/2013 

Walnego Zebrania 

Członków 

Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’ 

z dnia 20.06.2013 

roku 

w sprawie 

przesunięcia środków 

pomiędzy działaniami  

- 413 Wdrażanie 

Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

Uchwała nr II/6/2013 

Walnego Zebrania 

Członków 

Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’ 

z dnia 20.06.2013 

roku 

w sprawie 

przystąpienia do 

Podlaskiej Sieci LGD 

 

 

 3 posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  
 

Nr 
posiedzenia 
Rady 

Data  Program  

I 04.06.2013 1. Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wybór przewodniczącego Rady Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’. 

4. Przedstawienie listy wnioskodawców i 

ocenianych kryteriów. 

5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności 

przez każdego członka Rady dla każdej ocenianej 

operacji. 
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6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy 

złożonych w ramach naborów prowadzonego 

przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze 

projektów do finansowania. 

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

II 12.11.2013 1. Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przedstawienie listy wnioskodawców i 

ocenianych kryteriów. 

4. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności 

przez każdego członka Rady dla każdej ocenianej 

operacji. 

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy 

złożonych w ramach naborów prowadzonych 

przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze 

projektów do finansowania. 

6. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

III 30.09.2013 1. Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie stosownych uchwał wynikających z 

uzupełnienia dokumentacji nadesłanej przez  Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego.  

4. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

 

W okresie prowadzonej ewaluacji ujednolicono zapisy LSR w oparciu o bieżącą 

aktualizację założonych wskaźników, produktów.  

 

W badanym okresie (23.01.2013 roku) kończyła się kadencja organu decyzyjnego. 

W związku z czym podjęto uchwałę w dniu 10 stycznia 2013 roku (która zaczęła 

obowiązywać od 23 stycznia 2013 r.) o wyborze Rady Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.  

 

Skład 15 osobowej Rady przedstawiała się następująco: 

1. Krzysztof Ryszard Moenke – sektor publiczny, zameldowany na obszarze LGD 

2. Jacek Albin Nowakowski - sektor publiczny, zameldowany na obszarze LGD 

3. Lidia Małgorzata Grzejka- społeczny, zameldowana na obszarze LGD 

4. Edward Łada - sektor publiczny, zameldowany na obszarze LGD 
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5. Kazimierz Ramotowski - sektor publiczny, zameldowany na obszarze LGD 

6. Andrzej Zaremba - społeczny, zameldowany na obszarze LGD 

7. Zbigniew Sokołowski - sektor publiczny, zameldowany na obszarze LGD 

8. Jerzy Wróblewski - sektor publiczny, zameldowany na obszarze LGD 

9. Jerzy Archacki - gospodarczy, zameldowany na obszarze LGD 

10. Janusz Zakrzewski -  gospodarczy, zameldowany na obszarze LGD 

11. Agnieszka Zduńczyk - społeczny, zameldowana na obszarze LGD 

12. Henryk Borawski - społeczny, zameldowany na obszarze LGD 

13. Urszula Długokęcka  - społeczny, zameldowana na obszarze LGD 

14. Dariusz Wojewoda - społeczny, zameldowany na obszarze LGD 

15. Rafał Pstrągowski - sektor publiczny, zameldowany na obszarze LGD 

 

 

 

 

4.2. Oferta Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 

Operacje, jakie Stowarzyszenie LGD „Sąsiedzi” zaplanowało do realizacji w ramach 

swego bieżącego funkcjonowania w roku 2013, obejmowały wszelkiego rodzaju 

badania, opracowania i wydarzenia, służące głównie promocji obszaru 7 gmin 

wchodzących w skład LGD, a także aktywizowania jej mieszkańców. Wszystkie działania 

dotyczyć miały następujących zakresów:  informowania o obszarze LGD oraz o LSR, 

organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym, aktywizowania społeczności lokalnej 

oraz badań nad obszarem objętym LSR. 

 

WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA, PROMOCJA  

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” podejmuje współpracę przede 

wszystkim z samorządami i jednostkami realizującymi zadania samorządów, 

organizacjami pozarządowymi, w tym innymi LGD z województwa. Zakres tej 

współpracy dotyczy przede wszystkim wspólnej organizacji szkoleń i spotkań 

informacyjnych, pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny oraz organizacji 

imprez masowych.  

 

LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, w ramach działań promocyjnych oraz 

poszukiwania partnerów do współpracy, brała udział w organizacji imprez 

plenerowych. Były to głównie imprezy dotyczące turystyki oraz promocji obszaru LGD. 

Zasadniczym celem uczestniczenia w takich wydarzeniach jest właśnie promocja 

obszaru LGD, prezentacja walorów turystycznych gmin zrzeszonych w LGD. Efektami 

takich działań promocyjnych były między innymi przewodniki, pocztówki, albumy.  
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Współorganizacja imprez plenerowych 

 

,,Noc Świętojańska’’ w Wiźnie 22-23.06.2013 r. 

 

Impreza plenerowa zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie 

„Sąsiedzi” wspólnie z Urzędem Gminy w Wiźnie. W ,,Nocy Świętojańskiej’’ uczestniczyli  

nie tylko mieszkańcy samej miejscowości Wizna, ale również i z okolicznych 

miejscowości i sąsiadujących  gmin. 

 

Organizacja imprezy o takim charakterze wpisała się już w tradycję tego regionu.  

Podczas ,,Nocy Świętojańskiej’’ zorganizowano konkursy na: najdłuższy warkocz, 

najpiękniejszy wianek, zawody sportowe oraz  poszukiwanie kwiatu paproci, zaś 

pracownicy Stowarzyszenia zorganizowali stoisko wystawowe, które cieszyło się bardzo 

dużym zainteresowaniem. 

 

 
 

Źródło: www.lgd-sasiedzi.pl 

 

,,Dni Jedwabnego’’ 13-14.07.2013 r.  

 

Tego typu impreza wpisała się już w tradycję kulturalno - rozrywkową Gminy 

Jedwabne.  
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Wesołe miasteczko, ogródek gastronomiczny, stoiska handlowe, kiermasz 

wyrobów rękodzieła ludowego, występy zespołów muzycznych oraz konkursy                           

z narogami to niewielka ilość atrakcji jaką zaplanowali organizatorzy dla uczestników 

wydarzenia. 

 

,,Dni Jedwabnego’’ cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnej 

społeczności. Na imprezę zawsze licznie przybywają mieszkańcy nie tylko samej Gminy, 

ale również osoby z ościennych miejscowości. 

 

Podczas imprezy LGD Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zorganizowało stoisko 

wystawowe, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. 

 

 

 

 
 

Źródło: www.lgd-sasiedzi.pl 

 

,,Siemieniada’’ 27-28.07.2013 r.  

 

Impreza plenerowa pn. „Siemieniada” została zorganizowana przez LGD 

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” wspólnie z Gminą Łomża.   
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Wesołe miasteczko, ogródek gastronomiczny, stoiska handlowe, występy zespołów 

muzycznych oraz konkursy z nagrodami to niewielka ilość atrakcji jaką zaplanowano 

podczas organizacji ,,SIEMIENIADY’’ 

 

Impreza cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród lokalnej społeczności. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Źródło: www.lgd-sasiedzi.pl 

 

 

,,Festyn rodzinny’’ w Starych Kupiskach 15.08.2013r.  

 

W trakcie zorganizowanego „Festynu rodzinnego” w Starych Kupiskach w dniu 

15.08.2013 roku zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci, ogródek gastronomiczny, 

występy zespołów muzycznych, konkursy z loterią, które cieszyły się ogromną 

popularnością i  dużo dobrej zabawy. Impreza była przygotowana wspólnie przez Urząd 

Gminy Łomża i LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”. 
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W czasie festynu Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” przygotowało 

stoisko wystawowe/punkt informacyjny, które cieszyło się bardzo dużym 

zainteresowaniem. 

 
 Aktywizowanie społeczności lokalnej, poprzez: organizację szkoleń 

 

W badanym okresie LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zorganizowało w dniach 23-

24.05.2013 roku szkolenie pn. ,,Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć                          

w Stowarzyszeniu ,,Sąsiedzi’’ w okresie 2007-2013 a nowa perspektywa działalności 

Leadera w okresie 2014-2020’’. W tymże szkoleniu uczestniczyło 21 osób.  

Uczestnikami szkolenia były osoby wchodzące w skład Rady, Zarządu 

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ oraz pracownicy Biura. Zorganizowane szkolenie miało na 

celu podniesienie kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie LSR.  

Szkolenie było bezpłatne, zorganizowanie i przeprowadzone przez pracowników 

biura LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.  

 

Opracowywanie oraz wydruk materiałów informacyjnych 

 

W badanym okresie wydano 2000 szt. ulotek informacyjno-promocyjnych w formacie 

A4, składana na 3, która dystrybuowana była podczas organizowanych imprez 

plenerowych, szkoleń i spotkań władz LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.  

Zamówiono również gadżety reklamowe, tj. 

 Filiżanki 216 szt. 

 Breloczki z latarkami – 150 szt. 

 Przyborniki z zegarem – 60 szt. 

 Parasole – 80 szt.  

 Torby na ramię – 100 szt. 

 Biuwar B3 – 100 szt. 

 Biuwar A4 – 100 szt. 

 

Wydano kalendarze na 2014 rok: 

 Kalendarz książkowy w formacie A5 z wklejką i grawerem w ilości 50 szt. 

 Kalendarze ścienne w ilości 20 sztuk. 

 

Wydano Książkę kulinarną pt ,, Sąsiedzkie przysmaki’’  w formacie B5 w oprawie 

twardej (nakład 500 szt.).  
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Na potrzeby organizowanych imprez plenerowych zakupiono także reklamowe cukierki 

krówki (w ilości 100 kg), które były rozdawane przede wszystkim  na  imprezach 

plenerowych.  Papierki, w które owijane były cukierki posiadały logotypy Unii 

Europejskiej. 

 

 

 

V. WNIOSKI 

 

a) Organy Stowarzyszenia pracują w sposób niebudzący zastrzeżeń i są 

zaangażowane w realizację LSR w sposób zadowalający.  

b) Zrealizowane operacje przyczyniły się do osiągnięcia cząstkowych wskaźników 

rezultatów i produktów na wysokim poziomie.  

c) Duża różnorodności podejmowanych przez LGD działań promocyjnych, 

informacyjnych i aktywizacyjnych.  

d) Efektywne wykorzystanie środków finansowych oraz racjonalne ich 

wykorzystywanie (zachowanie płynności finansowej).  

e) Zaangażowanie członków Stowarzyszenia utrzymuje się na zadowalającym 

poziomie  

 

Proces ewaluacji przyczynił się do określenia stopnia zrealizowanych w roku 2013 

operacji oraz działań pracowników LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”. Wyniki niniejszego 

opracowania mają posłużyć osobom zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia               

w celu przedstawienia sposobu realizacji danych działań, a także oceny cząstkowej 

realizacji określonych celów głównych i szczegółowych oraz przedsięwzięć. Tak zdobyte 

informacje będą bardzo cenne w kolejnych okresach, posłużą do dalszego 

funkcjonowania LGD, będą wyznaczały kierunki, dzięki którym Stowarzyszenie zapewni 

prawidłowy rozwój LGD, zgodny z założeniami zawartymi w LSR. 

 

Opis przebiegu bieżącego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”,                    

a także wdrażania zadań z zakresu „nabywania umiejętności i aktywizacji”, 

przewidzianych na dany rok, zostanie przedstawiony w sprawozdaniu z realizacji LSR 

sporządzonym na formularzu udostępnionym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego, czyli podmiotem nadzorującym proces wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  
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VI. PODSUMOWANIE ORAZ REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z EWALUACJI  

 

Badanie ewaluacyjne przeprowadzone na zlecenie Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi” pozwala na sformułowanie kilku rekomendacji odnoszących 

się do dalszych działań LGD i wdrażania LSR. 

 

1. Funkcjonowanie LGD jest oceniane przez osoby pełniące funkcje w biurze, 

Zarządzie i Radzie LGD pozytywnie. Stowarzyszenie pozyskuje nowych członków.  

2.  Funkcjonowanie biura LGD i podjęta działalność informacyjna i promocyjna 

doprowadziły do dobrej rozpoznawalności LGD w terenie. Coraz więcej osób 

wykazuje zainteresowanie działalnością LGD oraz środkami pozostającymi                        

w dyspozycji LGD w ramach LSR, o czym świadczą złożone w 2013 roku wnioski w 

ramach zorganizowanych naborów na wszystkie działania.  Z roku na rok coraz 

więcej osób i podmiotów składa wnioski o przyznanie pomocy do LGD.  

3. W 2013 roku ogłoszono dwa terminy  naboru wniosków, które spotkały się z 

dużym  zainteresowaniem Wnioskodawców, w związku z czym znacząca część 

budżetu LSR została rozdysponowana.  

4. W zakresie pozyskiwania środków na działalność LGD pracownicy LGD „Sąsiedzi”  

proponują pozyskiwanie środków finansowych z innych niż PROW programów 

operacyjnych. W 2013 roku LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” aplikowało                            

w partnerstwie trzykrotnie o takie środki z POKL: 

 ,,Koncepcje ICT szansą na naszą aktywność zawodową!’’ złożony                                

w partnerstwie  w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 – wartość projektu 49 998,30 zł  projekt został odrzucony 

 ,, Koncepcje ICT szansą na naszą aktywność zawodową!’’ złożony                               

w partnerstwie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji   

w regionie, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich– wartość projektu 49  976,50 zł  projekt w trakcie weryfikacji  

 ,,Uczyć się każdy chce  - nowe kompetencje kadry zarządzającej  oraz 

nauczycieli  z terenów wiejskich gmin: Łomża, Piątnica oraz Miastkowo’’  

złożony w partnerstwie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia                          

i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich– wartość projektu 49  998,30zł  projekt w trakcie 

weryfikacji .  

 



 

56 
 

 

Reasumując, należy pozytywnie określić stan wdrażania LSR oraz działalność 

wszystkich organów Stowarzyszenia. Dużym sukcesem jest praktycznie całkowite 

wykorzystanie alokacji w 2013 roku w ramach ogłoszonych konkursów na wszystkie 

typy działań LSR.  
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