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1. OPIS LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

 

Fundacja AKTYWNI RAZEM (LGD) powstała 26 stycznia 2006 roku w wyniku realizacji                     

I Schematu Pilotażowego Programu LEADER+. Fundatorem jest Stowarzyszenie Gmin 

Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.  

Celem utworzenia LGD było opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 

Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego.  

 

Obecny obszar działania LGD obejmuje gminy: Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, 

Pacyna, Sanniki, Słubice, Szczawin Kościelny, Baruchowo i Kowal, miasto i gminę Gąbin oraz 

miasto Kowal, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów może ona 

prowadzić działalność na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Podstawowe dane o gminach wchodzących w skład LGD i znajdujących się 

w obszarze objętym LSR. 

Gmina Typ gminy Województwo Powiat Liczba 
mieszkańców* 

Baruchowo wiejska kujawsko-pomorskie włocławski 3 677 

Gąbin miejsko-wiejska mazowieckie płocki 10 802 

Gostynin wiejska mazowieckie gostyniński 12 380 

Iłów wiejska mazowieckie sochaczewski 6 289 

Kowal Gmina wiejska kujawsko-pomorskie włocławski 4 107 

Kowal Miasto miejska kujawsko-pomorskie włocławski 3 481 

Łąck wiejska mazowieckie płocki 5 000 

Nowy Duninów wiejska mazowieckie płocki 3 909 

Pacyna wiejska mazowieckie gostyniński 3 934 

Sanniki wiejska mazowieckie gostyniński 6 552 

Słubice wiejska mazowieckie płocki 4 624 

Szczawin Kościelny wiejska mazowieckie gostyniński 5 266 

RAZEM 70 021 
* Liczba mieszkańców stałych w dniu 31 grudnia 2006 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego 

Obszar: 1421 km2 

Liczba ludności: 70 021 

osób 
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Nadwiślańskie Pogranicze Mazowiecko-Kujawskie to: 

 Największa na Mazowszu liczba jezior 

 Wisła i Zalew Włocławski sąsiadujące z Gostynińsko-Włocławskim Parkiem 

Krajobrazowym obejmującym powierzchnię 390 km2 

 Bogactwo dziedzictwa kulturowego i historycznego pogranicza Mazowsza i Kujaw 

 Duże kompleksy leśne, obejmujące Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-

Włocławskie” 

 Baza turystyczna i noclegowa 

 Liczne szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe.  

 

Wizja obszaru to stworzenie regionu znanego w Polsce i za granicą z możliwości 

biernego i aktywnego wypoczynku w ciszy i spokoju, w kontakcie z naturą, nad 

czystymi jeziorami i w lasach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, 

ale także znanego ze specjalistycznych produktów turystycznych w zakresie 

turystyki edukacyjnej (ekologicznej i kulturowo-historycznej), wodnej, rowerowej, 

konnej, zdrowotnej i konferencyjno-szkoleniowej, oferowanych zarówno osobom 

fizycznym jak i prawnym, dzięki modelowym wspólnym działaniom na rzecz 

zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-

kulturowego regionu.  

 

 

Fundacja stanowi Lokalną Grupę Działania (LGD) w rozumieniu przepisów Sektorowego 

Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 

września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW oraz Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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Misja Fundacji  

 

Misją Fundacji AKTYWNI RAZEM jest działanie na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, a w szczególności: 

 realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,  

 promocja obszarów wiejskich, 

 mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, 

 upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności wiejskiej. 

 

Fundacja, działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję 

środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz 

popularyzację i rozwój produktów regionalnych. 

 

Zgodnie ze Statutem, Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie i finansowanie: 

 przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym – w tym 

seminariów, szkoleń, kursów i konferencji, 

 imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących 

promocji i tworzeniu tożsamości kulturowej regionu, 

 działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej; 

b) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

inwestycyjnych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju; 

c) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie objętym celami fundacji na poziomie krajowym                      

i międzynarodowym; 

d) prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania;  

e) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji. 

 

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji, Komisja Programowa i Komisja 

Kontroli.  
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2. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

 

W Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji przyjęto następujące cele ogólne i szczegółowe.  

 

Tabela 2. Cele ogólne i szczegółowe LSR LGD Fundacji AKTYWNI  RAZEM 
CO 1: Wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego dla 
rozwoju i aktywizacja życia 
kulturalnego wsi 

CS 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 
 

CS 1.2: Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i promocja jego 
znaczenia dla rozwoju obszaru LGD 
 

CS 1.3: Wzbogacanie życia kulturalnego i społecznego wsi 
 

CO 2: Ochrona dziedzictwa 
przyrody i ekologizacja 
rolnictwa 

CS 2.1: Rozwój energetyki odnawialnej 
 

CS 2.2: Popularyzacja i ochrona bioróżnorodności i tradycyjnych form 
kształtowania krajobrazu 
 

CS 2.3: Edukacja ekologiczna 
 

CS 2.4: Ekologiczne rolnictwo, zdrowa żywność, lokalne przetwórstwo 
 

CO 3: Wzmocnienie 
i restrukturyzacja sektora 
turystycznego 

CS 3.1: Promocja i informacja turystyczna 
 

CS 3.2: Tworzenie i rozbudowa małych obiektów hotelarskich, obiektów 
agroturystyki i turystyki wiejskiej 
 

CS 3.3: Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 
 

CS 3.4: Kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych turystom                    
i mieszkańcom 
 

CS 3.5: Wzbogacanie oferty programowej sektora turystycznego 
 

CS 3.6: Podnoszenie kwalifikacji w zakresie świadczenia usług 
turystycznych 
 

CS 3.7: Rozwój 6koło turystycznej oferty gospodarczej obszaru 
 

CO 4: Informatyzacja i rozwój 
gospodarki internetowej 

CS 4.1: Upowszechnienie umiejętności wykorzystania technologii 
informatycznych 
 

CS 4.2: Tworzenie miejsc pracy związanych z technologiami 
informatycznymi 
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W ramach poszczególnych celów zaplanowano następujące przedsięwzięcia.  

 
Tabela 3. Przedsięwzięcia a cele LSR LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM 
 

Cel ogólny LSR 
 

 
Cel szczegółowy LSR 

 
Przedsięwzięcie 

CO 1: Wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego 
dla rozwoju i aktywizacja 
życia kulturalnego wsi 
 

CS 1.1: Zachowanie i twórcze 
wykorzystanie zabytków  

Przedsięwzięcie 1.1.1: Ocalić i ożywić pomniki 
historii 

CS 1.2: Popularyzacja dziedzictwa 
kulturowego i promocja jego 
znaczenia dla rozwoju obszaru LGD  

Przedsięwzięcie 1.2.1: Dziedzictwo dla 
teraźniejszości i przyszłości 
Przedsięwzięcie 1.2.2: Ekomuzeum Osadnictwa 
Nadwiślańskiego 

CS 1.3: Wzbogacanie życia 
kulturalnego i społecznego wsi 

Przedsięwzięcie 1.3.1: Wieś mieszkańcami 
bogata 

Przedsięwzięcie 1.3.2: Kraina sztuki 
 
 

CO 2: Ochrona dziedzictwa 
przyrody i ekologizacja 
rolnictwa 
 

CS 2.1: Rozwój energetyki 
odnawialnej 

Przedsięwzięcie 2.1.1: Czysta energia dla 
rozwoju 

CS 2.2: Popularyzacja i ochrona 
bioróżnorodności i tradycyjnych 
form kształtowania krajobrazu 

Przedsięwzięcie 2.2.1: Ogród Pana Boga 

CS 2.3: Edukacja ekologiczna 
 

Przedsięwzięcie 2.3.1: Ziemia jest tylko jedna  
 

Przedsięwzięcie 2.3.2: Europejski Uniwersytet 
Ludowy 

CS 2.4: Rozwój ekologicznego 
rolnictwa, produkcji zdrowej 
żywności i lokalnego przetwórstwa 

Przedsięwzięcie 2.4.1: Zdrowa żywność – 
lepsze życie 

 
 

CO 3: Wzmocnienie 
i restrukturyzacja sektora 
turystycznego 

 

CS 3.1: Rozwój promocji i informacji 
turystycznej 

Przedsięwzięcie 3.1.1: Zapraszamy świat do 
nas! 

CS 3.2: Tworzenie i rozbudowa 

małych obiektów hotelarskich, 
obiektów agroturystyki i turystyki 
wiejskiej 

Przedsięwzięcie 3.2.1: Sama grusza nie 
wystarczy 

CS 3.3: Tworzenie ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej 

Przedsięwzięcie 3.3.1: Nuda? Nie u nas! 

CS 3.4: Kształtowanie przestrzeni 
publicznych przyjaznych turystom 
i mieszkańcom 

Przedsięwzięcie 3.4.1: Wspólna przestrzeń, 
wspólna duma 

CS 3.5: Wzbogacanie oferty 
programowej sektora turystycznego 

Przedsięwzięcie 3.5.1: Aktywny urlop                         
u Aktywnych Razem 

CS 3.6: Podnoszenie kwalifikacji              
w zakresie świadczenia usług 
turystycznych 

Przedsięwzięcie 3.6.1: Gość w dom … 

CS 3.7: Rozwój okołoturystycznej 
oferty gospodarczej obszaru 

Przedsięwzięcie 3.7.1: Nie tylko wypoczynkiem 
turysta żyje 

 
 

CO 4: Informatyzacja 
i rozwój gospodarki 
internetowej 
 

CS 4.1: Upowszechnienie 
umiejętności wykorzystania 
technologii informatycznych 

Przedsięwzięcie 4.1.1: Nie taki komputer 
straszny … 

CS 4.2: Tworzenie miejsc pracy 
związanych z technologiami 
informatycznymi. 

Przedsięwzięcie 4.2.1: Wiejska gospodarka 
jutra 
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Lokalna Strategia Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego powstała              

i wdrażana była w pewnych ramach proceduralno-organizacyjnych oraz tematycznych, 

narzuconych przez rozwiązania prawne dotyczące Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. Ramy te same w sobie stanowią w warunkach polskich nową 

jakość, ponieważ po raz pierwszy na taką skalę dają społecznościom lokalnym możliwość 

organizowania się w ramach sektora społecznego w celu tworzenia kompleksowych wizji 

rozwoju lokalnego oraz ich wdrażania poprzez przejęcie od administracji odpowiedzialności 

za sposób redystrybucji środków publicznych. W ten sposób dokonuje się ważny krok                 

w kierunku prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa, w którym od postaw i decyzji 

obywateli będą bezpośrednio zależeć nie tylko kariery polityczne, ale i konkretne działania 

zmieniające życie społeczności.   

 

3. BUDŻET LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

 

W przyjętej według ostatecznej modyfikacji we wrześniu 2014 roku Lokalnej Strategii 

Rozwoju zakładano, że całkowity budżet działań Osi 4 Leader w latach 2009-2015 dla LGD 

AKTYWNI RAZEM ze środków PROW wyniesie 15 363 108 zł.  

 

Tabela 4. Zakładane sumaryczne wartości dotacji dla poszczególnych celów 
głównych: 

Lata 2009-2015 Kwota w zł 

CO 1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju                   

i aktywizacja życia kulturalnego wsi  

5 718 469 zł 

CO 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa  1 569 090 zł 

CO 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego  5 530 879 zł 

CO 4: Informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej     103 998 zł 

Łącznie  12 922 436 zł 

Realizacja projektów współpracy    210 063 zł 

Koszty funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania  2 230 609 zł 

Łącznie  15 363 108 zł 
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W ramach powyższych środków (12 922 436 zł) zakładano finansowanie operacji poprzez 

następujące działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

 

Tabela 5. Finansowanie operacji 

Lata 2009-2015 Kwota w zł Udział w budżecie 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw   888 618 zł 6,88 %  

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej   452 309 zł 3,50 % 

Odnowa i rozwój wsi 7 753 462 zł 60,00 % 

Małe projekty 3 828 047 zł 29,62 % 

Łącznie  12 922 436 zł 100,00% 

 

Zakładany wkład ze środków własnych beneficjentów wyniesie 14 435 329 zł.  

 

Całkowity budżet dla LGD AKTYWNI RAZEM (dofinansowanie działań i środki własne 

beneficjentów) na lata 2009-2015 zakładano zatem na kwotę 29 798 437 zł.  
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4. PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2009-2015 

 

Łącznie w latach 2010-2015 ze środków otrzymanych za pośrednictwem LGD zrealizowano 

168 projektów na łączną kwotę 10 393 236 zł.  

 

Poniżej tabela pokazuje ilość projektów zrealizowanych oraz budżet przeznaczony na 

realizację projektów zależnie od celów ogólnych LSR.  

 

Tabela 6. Projekty zrealizowane w latach 2009-2015 

Cel Budżet 
wydatkowany  

Liczba 
projektów  

Cel ogólny 1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla 
rozwoju i aktywizacja życia kulturalnego wsi 

4 403 592 zł  72 

Cel ogólny 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja 

rolnictwa 

1 122 449 zł  21 

Cel ogólny 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora 
turystycznego 

4 791 774, zł  71 

Cel ogólny 4: Informatyzacja i rozwój gospodarki 

internetowej 

75 421 zł  4 

Suma 10 393 236 zł  168 

 

Beneficjentami środków były głównie jednostki samorządu terytorialnego (92 projekty).  

Następnie instytucje kultury (22 projekty), osoby fizyczne (18), stowarzyszenia i inne 

podmioty (po 16) oraz parafie (4).  
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Tabela 7. Projekty zrealizowane w latach 2009-2015 

Projekty Budżet wydatkowany 

Cel ogólny 1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizacja życia 

kulturalnego wsi 

  

P 1.1.1 Ocalić i ożywić pomniki historii (4 wnioski) 128 345 zł 

P 1.2.1 Dziedzictwo dla teraźniejszości i przyszłości (14 wniosków) 363 502 zł 

P 1.2.2 Ekomuzeum Osadnictwa Nadwiślańskiego (4 wnioski) 311 019 zł 

P 1.3.1 Wieś mieszkańcami bogata (30 wniosków) 1 231 253 zł 

P 1.3.2 Kraina Sztuki (20 wniosków) 2 369 473 zł 

Razem 4 403 592 zł 

  

Cel ogólny 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa 

  

P 2.1.1. Czysta energia dla rozwoju (6 wniosków)                          130 014 zł  

P 2.3.1 Ziemia jest tylko jedna (7 wniosków)                          756 332 zł  

P 2.3.2 Europejski Uniwersytet Ludowy (2 wnioski)                            96 524 zł  

P 2.4.1 Zdrowa żywność - lepsze życie (6 wniosków)                          139 579 zł  

Razem             1 122 449 zł  

  

Cel ogólny 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego 

  

P 3.1.1 Zapraszamy świat do nas! (13 wniosków) 314 866 zł 

P 3.2.1 Sama grusza nie wystarczy (8 wniosków) 229 739 zł 

P 3.3.1 Nuda? Nie u nas! (13 wniosków) 1 406 846 zł 

P 3.4.1 Wspólna przestrzeń, wspólna duma (13 wniosków) 1 842 952 zł 

P 3.5.1 Aktywny urlop u Aktywnych Razem (20 wniosków) 590 148 zł 

P 3.6.1 Gość w dom … (1 wniosek) 9 301 zł 

P 3.7.1 Nie tylko wypoczynkiem turysta żyje (3 wnioski) 397 923 zł 

Razem  4 788 865 zł 

  

Cel ogólny 4: Informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej 

  

P 4.1.1 Nie taki komputer straszny … (3 wnioski) 56 812 zł 

P 4.2.1 Wiejska gospodarka jutra (1 wniosek) 18 609 zł 

Razem  75 421zł 

Razem LSR 2009-2015 10 393 236 zł 
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W okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju do Lokalnej Grupy Działania wnioskodawcy 

złożyli 321 wniosków na łączną kwotę 19 450 965 zł, z czego 153 wnioski nie zostały 

zrealizowane z powodu niewybrania projektów przez Komisję Programową, odrzucenia 

wniosków przez dokonujące ostatecznej weryfikacji projektów Instytucje Wdrażające, 

wycofania wniosków lub rezygnacji przez wnioskodawców z realizacji projektów lub też               

z powodu rozwiązania umów przyznania pomocy.  

W latach 2010-2014 Komisja Programowa LGD dokonała wyboru do dofinansowania ponad 

260 wniosków na kwotę ponad 16,4 mln zł. 
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5. CELE RAPORTU 

 
Niniejszy raport jest efektem realizacji badań i analiz, zleconych firmie Synergia 

Badania Analizy Doradztwo przez Lokalną Grupę Działania Fundację AKTYWNI RAZEM.  

 

Celem badań i analiz było dokonanie oceny skuteczności i efektywności 
Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-

Kujawskiego (LSR) oraz identyfikacja aktualnych potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców. 

 

Przedmiotem analizy były następujące źródła: 

 osiągnięte rezultaty i efekty oddziaływania zrealizowanej LSR (na podstawie badania 

ankietowego wśród mieszkańców i beneficjentów z obszaru działania Lokalnej Grupy 

Działania - min. 200 osób), 

 dane zgromadzone i wytworzone przez LGD (zestawienia, raporty, monitoring, 

zgromadzone ankiety monitorujące beneficjentów i członków LGD),  

 informacje uzyskane od osób zaangażowanych we Wdrażanie LSR.  

 

Główną częścią niniejszego raportu są badania ankietowe przeprowadzone wśród 

mieszkańców z obszaru działania LGD. Badania te zostały skonstruowane tak, aby z jednej 

strony pokazały skuteczność i efektywność dotychczasowych działań wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju, z drugiej zaś zdiagnozowały potrzeby i oczekiwania mieszkańców 

niezbędne do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  

 

Obszar działania Lokalnej Grupy Działania obejmuje 12 miast i gmin pogranicza Mazowsza           

i Kujaw: gmina Iłów, gmina Słubice, gmina Sanniki, gmina Pacyna, gmina Szczawin 

Kościelny, miasto i gmina Gąbin, gmina Łąck, gmina Gostynin, gmina Nowy Duninów, gmina 

Baruchowo, gmina Kowal, miasto Kowal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania i analizy przeprowadzono w okresie  

maj-czerwiec 2015 r.  
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6. KRYTERIA OCENY SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI LSR A PRZEDMIOT 

BADANIA 

 

W celu dokonania oceny skuteczności i efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego wzięto pod uwagę następujące 

kryteria: 

 

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ 

Kryterium skuteczności i efektywności zostało odniesione do stopnia osiągnięcia założonych 

celów głównych LSR, tj.:  

CEL GŁÓWNY 1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizacja życia kulturalnego wsi 

CEL GŁÓWNY 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa 

CEL GŁÓWNY 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego 

CEL GŁÓWNY 4: Informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej 

 

Analiza skuteczności i efektywności osiągnięcia powyższych celów głównych LSR 

obejmuje:  

 analizę wniosków przyjętych do realizacji i projektów zrealizowanych 

 analizę wydatków i stopień realizacji założeń budżetowych 

 analizę wyników badania – ocena przez mieszkańców obszaru LGD w następującym 

zakresie: na ile mieszkańcy dostrzegają widoczne efekty realizacji projektów                 

w ramach LSR?, które działania w ramach celów głównych LSR są widoczne                      

w gminach?, na ile działania LGD przyczyniły się do rozwoju gminy? 

 

Ponadto, podczas badania została oceniona również skuteczność kampanii 

informacyjnej poprzez badanie mieszkańców i ich wiedzy na temat LGD i jej działań,                 

w szczególności: jak wygląda znajomość LGD w poszczególnych gminach?, skąd mieszkańcy 

dowiedzieli się o LGD i jej działaniach?, czy mieszkańcy mają wiedzę, że w ramach LGD 

można otrzymać dofinansowanie?, czy mieszkańcy słyszeli o poszczególnych działaniach, 

wydarzeniach, szkoleniach organizowanych przez LGD?, na ile mieszkańcy znają dokument 

LSR?, jak oceniają działania prowadzone przez LGD?   
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7. OKRESOWA OCENA WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII DZIAŁANIA - 
informacje uzyskane od osób zaangażowanych we wdrażanie LSR 
 

W celu weryfikacji wdrażania Lokalnej Strategii Działania, w grudniu 2014 r. przeprowadzono 

badanie ankietowe wśród członków i beneficjentów LGD.  

 

Badanie było przeprowadzone techniką ankiety bezpośredniej, która obejmowała 33 pytania, 

podzielone na bloki tematyczne: 

 OCENA ZNAJOMOŚCI POTENCJAŁU OBSZARU DZIAŁANIA LGD  

 SAMOOCENA DZIAŁALNOŚCI W LGD 

 OCENA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SEKTORÓW TWORZĄCYCH LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA   

 METRYCZKA 

 

Łącznie uzyskano 31 wypełnionych ankiet, w tym 25 osób to członkowie LGD – osoby 

zaangażowane we wdrażanie LSR. Wśród badanych było: 10 specjalistów z wyższym 

wykształceniem, 11 przedsiębiorców, 4 pracowników administracyjno-biurowych,                           

3 emerytów, 1 pracownik kultury, 1 rolnik oraz 1 nauczyciel.  

 

7.1. Ocena znajomości potencjału obszaru działania LGD 

 

Jak wskazali ankietowani, zasoby (przyrodnicze, kulturalne, gospodarcze, społeczne, inne) 

które stanowią najważniejszy atut rozwojowy na obszarze działania LGD to: 

 korzystne położenie geograficzne obszaru – wskazało tak 74,2% osób 

 możliwość prowadzenia gospodarstw agroturystycznych – 54,8% wskazań 

 zasoby i walory przyrodnicze, stanowiące podstawę do dalszego tworzenia 

silnego sektora turystycznego/rekreacyjnego – 51,6% wskazań 

 dobry stan środowiska naturalnego wpływający na jakość życia mieszkańców                

i turystów – 41,9% wskazań.  

 

Pozostałe ważne atuty rozwojowe to: 

 aktywność społeczeństwa, działające organizacje pozarządowe 

 aktywnie działające społeczności lokalne (istniejący i potencjalni liderzy) 

 aktywnie działające placówki oświatowe i kulturalne 

 zasoby i walory produkcji rolnej, stanowiące podstawę tworzenia zaplecza do 

rolniczego gospodarowania metodami ekologicznymi.  
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Wykres 1. Jakie Pani/Pana zdaniem zasoby (przyrodnicze, kulturalne, 
gospodarcze, społeczne, inne) są najważniejszym atutem rozwojowym na 

obszarze działania LGD? N=31 
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korzystne położenie geograficzne obszaru 

możliwość prowadzenia gospodarstw 

agroturystycznych 

zasoby i walory przyrodnicze, stanowiące 

podstawę do dalszego tworzenia silnego sektora 

turystycznego/rekreacyjnego 

dobry stan środowiska naturalnego wpływający 

na jakość życia mieszkańców i turystów 

aktywność społeczeństwa, działające 

organizacje pozarządowe 

aktywnie działające społeczności lokalne 

(istniejący i potencjalni liderzy),  

aktywnie działające placówki  oświatowe i 

kulturalne 

zasoby i walory produkcji rolnej, stanowiące 

podstawę tworzenia zaplecza do rolniczego 

gospodarowania metodami ekologicznymi 

dogodne położenie, sąsiedztwo dużego miasta  

dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna 

(wodociągi, kanalizacja, drogi) 

dobra infrastruktura edukacyjna i poziom 

edukacji szkolnej  

dostępność komunikacyjna 

duża aktywność gospodarcza (duża liczba 

podmiotów gospodarczych) 
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Do najważniejszych barier rozwoju gospodarczego obszaru LGD, ankietowani zaliczyli: 

 brak możliwości zatrudnienia/ brak ofert na lokalnym rynku pracy – 54,8% 

wskazań 

 niedostateczne wykorzystanie położenia i walorów naturalnych obszaru – 

45,2% wskazań.  

 

Pozostałe ważne bariery rozwoju obszaru LGD to: 

 niska dochodowość rolnictwa i niska opłacalność produkcji rolnej 

 brak instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa 

 brak wystarczających środków finansowych na wspieranie inicjatyw społecznych 

 nie w pełni rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociąg, gaz, elektryczność, 

kanalizacja) 

 niedostatecznie rozwinięta infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki, 

oświetlenie). 
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Wykres 2. Jakie Pani/Pana zdaniem są najważniejsze bariery rozwoju 
gospodarczego Pani/Pana obszaru LGD? N=31 
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nie w pełni rozwinięta infrastruktura 
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/ przedsięwzięć gospodarczych 

słabe (brak) wsparcie dla inicjatyw 

społecznych przez firmy zlokalizowane na … 

Brak możliwości uprawiania sportów 

brak w Łącku poparcia dla istniejącej od 90 

lat hodowli koni, głównego atutu tej … 

słabe (brak) wsparcie dla inicjatyw 

społecznych przez firmy zlokalizowane na … 
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Jako podstawowe szanse dla rozwoju obszaru LGD większość ankietowanych (80,6%) 

wskazało możliwość korzystania z programów UE, w tym LEADER/RLKS. W opinii 

ponad połowy badanych (54,8%) szanse takie daje również wzrost zainteresowania 

wypoczynkiem na terenie gmin obszaru LGD.  

Co trzeci ankietowany szanse rozwoju obszaru upatruje w zasobach intelektualnych 

społeczności lokalnej, co czwarty w bliskości dużego miasta, co piąty natomiast                          

w dostępności oraz wzrastającym zakresie wykorzystania technologii internetowych.  

 

Zagrożenia, jakie mogą się pojawić na obszarze działania LGD to: 

 migracje zarobkowe młodzieży do ośrodków miejskich i za granicę - 

wskazało tak 67,7% osób 

 niewystarczające wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości – 61,3% 

wskazań.  

 

Pozostałe istotne zagrożenia w opinii niemal połowy ankietowanych to niestabilność 

przepisów prawa oraz zdaniem ok. 30,0% osób zmiany (pogorszenie) mechanizmów 

wsparcia dla rolnictwa.  

 

7.2. Samoocena działalności LGD 

 

Jak deklarują ankietowani, połowa z nich zna bardzo dobrze cele i zasady inicjatywy LEADER, 

połowa zna te cele pobieżnie. Tak samo wygląda samoocena znajomości Lokalnej Strategii 

Rozwoju, połowa badanych zna ten dokument bardzo dobrze, połowa tylko pobieżnie.  

 

Badani, którzy odpowiedzieli na ankietę brali udział w następujących działaniach LGD: 

 15 osób brało udział w promocji działalności LGD 

 11 osób brało udział w przygotowaniu LSR 

 5 osób brało udział w przygotowaniu materiałów informacyjnych LGD 

 9 osób brało udział w szkoleniach organizowanych przez LGD 

 6 osób brało udział w ocenie formalnej wniosków aplikacyjnych 

 4 osoby nie brały udziału w żadnych z działań LGD.  
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Ankietowani podczas badania zostali poproszeni o ocenę swoich kompetencji                        

w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Spośród wskazanych w ankiecie różnych 

kompetencji, najwięcej osób (61,3%, 19 osób spośród 31) wybrało opcję „potrafię 

współpracować z ludźmi i aktywizować ich do podejmowania działań”.  

 

Następnie 45,2% (14 osób) wskazało, że ma umiejętności komunikacyjne, 41,9% (13 osób) 

ma doświadczenie i umiejętności praktyczne w zarządzaniu, 38,7% (12 osób) uważa się za 

osobą kompetentną (mam wiedzę, doświadczenie i umiejętności związane z zarządzaniem).  

 

Co trzeci ankietowany wskazał, że ma wiedzę o potencjale lokalnym (społecznym                           

i gospodarczym) i co trzeci również potrafi przygotować projekt i wniosek aplikacyjny o jego 

wsparcie finansowe. Ponadto, 4 osoby zadeklarowały, że potrafią ocenić wniosek aplikacyjny 

pod względem formalnym.  

 

Spośród badanych, 17 osób zadeklarowało chęć i potrzebę podniesienia swoich 

kompetencji.  

 

Tabela 8. Potrzeby te dotyczą następującej tematyki: 

 poznanie doświadczeń innych, 

współpraca 

 kursy językowe 

 tworzenie nowych projektów, wniosków   licencje sportowe 

 umiejętność prezentacji i radzenia sobie 

ze stresem 

 szkolenia z zakresu zarządzania zasobami 

ludzkimi 

 przygotowanie projektów o wsparcie 

finansowe 

 źródła odnawialne 

 poznanie środowisk lokalnych                           

z ukierunkowaniem na ich potrzeby 

 

 szkolenia w zakresie PROW 2014-2020  
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7.3. Ocena aktywności społecznej sektorów tworzących LGD 

 

Spośród wszystkich badanych, 26 osób (co stanowi 83,9%) wskazuje, że działalność 

LGD przyniosła pozytywne efekty dla regionu. Jedynie 1 osoba wypowiedziała się 

negatywnie w tym zakresie, 4 natomiast nie miały zdania w tej kwestii.  

 

Tabela 9. Efekty działania LGD – spontaniczne odpowiedzi 

 promocja terenu działania LGD, liczne 

działania inwestycyjne finansowane ze 

środków unijnych 

 ogólnie wiele zrealizowanych projektów na 

terenie gminy - bardzo ważne dla 

społeczności lokalnej 

 poprawa kultury materialnej i wsparcie 

przedsiębiorców 

 rozwój terenów wiejskich na obszarze LGD 

 promocja obszaru - szansa na rozwój                    

w przyszłości 

 rozwój społeczny i gospodarczy obszaru 

 pozyskanie środków zewnętrznych  aktywizacja lokalnych grup działania 

 rozwój aktywności kulturalnej i społecznej  imprezy kulturalne 

 realizacja projektów ważnych dla gminy  wzbogacenie życia kulturalnego wsi 

 rozwój współpracy międzynarodowej  współpraca w zakresie integracji 

 pozyskane środki pozwoliły na utworzenie 

miejsc na terenie gminy dla mieszkańców                

i turystów oraz dzieci 

 wspieranie mikroprzedsiębiorstw przy 

aplikowaniu o środki unijne, działalność 

informacyjna dot. wnioskowania, promocja 

obszaru LGD 

 

 

Sektorem, który zdaniem badanych, jest najbardziej aktywny na obszarze LGD to 

samorządy terytorialne. Wskazały tak 22 osoby (71,0%). Kolejny aktywny sektor, ale 

wskazany tylko przez 5 osób (16,1%) to organizacje pozarządowe. W opinii jednej osoby 

żaden sektor nie jest dość aktywny, i również w opinii jednej osoby aktywny jest sektor 

gospodarczy.  

 

Najmniej aktywne sektory na obszarze działania LGD to:  

 sektor gospodarczy – wskazany przez 12 osób (38,7%) 

 organizacje pozarządowe – wskazane przez 7 osób (22,6%) 

 samorząd terytorialny – wskazany przez 2 osoby (6,5%).  
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Spośród lokalnej społeczności z kolei mało aktywne grupy to: 

 młodzież 

 emeryci i renciści 

 ogólnie mężczyźni.  

 

Aby zachęcić do działania mało aktywne sektory i grupy społeczności lokalnej, zdaniem 

ankietowanych, należy: 

 aktywizować, docierać z informacją i podnieść poziom wiedzy na temat możliwości 

współpracy z LGD, kłaść większy nacisk na promocję 

 zaliczkować projekty 

 rozszerzyć współpracę między sektorami 

 uprościć rozliczenia finansowe  

 zachęcać, oferować pomoc w wypełnianiu wniosków 

 uaktywnić programy skierowane do określonych grup lokalnych 

 włączać mało aktywne grupy w przygotowanie projektów i różnych wydarzeń 

sportowych i kulturalnych 

 wspierać działania tych grup poprzez uruchamianie wewnętrznych lokalnych 

projektów.  

 

W opinii większości badanych osób, działania promocyjne i informacyjne LGD 

zdecydowanie wspierają rozwój gospodarczy regionu. Najbardziej efektywne 

działania, które powinny być wykorzystywane przez LGD w celu promocji i rozwoju regionu 

to: 

 warsztaty edukacyjne dla różnych grup społeczności lokalnej (71,0% wskazań) 

 szkolenia, kursy dla różnych grup społeczności lokalnej (67,7%) 

 wydawnictwa, publikacje (41,9%) 

 festyny oraz udział LGD w organizacji imprez lokalnych (38,7%) 

 konferencje i seminaria (35,5%) 

 udział w targach branżowych (32,3%) 

 wystawy, pokazy oraz zebrania wiejskie (29,0%).  
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Zdecydowana większość badanych (93,5% osób) spodziewa się rozwoju własnej gminy               

w wyniku działania LGD. Korzyści, jakich ankietowani się spodziewają to: 

 rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu 

(wskazało tak 71,0% osób) 

 dbałość o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 

LGD - zachowanie tożsamości kulturowej (dziedzictwa kulturowego obszaru: 

tradycyjnych (61,3% wskazań) 

 wzrost motywacji społeczności lokalnej do podejmowania wspólnych działań 

(45,2% wskazań) 

 poprawa estetyki miejscowości/gminy (41,9% wskazań) 

 wsparcie działalności gospodarczej obszaru LGD w oparciu o produkty lokalne             

i rzemiosło, wypromowanie produktów lokalnych charakterystycznych dla 

obszaru/gminy oraz wzrost zainteresowania własnym regionem wśród 

mieszkańców, zwłaszcza młodzieży (po 38,7% wskazań) 

 rozwój potencjału ludzkiego obszaru LGD (35,5% wskazań) 

 wykreowanie aktywnych postaw społeczności lokalnych (29,0% wskazań) 

 rozwój alternatywnych form pozyskiwania energii - energia odnawialna (19,4% 

wskazań).  

 

Tabela 10. Konkretne działania, które wymagają szczególnego wsparcia środkami 

zewnętrznymi 

 przedsięwzięcia związane ze sportem              

i sprawnością fizyczną młodzieży 

 przedsiębiorczość i działalność 

pozarolnicza 

 stworzenie wioski tematycznej  utworzenie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku 

 poprawa stanu środowiska  utworzenie Centrum miejscowości 

obszarów wiejskich 

 poprawa stanu środowiska 

naturalnego (budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków) 

 wsparcie dla organizacji 

pozarządowych 

 infrastruktura drogowa i wodno-

kanalizacyjna 

 przedsięwzięcia z dziedziny kultury               

i działalności społecznej 

 rozwój lokalnego rynku pracy, praca 

dla ludzi młodych i kobiet 

 rozwój i promocja kultury 

 rozwój gospodarczy regionu  wsparcie przedsiębiorczości 

 Inkubator dla organizacji 

pozarządowych 

 ścieżki rowerowe łączące gminy, 

budowa dróg 

 adaptacja budynków na świetlice 

wiejskie 

 ekoturystyka 

 działania prospołeczne  
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Na koniec badania, ankietowani zostali poproszeni o wskazanie spontanicznych, luźnych 

wypowiedzi w zakresie najważniejszych problemów/potrzeb obszaru, do jakich powinny 

odnosić się działania LGD oraz jakie zasoby obszaru LGD można lepiej wykorzystać dla jego 

rozwoju.  

 

W opinii badanych, działania LGD powinny się odnosić do następujących problemów: 

 rozwój aktywności lokalnej, poprawa warunków życia mieszkańców wsi 

 ukryte bezrobocie wśród rolników 

 rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe regionu 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kulturowej 

 ogólnie brak miejsc pracy 

 problemów społeczno-kulturalnych 

 rozwój małych przedsiębiorstw 

 inwestycje drogowe 

 zagospodarowanie czasu wolnego, brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej  

 wypracowanie produktów turystycznych charakterystycznych dla obszaru. 

 

Działania, jakie mogą pomóc w rozwiązaniu powyższych problemów, to: 

 tworzenie nowych miejsc pracy w przetwórstwie rolniczym za pośrednictwem 

rozwoju mikroprzedsiębiorstw 

 aktywizacja mieszkańców 

 promocja obszaru 

 pozyskiwanie środków na kolejny okres programowania 

 wsparcie w organizacjach imprez aktywizujących społeczność 

 pomoc w pozyskaniu środków na własną działalność gospodarczą. 
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Zasoby, jakie można lepiej wykorzystać dla rozwoju obszaru LGD to: 

 zasoby ludzkie oraz walory przyrodnicze i kulturowe obszaru LGD 

 ekologiczne rolnictwo poprzez stworzenie mechanizmów promocji zdrowej żywności 

 potencjał turystyczno-kulturalny 

 zasoby ludzkie, doświadczenie organizacyjne, tradycje kulturowe i zasoby przyrodnicze 

 doświadczenie, położenie 

 przyroda i korzystne położenie wśród jezior i nad Wisłą.  

 

Konkretne prorozwojowe działania, jakie ankietowani chcieliby zrealizować ze wsparciem LGD to: 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 promocja i oswojenie mieszkańców z odnawialnymi źródłami energii 

 działania w zakresie projektów kulturalnych 

 rozwój zespołu pieśni i tańca własnego regionu, imprezy plenerowe promujące region, 

warsztaty dotyczące tradycji własnego regionu, wyjazdy i wymiana doświadczeń                                   

z innymi regionami 

 doposażenie orkiestry dętej, remont budynku centrum kultury, organizacja uroczystości 

kulturalnych 

 szlak rowerowy na wale wiślanym, punkty wypoczynku dla turystów wraz z informacją  

o atrakcji regionu.  

 
 

 

Badania powyższe pokazują wiele cennych informacji, które będą wzięte pod uwagę przy 

budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejne lata.  
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8. BADANIE ANKIETOWE  

 

Podstawową częścią analizy skuteczności i efektywności wdrażania LSR oraz badania potrzeb 

i oczekiwań mieszkańców było badanie ankietowe.  

 

Badanie przeprowadzono w czerwcu 2015 r. na podstawie ankiety obejmującej  

29 pytań podzielonych na następujące bloki tematyczne: 

BLOK A. PYTANIA OGÓLNE 

BLOK B. OCENA WDRAŻANIA LSR I DZIAŁANIA LGD 

BLOK C. ANALIZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW 

BLOK D. METRYCZKA 

 

Ankieta skierowana była do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, rolników oraz 

przedstawicieli różnych instytucji z obszaru działania LGD. Realizowana była w sposób 

bezpośredni podczas lokalnych spotkań w gminach oraz w formie ankiety on-line dostępnej 

na stronach poszczególnych gmin obszaru LGD, stronie www.aktywnirazem.pl oraz na 

Facebook-u.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W badaniu udział wzięły łącznie 234 osoby,  

w tym 181 osób wypełniło ankiety papierowe, 53 natomiast ankiety on-line. 

 

Analizując źródła pozyskania ankiet on-line, najbardziej efektywne okazały się ankiety 

wysyłane pocztą elektroniczną na imienne skrzynki mailowe. Spośród 53 osób, które wzięły 

udział w badaniu on-line, 29 pozyskano właśnie w ten sposób. Ponadto, 10 osób wypełniło 

ankiety poprzez Facebook-a, po 6 osób przez stronę www.aktywnirazem.pl i portal 

www.terazgabin.pl, 2 osoby przez stronę www.gminagostynin.pl.  

http://www.aktywnirazem.pl/
http://www.aktywnirazem.pl/
http://www.terazgabin.pl/
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9. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 
 

 

9.1. Charakterystyka respondentów biorących udział w badaniu 
 

 

Badania ankietowe skierowane były do szerokiej grupy odbiorców z całego obszaru działania 

LGD.  

 

W efekcie udział w badaniu wzięło: 

 48 osób z terenu Gostynina (36 osób z Gminy Gostynin i 12 osób z Miasta Gostynin) 

 33 osoby z Gminy Łąck 

 po 24 osoby z Gminy Iłów, Gminy Sanniki i Gminy Szczawin Kościelny 

 22 osoby z Miasta i Gminy Gąbin 

 21 osób z Gminy Pacyna 

 15 osób z Gminy Słubice 

 13 osób z Gminy Nowy Duninów 

 6 osób z Płocka 

 2 osoby z Miasta Kowal i 1 osoba z Gminy Kowal 

 1 osoba z Włocławka.  

 

Wykres 3. Rozkład respondentów wg miejsca zamieszkania N=234 
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Rozkład respondentów ze względu na sektor wyglądał następująco: 

 osoby fizyczne – 87 osób 

 przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego – 70 osób 

 przedsiębiorcy – 28 osób 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych – 26 osób 

 pracownicy ośrodków kultury lub sportu – 10 osób 

 uczniowie/uczennice – 6 osób 

 przedstawiciel spółdzielni socjalnej oraz przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich – po 

1 osobie.  

 

Wykres 4. Sektor, jaki reprezentują respondenci N=234 
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Analizując dane metryczkowe, w badaniu udział wzięło 61,5% kobiet i 32,5% mężczyzn 

(6,0% osób nie zaznaczyło informacji o płci), w różnych przedziałach wiekowych.  

 

Wykres 5. Płeć respondentów N=234               Wykres 6. Wiek respondentów N=234

 

 

 

Ponad połowa badanych (52,1%) to osoby z wykształceniem wyższym, następnie 21,8%              

z wykształceniem średnim. Kolejno, 6,8% osób ukończyło szkołę policealną, tyle samo 

zasadniczą szkołę zawodową, 5,1% szkołę podstawową/gimnazjum.  

 

Wykres 7. Wykształcenie respondentów N=234 
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Spośród wszystkich badanych, 50 osób (24,0%) skorzystało z dofinansowania LGD, 6 osób 

(2,9%) złożyło wniosek, ale został on odrzucony, 3 osoby (1,4%) z kolei złożyły wniosek, ale 

zrezygnowały z ubiegania się o dofinansowanie. Zdecydowana większość badanych to osoby, 

które nie realizowały projektów w ramach działań LGD i nie ubiegały się o dofinansowanie.  

 

Wykres 8. Czy korzystał(a) Pan/i z dofinansowania LGD? N=234 
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9.2. Ocena wdrażania LSR oraz analiza znajomości działań LGD  
 

 

9.2.1. Znajomość LGD i jej działań 
 

 

Jak wskazują wyniki badania, większość ankietowanych 88,9% zna Lokalną Grupę 

Działania AKTYWNI RAZEM (47,0% zna bardzo dobrze LGD oraz prowadzone działania, 

27,4% osób z kolei zna tę LGD mniej więcej i osoby te mają ogólną wiedzę na temat działań 

LGD, 14,5% natomiast posiada znikomą wiedzę na temat LGD i jej działań).  

Jedynie 10,3% badanych wskazało, że nie zna w ogóle tej LGD i nie wie czym się zajmuje. 

 

  Wykres 9. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę     Wykres 10. Czy wie Pan/i, że w ramach      
         Działania z siedzibą w Łącku?    działania LGD można pozyskać �
   N=234      środki unijne? N=208 

                                                                     (na pytanie to nie odpowiadały osoby, które nie znają LGD) 

 

 

 

Wysoka znajomość działań LGD przekłada się na wiedzę mieszkańców w zakresie możliwości 

pozyskania środków unijnych. Aż 91,9% osób, które znają LGD wiedzą, że w ramach 

jej działań można pozyskać środki unijne. W grupie tej 46,2% osób zna dokładnie 

konkretne działania, na jakie można pozyskać dofinansowanie, pozostałe 45,7% osób zna te 

działania tylko pobieżnie. Odsetek osób, które mimo znajomości LGD nie wiedzą, że                   

w ramach jej działań można uzyskać środki unijne wynosi jedynie 6,7%.  
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9.2.2. Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju  
 

O ile znajomość LGD i jej działań jest wysoka, o tyle znajomość dokumentu 

strategicznego "Lokalna Strategia Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-

Kujawskiego" na lata 2009-2014 jest nieco mniejsza.  

 

Choć większość badanych (65,8%) wiedziała i słyszała o takim dokumencie, jedynie 20,2% 

zapoznało się z nim i zna dokładnie zawarte w nim informacje. Kolejno 19,2% osób czytało 

strategię, ale tylko pobieżnie, 26,4% z kolei słyszało o nim, ale go nie czytali.  

 

Co trzeci badany (29,8%) w ogóle nie słyszał o Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

 

Wykres 11. Czy słyszał(a) Pan/i o dokumencie "Lokalna Strategia Rozwoju 

Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego" na lata 2009-2014? 

N=208 (na pytanie to nie odpowiadały osoby, które nie znają LGD) 
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9.2.3. Źródła pozyskania wiedzy o LGD i jej działaniach 
 

Osoby, które znają LGD w Łącku, dowiedziały się o niej i jej działaniach głównie od: 

pracowników gmin/miast (wskazało tak 36,1% osób), znajomych (wskazało tak 21,2% 

osób), pracowników LGD (wskazało tak 18,8% osób).  

 

Następnie 17,8% osób dowiedziało się o LGD podczas wydarzeń, w których brali udział, 

14,9% ze strony internetowej LGD, 10,1% poprzez przesłane przez LGD zaproszenia na 

organizowane wydarzenia.  

 

Najmniej osób dowiedziało się o LGD z plakatów i ulotek (7,7%), z innych stron 

internetowych (6,7%), z radia/telewizji (1,4%) oraz z prasy (0,5%).  

 

 

Wykres 12. Skąd dowiedział(a) się Pan/i o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy 

Działania? N=208 (na pytanie to nie odpowiadały osoby, które nie znają LGD) 
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9.2.4. Znajomość konkretnych działań organizowanych przez LGD  
 

Zdecydowana większość badanych, którzy znają LGD, znają również jej działania. Największą 

znajomość mieszkańcy wykazali wobec warsztatów, wydarzeń i imprez kulturalnych 

organizowanych lub współorganizowanych przez LGD (75,0% osób słyszało o takich 

działaniach, 25,0% natomiast o nich nie słyszało). Niemal identycznie wygląda znajomość 

szkoleń, spotkań informacyjnych, wyjazdów studyjnych organizowanych przez LGD (słyszało 

o tych działaniach 74,5% osób, pozostałe 25,5% osób o nich nie słyszało).  

 

Nieco mniejszą, choć nadal wysoką znajomość mieszkańcy wskazali w zakresie bezpłatnego 

doradztwa prowadzonego przez LGD. Większość badanych (68,3%) słyszało o możliwości 

skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosku i pozyskania 

dofinansowania, nie słyszało o takiej możliwości 31,7% osób.  

 

 

Wykres 13. Czy słyszał(a) Pan/i o następujących działaniach LGD? 

 N=208 (na pytanie to nie odpowiadały osoby, które nie znają LGD) 
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9.2.5. Udział mieszkańców w poszczególnych działaniach 
organizowanych przez LGD 

 

Badani mieszkańcy z obszaru działania LGD aktywnie brali udział we wszelkich 

działaniach organizowanych przez LGD.  

Jedynie 33,7% osób nie uczestniczyło w żadnych wymienionych imprezach czy szkoleniach. 

Pozostałe osoby (66,3%) brały udział w różnych imprezach i wydarzeniach prowadzonych 

przez LGD.  

Najczęściej mieszkańcy uczestniczyli w wydarzeniach i imprezach kulturalnych (40,4%), 

następnie w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych i wyjazdach studyjnych (35,6%).  

Z doradztwa skorzystało 34,1% osób, 26,4% z kolei brało udział w warsztatach 

organizowanych przez LGD.  

 

Wykres 14. Z jakich działań oferowanych za pośrednictwem LGD 

korzystał(a) Pan/i dotychczas? 

 N=208 (na pytanie to nie odpowiadały osoby, które nie znają LGD) 
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9.3. Analiza skuteczności i efektywności LSR 
 

9.3.1. Efekty realizacji LSR i ich wpływ na rozwój gmin 
 

Zdecydowana większość badanych mieszkańców (85,6%) widzi pozytywne 

efekty realizacji projektów w ramach LSR i wpływ funduszy unijnych na rozwój ich 

gminy. Wśród tych osób aż 70,2% wskazało, że efekty te są widoczne, jedynie 15,4% 

uważa, że efekty te są znikome.  

Żadnych efektów nie widzi natomiast tylko 6,7% badanych.  

 

Wykres 15. Czy dostrzega Pan/i korzystne efekty realizacji projektów                   

w ramach LSR i wpływ funduszy unijnych na rozwój Pana/i gminy? 

 N=208 (na pytanie to nie odpowiadały osoby, które nie znają LGD) 

 

 

Podczas badania mieszkańcy zostali poproszeni również o szczegółową ocenę szesnastu 

konkretnych efektów realizacji LSR, które składają się na cztery cele główne strategii.  

 

Jak pokazują wyniki w tym zakresie, najbardziej widoczne efekty badani widzą            

w obszarze CO 1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju                           

i aktywizacja życia kulturalnego wsi. Z trzech elementów składających się na ten cel 

główny LSR, najbardziej widoczne są w opinii mieszkańców działania na rzecz 

aktywizacji kulturalnej mieszkańców oraz wzbogacenia życia kulturalnego                   

i społecznego wsi. Efekty tych działań widzi aż 70,2% badanych.  
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Nie, w ogóle nie widzę 
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Następnie ponad połowa (53,4%) zauważa działania na rzecz uświadomienia mieszkańców     

w kwestii wartości dziedzictwa kulturowego, nieco mniej (41,8%) widzi efekty w zakresie 

zachowania i odnowy zabytków.  

 

Grafika 1. Piramida osiągnięcia celów głównych LSR na podstawie odpowiedzi 
respondentów na pytanie: Które elementy realizacji projektów w ramach LSR są 

widoczne w Pana/i gminie? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugiej kolejności w zakresie widocznych efektów realizacji LSR mieszkańcy gmin 

uplasowali CO 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego. Z siedmiu 

elementów składających się na ten cel główny, najbardziej zauważalne są efekty w zakresie 

promocji i informacji turystycznej. Efekty te widzi 58,7% osób.  
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41,8% - 70,2% osób 
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Kolejno:  

 47,6% osób widzi efekty w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych 

przyjaznych turystom i mieszkańcom 

 45,2% osób widzi efekty w obszarze tworzenia ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej 

 44,2% osób widzi efekty w zakresie tworzenia i rozbudowy małych obiektów 

hotelarskich, obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej 

 42,8% osób widzi efekty w zakresie wzbogacania oferty programowej sektora 

turystycznego 

 31,3% osób zauważa rozwój około turystycznej oferty gospodarczej obszaru 

 28,4% osób widzi efekty w zakresie podnoszenia kwalifikacji w celu świadczenia 

usług turystycznych.  

 

Na trzecim miejscu w zakresie widocznych efektów realizacji działań LSR mieszkańcy 

wskazali CO 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa. Wśród czterech 

działań składających się na ten cel główny LSR, mieszkańcy najbardziej zauważają działania 

w zakresie edukacji ekologicznej (43,8%). Następnie: 

 37,5% osób widzi efekty w zakresie ekologicznego rolnictwa, zdrowej żywności, 

lokalnego przetwórstwa 

 po 26,0% osób natomiast wskazuje na efekty działań w obszarach: rozwoju 

energetyki odnawialnej i popularyzacji i ochronie bioróżnorodności i tradycyjnych 

form kształtowania krajobrazu.  

 

Na czwartym miejscu wśród widocznych efektów wdrażania LSR badani wskazali CO 4: 

Informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej. Na cel ten składają się dwa elementy, 

których realizację zauważa: 

 16,8% mieszkańców w zakresie upowszechnienia umiejętności wykorzystania 

technologii informatycznych 

 10,6% osób w zakresie tworzenia miejsc pracy związanych z technologiami 

informatycznymi.  
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Powyższe wyniki w zakresie każdego z czterech celów głównych LSR są na 

bardzo dobrym poziomie. Ich ranking wynika wprost z ilości projektów realizowanych               

w zakresie każdego z celów oraz budżetu przeznaczonego na poszczególne działania.  

 

Najwięcej środków budżetowych zostało przeznaczonych na CO 1: Wykorzystanie 

dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizacja życia kulturalnego wsi oraz CO 3: 

Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego i efekty realizacji działań w zakresie 

tych celów są najbardziej widoczne w poszczególnych gminach (na efekty tych działań 

wskazuje 31,3% - 70,2% mieszkańców).  

 

Na CO 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa wydano trzykrotnie mniej 

środków niż na poprzednio wskazane cele, zrealizowano tym samym znacznie mniej 

projektów, dlatego też mieszkańcy w mniejszym stopniu zauważają efekty tych działań, choć 

uzyskanie wyników na poziomie 26,0% - 43,8% jest bardzo dobrym rezultatem.  

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku czwartego celu głównego CO 4: Informatyzacja 

i rozwój gospodarki internetowej. W tym zakresie zrealizowano zgodnie z założeniami LSR 

najmniej projektów i wydano znacznie mniej środków niż na pozostałe cele, dlatego też 

zauważalność efektów na poziomie 10,6% - 16,8% jest dobrym wynikiem.  
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Wykres 16. Które elementy realizacji projektów w ramach LSR są widoczne 
w Pana/i gminie? 

 N=208 (na pytanie to nie odpowiadały osoby, które nie znają LGD) 
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Bardzo dobre efekty realizacji poszczególnych działań LSR w opinii badanych 

przyczyniły się do rozwoju gminy i wzrostu jakości życia jej mieszkańców. 

Wskazuje tak aż 73,1% osób, gdzie 33,7% to odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz 39,4% 

odpowiedzi „raczej tak”.  

 

Efektów takich nie zauważa jedynie 5,3% ankietowanych, 11,5% z kolei nie potrafiło 

jednoznacznie wypowiedzieć się w tym zakresie.  

 

 

Wykres 17. Czy Pana/i zdaniem działania LGD przyczyniły się do rozwoju 
Pana/i gminy i wzrostu jakości życia mieszkańców?  

N=208 (na pytanie to nie odpowiadały osoby, które nie znają LGD) 
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9.3.2. Przywiązanie mieszkańców do regionu i gminy 
 

Rozwój gminy oraz zadowolenie jej mieszkańców przekłada się bezpośrednio na przywiązanie 

mieszkańców do miejsca zamieszkania. Jak deklarują mieszkańcy obszaru działania 

LGD, zdecydowana większość (93,3%) jest związana z regionem i gminą,                     

w której mieszka. Wśród tych osób, 77,4% wskazało na opcję „zdecydowanie tak”, 15,9% 

na opcję „raczej tak”.  

 

Brak przywiązania do regionu i gminy deklaruje tylko 1,9% badanych.  

 

 

Wykres 18. Czy czuje się Pan/i związany(a) z regionem i gminą, w której 
Pan/i mieszka? 

N=208 (na pytanie to nie odpowiadały osoby, które nie znają LGD) 
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9.3.3. Ocena działań prowadzonych przez LGD 
 

Podczas badania respondenci zostali poproszeni o ocenę działań prowadzonych przez LGD               

w procesie wdrażania LSR. Oceniano łącznie dwanaście elementów, przypisując każdemu             

z nich ocenę: niską, średnią lub wysoką (badani mogli również wskazać opcję „nie wiem”, 

jeżeli nie potrafili ocenić danego czynnika). Czynniki oceny zostały dobrane tak, aby 

odzwierciedlały zadania i misję LGD w procesie wdrażania LSR.  

 

Wszystkie czynniki wskazane w ankiecie zostały ocenione przez mieszkańców 

gmin na wysokim poziomie.  

Dobrze ocenia działania LGD od 36,5% do 59,1% badanych. Średnio natomiast 7,2% 

- 24,0% osób. Oceny złe zostały przypisane tylko przez 1,9% - 8,7% mieszkańców. Świadczy 

to o bardzo dobrych efektach wdrażania LSR i efektywnej realizacji zaplanowanych działań.  

 

Spośród dwunastu działań LGD, osiem zostało ocenionych wysoko przez ponad 

50,0% badanych. Są to: 

 szkolenia i warsztaty oraz wydarzenia kulturalne – wysoko ocenia je 59,1% osób, 

średnio 7,7%, nisko tylko 5,3% 

 działania na rzecz rozwoju turystyki – wysoko oceniło je 57,2% osób, średnio 12,0%, 

nisko natomiast tylko 5,3% 

 działania promocyjne LGD (materiały promocyjne, gadżety, strona internetowa, 

aktywność promocyjna) – wysoko oceniło je 56,7% badanych, średnio 14,4%, nisko 

natomiast tylko 5,3% 

 doradztwo prowadzone przez LGD – wysoko oceniło je 56,3% osób, średnio 12,5%, 

nisko tylko 1,9% 

 informacje przekazywane telefonicznie i ogólnie komunikacja – wysoko ocenia je 

56,3% osób, średnio 7,2%, nisko jedynie 4,8% 

 promocja obszarów wiejskich – wysoko ocenia ją 54,8% ankietowanych, średnio 

17,8%, nisko tylko 4,3% 

 promocja i ochrona środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-

kulturowych – wysoko oceniona ona została przez 51,9% osób, średnio przez 14,4%, 

nisko jedynie przez 3,4% 

 realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju – wysoko ocenia tę realizację 51,0% badanych, 

średnio 13,5%, nisko jedynie 2,4%. 
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Kolejne cztery elementy ocenione zostały nieco niżej niż poprzednie, ale również na dość 

wysokim poziomie: 

 współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi – wysoko oceniło ją 46,6% osób, średnio 12,5%, nisko natomiast 

7,2% 

 działania na rzecz popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów regionalnych – wysoko 

ocenia je 43,3% osób, średnio 15,9%, nisko 8,7% 

 upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności wiejskiej – wysoko oceniło je 40,9% badanych, średnio 20,7%, nisko 6,7% 

 mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich 

– wysoko oceniło je 36,5% osób, średnio 24,0%, nisko natomiast 7,2%.  

 

W zakresie powyższych dwunastu czynników, duża grupa badanych (od 23,1% do 33,7% 

osób) nie potrafiła jednoznacznie określić swojej oceny, przypisując poszczególnym 

działaniom opcję „nie wiem”. Oznacza to, że osoby te nie miały kontaktu z danym działaniem 

i nie potrafiły konkretnie go ocenić.  

Jednocześnie osoby, które dokonywały oceny, najniżej oceniły takie elementy jak: 

upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności 

wiejskiej oraz mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich, co oznacza, że wystąpiły pewne braki w tym zakresie i w przyszłym okresie 

programowania należy położyć szczególny nacisk na realizację tych działań.  
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Wykres 19. Jak ocenia Pan/i działania prowadzone przez LGD? 
N=208 (na pytanie to nie odpowiadały osoby, które nie znają LGD) 

 

29,3% 

31,7% 

27,9% 

33,2% 

23,1% 

32,2% 

31,7% 

33,7% 

30,3% 

25,5% 

32,2% 

23,6% 

1
,9

%
 

4
,8

%
 

5
,3

%
 

2
,4

%
 

4
,3

%
 

7
,2

%
 

6
,7

%
 

7
,2

%
 

3
,4

%
 

5
,3

%
 

8
,7

%
 

5
,3

%
 

12,5% 

7,2% 

7,7% 

13,5% 

17,8% 

24,0% 

20,7% 

12,5% 

14,4% 

12,0% 

15,9% 

14,4% 

56,3% 

56,3% 

59,1% 

51,0% 

54,8% 

36,5% 

40,9% 

46,6% 

51,9% 

57,2% 

43,3% 

56,7% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 

Doradztwo prowadzone przez LGD 

Informacje przekazywane telefonicznie i ogólnie 

komunikacja 

Szkolenia i warsztaty oraz wydarzenia kulturalne 

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 

Promocja obszarów wiejskich 

Mobilizowanie ludnoś�ci do aktywnego udziału w 

procesie rozwoju obszarów wiejskich 

Upowszechnianie i wymiana informacji o 

inicjatywach związanych z aktywizacją ludnoś�ci 

wiejskiej 

Współpraca i wymiana do�wiadczeń z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi 

Promocja i ochrona �środowiska naturalnego, 

krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych 

Działania na rzecz rozwoju turystyki 

Działania na rzecz popularyzacji i rozwoju produkcji 

wyrobów regionalnych 

Działania promocyjne LGD (materiały promocyjne, 

gadżety, strona internetowa, aktywno�ć 

promocyjna) 

Nie wiem Nisko Tak sobie, ś�rednio Dobrze 



 

      Strona 46 z 86 
Badanie skuteczności i efektywności  

Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (LSR) 

 

Opracowanie raportu i realizacja badań 

9.4. Analiza potrzeb mieszkańców  
 

 

9.4.1. Bariery korzystania z dofinansowania w ramach działania LGD 
 

Jak pokazują badania, główna bariera w zakresie korzystania z dofinansowania                

w ramach działania LGD to zbyt mała wiedza mieszkańców i potencjalnych 

beneficjentów o możliwościach uzyskania środków unijnych, wskazuje tak 46,6% 

osób.  

Kolejne bariery wymienione przez 34,1% badanych to: zbyt skomplikowane procedury 

ubiegania się o dofinansowanie oraz brak środków lub zbyt małe środki na wkład 

własny.  

Powyższe elementy to trzy najważniejsze przeszkody w procesie ubiegania się o środki unijne 

w ramach działania LGD.  

 

Wykres 20. Jakie są Pana/i zdaniem największe bariery w zakresie 
korzystania z dofinansowania w ramach działania LGD? 

N=208 (na pytanie to nie odpowiadały osoby, które nie znają LGD) 
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Kolejne bariery wskazane już przez mniejszą grupę badanych, jednak częściowo związane          

z tymi podanymi powyżej to:  

 problemy z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie i gromadzeniem załączników  

 zbyt długie terminy oczekiwania na rozpatrzenie wniosków 

wskazane odpowiednio przez 19,7% i 17,3% osób, ściśle związane ze skomplikowaną 

biurokracją.  

 

Dla 12,5% osób ważną barierą jest również zbyt mała promocja działalności LGD wśród 

mieszkańców, co może przekładać się na zbyt małą wiedzę mieszkańców o możliwościach 

uzyskania dofinansowania. Z kolei 11,1% osób wskazuje na problemy z uzyskaniem zaliczki 

lub prefinansowaniem operacji.  

 

Niewielka grupa badanych wskazała na brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie                

w ramach LSR oraz brak potrzeb lub pomysłów w zakresie wykorzystania dofinansowania.  
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9.4.2.  Atuty i problemy obszaru działania LGD 
 

Jak wskazują mieszkańcy z obszaru działania LGD, głównym atutem regionu jest 

potencjał turystyczny w postaci lasów i jezior. Wskazuje na niego 63,2% badanych.  

 

Kolejne atuty wymieniane niemal przez połowę ankietowanych to: bogata historia                   

i tradycje gminy/miasta (wskazuje je 48,3% osób) oraz korzystne położenie 

geograficzne (wskazane przez 47,9% osób) wynikające z położenia regionu w centrum 

Polski.  

 

Pozostałe istotne atuty regionu to: imprezy kulturalno – sportowe, wskazane przez 

39,3% osób, sprawny i kompetentny samorząd lokalny (29,9%), aktywna społeczność 

lokalna (28,2%), infrastruktura sportowa (25,2%) oraz bliskość dużego miasta (23,5%).  

 

Wykres 21. Jakie są, Pana/i zdaniem, atuty Pana/i gminy? N=234 
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Niewielka grupa badanych do atutów regionu zaliczyła: 

 dobre połączenie komunikacyjne z innymi gminami/miastami- 17,9% wskazań 

 dobre warunki dla inwestorów – 15,8% wskazań 

 ilość i jakość działania świetlic wiejskich – 15,8% wskazań 

 infrastrukturę drogową – 14,1% wskazań 

 dobrze rozwinięta oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci – 13,2% wskazań 

 dobrze rozwinięty system wsparcia rodziny – 6,8% wskazań.  

 

Obszary problematyczne w regionie to w opinii zdecydowanej większości badanych 

bezrobocie i zbyt mała liczba ofert pracy (71,4%) oraz brak dużych firm (55,6%), 

które mogłyby oferować zatrudnienie.  

Kolejne istotne problemy obszaru to: komunikacja autobusowa, odpływ do większych 

miast ludzi młodych i wykształconych oraz służba zdrowia, wskazane odpowiednio 

przez 39,3%, 38,9% oraz 35,9% osób.  

 

Wykres 22. Jakie obszary uważa Pan/i za problematyczne w Pana/i gminie? 
N=234 
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Ponadto, 29,5% osób wskazuje na problem z infrastrukturą drogową, 22,6% na słabo 

rozwiniętą bazę turystyczno-rekreacyjną, 20,5% na małą ilość i jakość działania świetlic 

wiejskich.  

 

Niewielka grupa badanych do problemów regionu zaliczyła również: 

 małą ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – 15,0% wskazań 

 infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną – 14,5% wskazań 

 opiekę społeczną – 11,5% wskazań 

 degradację i zanieczyszczenie środowiska naturalnego – 11,5% wskazań 

 estetykę i wygląd gminy/miasta – 9,8% wskazań 

 przestępczość, kradzieże, pijani kierowcy – 6,4% wskazań 

 słaby dostęp do przedszkoli – 6,0% wskazań.  

 

 

9.4.3. Problemy społeczne mieszkańców 
 

Jak wskazują badania, główne problemy społeczne, z jakimi stykają się mieszkańcy 

obszaru działania LGD to bezrobocie, wskazuje tak aż 83,8% ankietowanych.  

 

Kolejne problemy wymieniane przez nieco mniej niż połowę badanych, a będące często 

konsekwencją braku pracy to ubóstwo, złe warunki materialne rodzin oraz 

alkoholizm. Na problemy te wskazuje odpowiednio 47,9% i 46,2% osób.  

 

Kolejne istotne problemy społeczne mieszkańców to niezaradność życiowa (wskazało ją 

38,0% osób) oraz problemy osób starszych (wskazało je 36,8% badanych).  

 

Dodatkowo co piąty badany (20,5%) wskazał na złe warunki mieszkaniowe, 17,9% na 

bezradność opiekuńczo-wychowawczą, zaniedbanie dzieci, rozpad więzi rodzinnych.  

 

Niewielka grupa badanych wskazała również na: 

 przemoc w rodzinie – 12,8% osób 

 zdarzenia losowe – 12,4% osób 

 długotrwałą chorobę – 11,5% osób 

 samotne wychowywanie dzieci – 10,7% osób 
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 niepełnosprawność – 9,8% osób 

 narkomanię, dopalacze – 8,1% osób 

 przestępczość – 6,4% osób.  

 

 

Wykres 23. Z jakimi problemami społecznymi Pana/i zdaniem stykają się 
mieszkańcy w Pana/i gminie? N=234 
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9.4.4. Problemy społeczne dzieci i młodzieży 
 

Jak wskazali ankietowani, największe problemy społeczne dzieci i młodzieży z obszaru 

działania LGD to uzależnienia od Internetu i gier komputerowych oraz brak 

zorganizowanych form spędzania wolnego czasu. Problemy te wskazuje odpowiednio 

50,4% i 43,6% badanych.  

 

Kolejne istotne problemy dzieci i młodzieży to zdaniem 35,0% osób brak pozytywnych 

wzorców i autorytetów oraz w opinii 32,9% osób alkohol i papierosy.  

 

Wykres 24. Jakie problemy społeczne dotykają młodzież i dzieci w Pana/i 
gminie? N=234 
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Dodatkowo co czwarty ankietowany (24,4%) wskazuje na brak opieki i zainteresowania ze 

strony rodziców oraz brak odpowiednich działań świetlic szkolnych w zakresie zapewnienia 

opieki dzieciom w godzinach pozalekcyjnych. Co piąty z kolei (20,9%) na wulgarność                    

i agresję.  

 

W opinii 14,5% badanych dzieci i młodzież z obszaru działania LGD ma problemy                          

z narkotykami i dopalaczami.  

Zdaniem 11,1% dzieci i młodzież dotyka ich przemoc domowa, zdaniem 10,7% przemoc 

szkolna. Najmniej, bo 6,0% ankietowanych wskazało, że dzieci i młodzież ma problemy               

z przestępczością i chuligaństwem.  

 

9.4.5. Bariery rozwoju gospodarczego gmin  
 

Jak wskazują mieszkańcy z obszaru działania LGD, największe bariery hamujące rozwój 

gospodarczy gmin to: brak ofert na lokalnym rynku pracy a co za tym idzie migracje 

zarobkowe młodych ludzi do innych miast lub za granicę. Bariery te wskazało 

odpowiednio 69,7% i 57,7% osób.  

 

Inne istotne bariery rozwoju gospodarczego gmin w opinii ok. 40,0% badanych to niska 

opłacalność produkcji rolnej.  

 

Następnie zdaniem 27,4% osób barierą jest niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 

drogowa (drogi, chodniki, oświetlenie), w opinii 24,4% brak instytucji i działań wspierających 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla 22,2% osób niedostateczne wykorzystanie 

położenia i walorów naturalnych, dla 21,4% osób nie w pełni rozwinięta infrastruktura 

techniczna (wodociąg, gaz, elektryczność), dla 20,5% z kolei słabe wsparcie (lub jego brak) 

dla inicjatyw społecznych mieszkańców.  

 

Dodatkowo 18,4% badanych wskazuje na brak lub zbyt małą liczbę gospodarstw 

agroturystycznych, 15,4% na brak lub zbyt małą liczbę gospodarstw ekologicznych.  
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Dla ok. 10,0% mieszkańców barierą rozwoju gospodarczego gminy są: 

 bariery administracyjne przy zakładaniu firmy 

 znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

 brak lub słaba promocja obszaru objętego LGD 

 

Wykres 25. Jakie Pana/i zdaniem są największe bariery rozwoju 
gospodarczego Pana/i gminy? N=234 
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9.4.6. Zainteresowanie mieszkańców informacjami o działaniach LGD 
 

Mieszkańcy obszaru działania LGD wykazali podczas badania bardzo duże zainteresowanie 

informacjami o działaniach prowadzonych przez LGD. Najbardziej są oni zainteresowani 

możliwościami uzyskania dofinansowania, wskazuje na nie aż 81,6% badanych.  

 

Dodatkowo, 46,2% osób oczekuje również informacji na temat szkoleń, 38,5% z kolei 

na temat imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez LGD.  

 

Wykres 26. Jakimi informacjami o działaniach LGD jest Pan/i 
zainteresowany(a)? N=234 

 

 

Jedynie 3,4% osób wskazało, że nie są oni zainteresowani żadnymi informacjami.  

 

Najbardziej efektywne sposoby dotarcia z informacją do mieszkańców to forma e-mailowa 

oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej. Ten pierwszy sposób preferuje 

53,8% osób, drugi z kolei 45,3%.  

Dodatkowo 29,9% badanych chciałoby otrzymywać informacje w formie ulotek 

dostarczanych do domu/firmy/instytucji.  

 

Ogłoszeniami w lokalnych portalach internetowych zainteresowanych jest już tylko 17,5% 

badanych, bezpośrednio w LGD 13,2%, poprzez ogłoszenia w radiu lokalnym tylko 5,6% 

osób.  
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9.4.7. Działania LGD na kolejne lata 
 

Jak wskazują mieszkańcy, Lokalna Strategia Rozwoju LGD na kolejne lata powinna 

obejmować przede wszystkim:  

 zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości – wskazało 

tak ponad połowa badanych 52,6% 

 podnoszenie kompetencji mieszkańców w powiązaniu z zakładaniem 

działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości, w szczególności rolników 

i osób długotrwale bezrobotnych wskazało na nie 44,0% osób 

 rozwój ogólnodostępnej oferty turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – 

wskazało tak 42,3% osób.  

 

Kolejno w opinii ponad 30,0% ankietowanych, strategia ta powinna również obejmować: 

rozwój produktów lokalnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz rozwój infrastruktury 

drogowej.  

 

Na końcu listy priorytetowych zadań przyszłej LSR mieszkańcy uplasowali:  

 podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska 

 rozwój rynków zbytu dla produktów lokalnych 

 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR 

 tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej 

przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom.  

Działania te wskazało 23,5% - 28,2% badanych.  
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Wykres 27. Jakie działania powinna obejmować Lokalna Strategia Rozwoju 
LGD na kolejne lata? N=234 
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9.4.8. Grupy defaworyzowane 
 

Do grup defaworyzowanych na obszarze działania LGD mieszkańcy zaliczyli: 

 młodzież – wskazało tak ponad połowa badanych 58,5% 

 osoby bezrobotne – 44,4% wskazań 

 mieszkańcy obszarów wiejskich – 44,0% wskazań 

 osoby 50+ - 42,7% wskazań.  

 

Ponadto w opinii ok. 30,0% badanych największego wsparcia ze strony LGD wymagają 

również osoby ubogie oraz dzieci. Kolejno 25,6% osób wskazuje osoby niepełnosprawne, 

20,1% kobiety, 20,1% osoby samotnie wychowujące dzieci.  

 

Najmniejsza grupa badanych wskazuje na konieczność objęcia pomocą osoby bezdomne, 

kobiety powracające po urlopach macierzyńskich lub wychowawczych oraz osoby chore 

psychicznie.  

 

Wykres 28. Jakie grupy mieszkańców Pana/i zdaniem wymagają 
największego wsparcia ze strony LGD? N=234 
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9.4.9. Zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania w ramach 
działania LGD 

 

Jak wskazują badania, ponad połowa ankietowanych (51,3%) chciałaby ubiegać się 

o dofinansowanie w ramach działania LGD. Planów takich nie ma tylko 20,5% osób,              

a 28,2% nie potrafiło jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii na etapie realizacji 

badania.   

 

 

Wykres 29. Czy chciałby Pan/i ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
działania LGD w przyszłości? N=234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenci wskazali w ankiecie konkretne działania, na które chcieliby pozyskać 

dofinansowanie w ramach projektów LGD. Największe potrzeby wyrazili oni w zakresie: 

 dotacji dla nowopowstałych firm, szczególnie w zakresie rolnictwa lub przetwórstwa 

rolno-spożywczego jak również wsparcia dla firm już istniejących, które dzięki 

dotacjom mogłyby rozwijać swoją działalność 

 rozwoju turystyki, agroturystyki, tworzenia infrastruktury i tworzenia miejsc do 

wypoczynku dla turystów i mieszkańców obejmując również ścieżki rowerowe  

 wzbogacenia życia kulturalnego i społecznego, organizacji imprez kulturalnych, 

rozwoju infrastruktury kulturalnej, wzmacnianie Kół Gospodyń Wiejskich  

 infrastruktury drogowej 

51,3% 

20,5% 

28,2% Tak 

Nie 

Nie wiem 
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 świetlic dla dzieci i młodzieży, organizacji różnych zajęć pozalekcyjnych 

 zachowania dziedzictwa kulturowego.  

 

Tabela 11. Działania, na które badani chcieliby pozyskać dofinansowanie 
 

Działania Odsetek 

wskazań 

Działania Odsetek 

wskazań 

wsparcie dla nowych firm, rozwój 
istniejącej działalności gospodarczej, 
często w kierunku rolnictwa i przetwórstwa 
rolnego 

25,6% budowa ścieżki dydaktycznej "Śladami 
Cichociemnych" 

0,8% 

turystyka, agroturystyka, rozwój 
infrastruktury turystycznej 

19,7% dofinansowanie alternatywnych źródeł 
energii 

0,8% 

brak odpowiedzi 15,0% dofinansowanie publikacji nt. gminy 

(albumy, książki, itp.) 

0,8% 

wzbogacenie życia kulturalnego                         
i społecznego, imprezy kulturalne, rozwój 
infrastruktury kulturalnej 

12,9% dostęp do Wisły (pomosty, kładki) 0,8% 

infrastruktura drogowa 8,3% dotacje dla grupy nieformalnej 0,8% 

świetlice, place zabaw dla dzieci 6,1% działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

0,8% 

zachowanie dziedzictwa kulturowego 5,7% działania pozwalające zwiększyć 
świadomość narodową 

0,8% 

ścieżki rowerowe, ścieżki rowerowe: 
Trębki-Szczawin, Trębki-Gostynin, z Sannik 
do Osmolina  

3,2% działania wzmacniające rodziny 
niezaradne życiowo 

0,8% 

rozwinąć działalność Koła Gospodyń 
Wiejskich  

3,2% nagranie płyty Zespołu "Grzybowianki" 
oraz zagraniczna wymiana 

0,8% 

kanalizacja 2,4% ochrona zabytków 0,8% 

reaktywacja "Dybanki" Jeziora Bratoszewa 
i Rezerwatu Przyrody Dybanka 

2,4% odnowa miejsc turystycznie atrakcyjnych 0,8% 

kolektory 2,4% odnowa wsi 0,8% 

rozwinięcie regionu od strony sportowej 2,4% organizacja festynów zdrowia 0,8% 

promocja gminy 2,4% organizacja warsztatów artystycznych 0,8% 

budowa oczyszczalni przydomowej  2,4% parking oraz altana 0,8% 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej 1,6% port w Nowym Duninowie 0,8% 

budowa siłowni zewnętrznych 1,6% program dla młodzieży, osób pracujących 
z młodzieżą  

0,8% 

szkolenia 1,6% przeniesienie i adaptacja tradycyjnego 
budynku Ekohotel 

0,8% 

edukacja ekologiczna, ochrona przyrody 1,6% remont Sali konferencyjnej 0,8% 

energia odnawialna 1,6% utworzenie skansenu 0,8% 

utworzenie Izby Pamięci 1,6% wieża widokowa nad Wisłą 0,8% 

rozwój produktów lokalnych i rynku zbytu 
dla nich 

1,6% wszelkie możliwe działania, które pozwolą 
na rozwój Gostynina 

0,8% 

termomodernizacja 1,6% zagospodarowanie Centrum wsi (skwer, 
placyk) 

0,8% 

utrzymanie szkół poprzez poszerzenie 
oferty 

1,6% zagospodarowanie terenu przy molo 
wiślanym, boisko sportowe 

0,8% 

adaptacja tzw. Letniaka na izbę działań 
twórczych 

0,8% zakup rowerów oraz quadów 0,8% 

aktywizacja młodzieży i seniorów 0,8% zakup strojów i instrumentów dla Gminnej 
Orkiestry Dętej 

0,8% 

budowa placów rekreacyjno-sportowych 0,8%   

budowa stajni 0,8%   
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9.5. Podsumowanie wyników badania ankietowego 
 

Na potrzeby niniejszego raportu w okresie maj-czerwiec 2015r. przeprowadzono badanie 

ankietowe wśród szerokiej grupy mieszkańców z obszaru działania LGD. Badanie miało na 

celu ocenę skuteczności i efektywności wdrażania LSR oraz diagnozę potrzeb mieszkańców, 

która będzie podstawą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejne lata.  

 

Badanie przeprowadzono techniką ankiet bezpośrednich wypełnianych przez mieszkańców 

podczas warsztatów organizowanych w poszczególnych gminach jak również techniką 

ankiety on-line. Łącznie w badaniu udział wzięły 234 osoby.  

 

9.5.1. Analiza skuteczności działań informacyjnych 
 

 
Wdrażanie LSR i prowadzenie przez LGD kampanii informacyjnej 

oceniono bardzo pozytywnie.  
Prowadzone działania były skuteczne, wpłynęły na wysoką znajomość samej 

LGD i organizowanych wydarzeń.  

 
 

 

Pozytywna ocena wdrażania LSR i prowadzonych działań informacyjnych wynika z faktu, że 

LGD uzyskało wysoki poziom we wszystkich badanych aspektach znajomości samej 

organizacji jak i prowadzonych działań.  

 

 

 

 
Bardzo wysoka znajomość LGD wśród lokalnej społeczności na poziomie 

88,9% ogółu badanych. 

 
 

 

Spośród tych osób:  

 47,0% bardzo dobrze zna LGD oraz prowadzone działania 

 27,4% z kolei zna LGD i jej działania mniej więcej 

 14,5% natomiast posiada znikomą wiedzę w tym zakresie.  

Jedynie 10,3% badanych wskazało, że nie zna w ogóle LGD i nie wie czym się zajmuje.  
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Spośród osób, które znają LGD i jej działania, większość (65,8%) 

słyszała o dokumencie Lokalna Strategia Rozwoju Nadwiślańskiego 
Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego" na lata 2009-2014.  

 
 

 

 Spośród tych osób: 

 20,2% zapoznało się z dokumentem strategii i zna dokładnie zawarte w nim 

informacje 

 19,2% osób czytało strategię, ale tylko pobieżnie 

 26,4% z kolei słyszało o nim, ale go nie czytali.  

Nie słyszało o Lokalnej Strategii Rozwoju 29,8% osób.  

 

 
Bardzo wysoka znajomość działań oferowanych przez LGD.  

Aż 91,9% osób, które znają LGD wiedzą, że w ramach jej działań można 
pozyskać środki unijne. 

 
 

 

Wśród tych osób: 

 46,2% osób zna dokładnie konkretne działania, na jakie można pozyskać 

dofinansowanie 

 45,7% osób zna te działania, ale pobieżnie. 

Jedynie 6,7% badanych, którzy znają LGD nie wiedzą, że w ramach jej działań można 

uzyskać środki unijne.  

 

Ponadto: 

 ok. 75,0% badanych słyszało o warsztatach, wydarzeniach i imprezach kulturalnych  

oraz szkoleniach, spotkaniach informacyjnych i wyjazdach studyjnych organizowanych 

przez LGD  

 68,3% słyszało o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie 

przygotowania wniosku i pozyskania dofinansowania.  
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 Mieszkańcy bardzo aktywnie uczestniczyli w działaniach 

organizowanych przez LGD.  
 66,3% badanych uczestniczyło w różnych wydarzeniach  

 prowadzonych przez LGD 

  
 

 

Najczęściej były to wydarzenia i imprezy kulturalne (40,4%), następnie szkolenia, spotkania 

informacyjne i wyjazdy studyjne (35,6%) oraz doradztwo (34,1%) i warsztaty (26,4%).  

 

9.5.2. Analiza efektywności i skuteczności wdrażania LSR 
 

  
 Wdrażanie LSR oceniono bardzo pozytywnie.  

 Poszczególne działania w ramach LSR były efektywne i skuteczne.  
 Większość badanych zauważa widoczne efekty tych działań, deklarując 

jednocześnie duże przywiązanie do gminy i regionu.  

  
 

 

Dokładnie analizując: 

 85,6% badanych widzi pozytywne efekty realizacji projektów w ramach LSR i wpływ 

funduszy unijnych na rozwój ich gminy (w tym aż 70,2% uważa te efekty za 

widoczne, a jedynie 15,4% za znikome). Żadnych efektów nie widzi tylko 6,7% 

badanych. 

 73,1% osób uważa, że realizacja poszczególnych działań LSR przyczyniła się do 

rozwoju gminy i wzrostu jakości życia jej mieszkańców. Efektów takich nie zauważa 

jedynie 5,3% ankietowanych. 

 93,3% badanych deklaruje przywiązanie do regionu i własnej gminy, w tym aż 77,4% 

to osoby, które w tym zakresie wskazały opcję „zdecydowanie tak”, a jedynie 15,9% 

opcję „raczej tak”. Niewielka grupa mieszkańców, tylko 1,9% wskazała, że nie jest 

związana ze swoim miejscem zamieszkania.  
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 Realizacja celów głównych LSR została oceniona również bardzo 

pozytywnie.  
 Osiągnięto wysokie wskaźniki zauważalności poszczególnych działań zgodnie            

z wydatkowanymi środkami.  

  
 

 

Najbardziej widoczne efekty badani widzą w obszarze CO 1: Wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego dla rozwoju i aktywizacja życia kulturalnego wsi, następnie w obszarze CO 3: 

Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego. Nieco mniej osób widzi efekty działań 

w obszarze CO 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa i najmniej                    

w zakresie CO 4: Informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej. Związane jest to ściśle              

z ilością zrealizowanych projektów oraz wydatkowych środków finansowych.  

 

Najbardziej widoczne efekty w gminach to: 

 działania na rzecz aktywizacji kulturalnej mieszkańców oraz wzbogacenia życia 

kulturalnego i społecznego wsi – efekty takie widzi aż 70,2% badanych 

 promocja i informacja turystyczna oraz działania na rzecz uświadomienia 

mieszkańców w kwestii wartości dziedzictwa kulturowego – efekty tych działań widzi 

odpowiednio 58,7% osób oraz 53,4% osób.  

 

Kolejna grupa działań, których efekty widoczne są w gminach przez ponad 40,0% osób to: 

 kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych turystom i mieszkańcom - 47,6% 

 tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - 45,2% 

 tworzenie i rozbudowa małych obiektów hotelarskich, obiektów agroturystyki                   

i turystyki wiejskiej - 44,2% 

 edukacja ekologiczna - 43,8% 

 wzbogacanie oferty programowej sektora turystycznego - 42,8% 

 zachowanie i odnowa zabytków - 41,8%.  

 

Kolejne działania, których efekty widoczne są dla ok. 26,0% - 37,5% osób to: 

 ekologiczne rolnictwo, zdrowa żywność, lokalne przetwórstwo - 37,5% 

 rozwój około turystycznej oferty gospodarczej obszaru - 31,3% 

 podnoszenie kwalifikacji w zakresie świadczenia usług turystycznych - 28,4% 
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 rozwój energetyki odnawialnej i popularyzacja i ochrona bioróżnorodności                      

i tradycyjnych form kształtowania krajobrazu – po 26,0%.  

 

Najmniej widoczne efekty w gminach to: 

 upowszechnienie umiejętności wykorzystania technologii informatycznych i tworzenie 

miejsc pracy związanych z technologiami informatycznymi – efekty tych działań widzi 

jedynie odpowiednio 16,8% i 10,6%. 

Biorąc jednak pod uwagę, że liczba projektów w tym zakresie była kilkukrotnie niższa niż              

w pozostałych obszarach, znacznie mniej wydatkowano również środków na te cele, dlatego 

też osiągnięte wskaźniki uznano za satysfakcjonujące.  

 

  
 Badani mieszkańcy bardzo wysoko ocenili również LGD w zakresie 

dwunastu działań wynikających z zadań, misji i wdrażania LSR. 
Spośród dwunastu tych działań, aż osiem zostało ocenionych wysoko przez 

ponad 50,0% badanych. 

  
 

 

Pozostałe cztery działania uzyskały pozytywne oceny od 36,5% 46,6% osób, więc również 

dość wysoko. Oceny złe zostały przypisane tylko przez 1,9% - 8,7% mieszkańców.  

 

Najlepiej badani ocenili LGD za takie elementy jak: 

 59,1% wysoko ocenia szkolenia i warsztaty oraz wydarzenia kulturalne  

 57,2% wysoko ocenia działania na rzecz rozwoju turystyki  

 56,7% wysoko ocenia działania promocyjne LGD (materiały promocyjne, gadżety, 

strona internetowa, aktywność promocyjna)  

 56,3% wysoko ocenia doradztwo prowadzone przez LGD  

 56,3% wysoko ocenia informacje przekazywane telefonicznie i ogólnie komunikacja  

 54,8% wysoko ocenia promocję obszarów wiejskich  

 51,9% wysoko ocenia promocję i ochronę�środowiska naturalnego, krajobrazu                

i zasobów historyczno-kulturowych  

 51,0% wysoko ocenia realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.  
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Kolejno, nieco niższe noty, ale również na dość wysokim poziomie badani przypisali za: 

 współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi – wysoko oceniło ją 46,6% osób 

 działania na rzecz popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów regionalnych – wysoko 

ocenia je 43,3% osób 

 upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności wiejskiej – wysoko oceniło je 40,9% badanych 

 mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich 

- wysoko oceniło je 36,5% osób.  

 

9.5.3. Analiza potrzeb mieszkańców 
 

Główne bariery korzystania z dofinansowania w ramach działania LGD to w opinii 60,0%-

70,0% badanych bariery biurokratyczne, proceduralne oraz informacyjne a także                 

w opinii 45,0% osób bariery finansowe.  

 

Bariery biurokratyczne to: zbyt skomplikowane procedury ubiegania się                               

o dofinansowanie, problemy z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie i gromadzeniem 

załączników oraz zbyt długi termin oczekiwania na rozpatrzenie wniosków. 

 

Bariery informacyjne to: zbyt mała wiedza mieszkańców o możliwościach uzyskania 

dofinansowania, co wynika między innymi ze zbyt małej promocji działalności LGD                     

w środowisku lokalnym.  

 

Bariery finansowe to: brak środków lub zbyt małe środki na wkład własny oraz brak 

możliwości uzyskania zaliczki lub prefinansowania operacji.  
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Atuty i obszary problematyczne regionu LGD – pokazano te elementy, które uzyskały 

pow. 20,0% wskazań.  

 

ATUTY REGIONU OBSZARY PROBLEMATYCZNE 

Potencjał turystyczny (lasy, jezioro) Bezrobocie, zbyt mała liczba ofert pracy 

Bogata historia i tradycje gminy/miasta Brak dużych firm 

Korzystne położenie geograficzne Komunikacja autobusowa 

Imprezy kulturalno - sportowe Odpływ z gminy/miasta ludzi młodych                 
i wykształconych 

Sprawny i kompetentny samorząd lokalny Służba zdrowia 

Aktywna społeczność lokalna Infrastruktura drogowa (ulice, chodniki, 
parkingi) 

Infrastruktura sportowa Słabo rozwinięta baza turystyczno-

rekreacyjna 

Bliskość dużego miasta Mała ilość i jakość działania świetlic 
wiejskich 

 

 

Problemy społeczne mieszkańców oraz dzieci i młodzieży – pokazano wszystkie 

wskazania  

Problemy społeczne 
mieszkańców 

Odsetek 
wskazań 

Problemy społeczne dzieci i 
młodzieży 

 

Odsetek 
wskazań 

Bezrobocie 
83,8% 

Uzależnienia od Internetu i gier 

komputerowych 
50,4% 

Ubóstwo, złe warunki materialne 
rodzin 

47,9% 
Brak zorganizowanych form 
spędzania wolnego czasu 

43,6% 

Alkoholizm 
46,2% 

Brak pozytywnych wzorców                 

i autorytetów 
35,0% 

Niezaradność życiowa 38,0% Alkohol i papierosy 32,9% 

Problemy osób starszych 
36,8% 

Brak opieki i zainteresowania ze 

strony rodziców 
24,4% 

Złe warunki mieszkaniowe 

20,5% 

Brak odpowiednich działań świetlic 

szkolnych w zakresie zapewnienia 
opieki dzieciom w godzinach 

pozalekcyjnych 

24,4% 

Bezradność opiekuńczo-
wychowawcza, zaniedbanie dzieci, 

rozpad więzi rodzinnych 

17,9% 
Wulgarność, agresja 

20,9% 

Przemoc w rodzinie 12,8% Narkotyki i dopalacze 14,5% 

Zdarzenia losowe 12,4% Przemoc domowa 11,1% 

Długotrwała choroba 11,5% Przemoc szkolna 10,7% 

Samotne wychowywanie dzieci 10,7% Przestępczość i chuligaństwo 6,0% 

Niepełnosprawność 9,8%   

Narkomania, dopalacze 8,1%   

Przestępczość 6,4%   
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Największe bariery rozwoju gospodarczego gmin z obszaru działania LGD, w opinii 

mieszkańców to: brak ofert na lokalnym rynku pracy (69,7%), migracje zarobkowe 

młodych ludzi do innych miast lub za granicę (57,7%), niska opłacalność produkcji 

rolnej i niska dochodowość rolnictwa (odpowiednio 42,3% i 39,3%).  

 

Ponadto również: niedostatecznie rozwinięta infrastruktura drogowa - drogi, chodniki, 

oświetlenie (27,4%), brak instytucji i działań wspierających mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa (24,4%), niedostateczne wykorzystanie położenia i walorów naturalnych 

(22,2%), nie w pełni rozwinięta infrastruktura techniczna - wodociąg, gaz, elektryczność 

(21,4%), słabe wsparcie (lub jego brak) dla inicjatyw społecznych mieszkańców (20,5%), 

brak lub zbyt mała liczba gospodarstw agroturystycznych oraz brak lub zbyt mała liczba 

gospodarstw ekologicznych (odpowiednio 18,4% i 15,4%).  

 

Badani mieszkańcy wykazali bardzo duże zainteresowanie otrzymywaniem wszelkich 

informacji o działalności LGD. Najbardziej są oni zainteresowani możliwościami pozyskania 

dofinansowania (81,6%), następnie szkoleniami (46,2%) oraz imprezami kulturalnymi                  

i sportowymi (38,5%).  

Informacje te badani chcieliby otrzymywać drogą e-mailową (53,8%), poprzez stronę 

internetową LGD (45,3%) lub w formie ulotek dostarczanych do domu/firmy/instytucji 

(29,9%).  

 

Hierarchia działań, jakie zdaniem mieszkańców powinna obejmować Lokalna 

Strategia Rozwoju LGD na kolejne lata to: zakładanie działalności gospodarczej  

i rozwój przedsiębiorczości (52,6%), podnoszenie kompetencji mieszkańców w powiązaniu  

z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości, w szczególności 

rolników i osób długotrwale bezrobotnych (44,0%), rozwój ogólnodostępnej oferty 

turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej (42,3%), rozwój produktów lokalnych (35,5%), 

zachowanie dziedzictwa lokalnego (31,2%), rozwój infrastruktury drogowej (30,3%).  
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Pozostałe działania to: podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska 

(28,2%), rozwój rynków zbytu dla produktów lokalnych (26,9%), wzmocnienie kapitału 

społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji 

społeczności lokalnej w realizacji LSR (25,2%) oraz tworzenie i rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu 

udostępniania jej lokalnym producentom (23,5%).  

 

Grupy defaworyzowane, które w opinii mieszkańców powinny zostać objęte wsparciem ze 

strony LGD to przede wszystkim: młodzież (58,5%), osoby bezrobotne (44,4%), 

mieszkańcy obszarów wiejskich (44,0%), osoby 50+ (42,7%).  

Kolejno: osoby ubogie (32,5%), dzieci (30,3%), osoby niepełnosprawne (25,6%), kobiety  

oraz osoby samotnie wychowujące dzieci (po 20,1%).  

 

Ponad połowa badanych mieszkańców (51,3%) to osoby zainteresowane uzyskaniem 

dofinansowania w ramach działania LGD.  

Osoby te chciałby otrzymać dofinansowanie głównie w zakresie: zakładania działalności 

gospodarczej lub wsparcia istniejących już firm, turystyki i rozwoju infrastruktury turystycznej 

w tym także ścieżek rowerowych, organizacji imprez kulturalnych i rozwoju infrastruktury 

kulturalnej, infrastruktury drogowej, organizacji świetlic i placów zabaw dla dzieci oraz 

różnych form spędzania czasu wolnego, zachowania dziedzictwa kulturowego.  
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10. OCENA REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BENEFICJENTÓW 
 

Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie i realizowali projekty w ramach LSR poproszeni 

byli każdorazowo o wypełnienie ankiet monitorujących. Wskazywali oni w nich między 

innymi: propozycje zakresu działań w regionie mieście /gminie do realizacji poprzez podejście 

Leader w nowej perspektywie programowej na lata 2014-2020, informacje o napotkanych 

problemach, sposób rozpowszechnienia informacji o realizacji operacji, wnioski beneficjenta 

dotyczące realizacji operacji oraz współpracy z Lokalną Grupą Działania (LGD), Urzędem 

Marszałkowskim (UM) lub Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).  

 

W analizie skupiliśmy się głównie na ocenie współpracy z LGD oraz problemach, jakie 

beneficjenci napotkali podczas realizacji projektów.  

 

Jak wskazują beneficjenci, współpraca z LGD jak również Urzędem Marszałkowskim           

i ARiMR przebiegała bardzo pomyślnie i wzorowo. Pracownicy służyli beneficjentom 

pomocą i szczegółowo odpowiadali na zadawane pytania. W tym zakresie nie zanotowano 

żadnych problemów a wręcz przeciwnie same pozytywne komentarze.  

 

„Współpraca zarówno z LGD, jak i urzędem marszałkowskim była bardzo dobra. 
Pracownicy zawsze odpowiadali na zadane przez Beneficjenta pytania, pomagali 
zinterpretować zapisy instrukcji i obowiązujących aktów prawnych i wytycznych”. 

/Beneficjent/ 
 

„Współpraca z LGD i UM na każdym etapie realizacji zadania przebiegała 
prawidłowo. Beneficjent miał możliwość kontaktu i konsultacji                                    

z odpowiedzialnymi i kompetentnymi pracownikami, angażującymi się                       
w rozwiązywanie ewentualnych problemów dotyczących danej operacji”. 

/Beneficjent/ 
 

„Podczas realizacji projektów LGD była bardzo pomocna, wielokrotnie 
korzystałam z konsultacji podczas przygotowania wniosku i rozliczenia. Bardzo 

miła i pomocna obsługa w UM i ARiMR”.  
/Beneficjent/ 
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Problemy, jakie wystąpiły podczas realizacji projektów to głównie:  

 zbyt długi okres rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie  

„Długi okres oceny wniosku o przyznanie pomocy skutkował długimi 
terminami realizacji operacji oraz dezorganizował harmonogram zadań 

inwestycyjnych z planowaniem budżetu Samorządu”. 
/Beneficjent/ 

 

 zbyt długi okres oczekiwania na refundację kosztów 

 niezrozumiałe ponowne składanie załączników 

 problemy z kompletowaniem załączników  

„Problemem dla mnie było zdobycie zaświadczenia o kwalifikowalności 
podatku VAT. Uważam, że jest to dla przeciętnego obywatela bariera nie 
do przebycia, gdyż nikt mi nie pomógł w wypełnianiu skomplikowanego 
formularza. Musiałam trzykrotnie jeździć do Płocka i wnosić opłaty. To 

bardzo zniechęca i denerwuje”.  
/Beneficjent/ 

 

 problemy z terminową realizacją projektu wynikłe z winy wykonawcy wyłonionego na 

drodze konkursu 

„Problemem okazała się realizacja operacji w planowanym terminie , 
ponieważ wykonawca wyłoniony w wyniku konkursu oferty nie zdążył              

w zaplanowanym czasie wykonać zadania”.  
/Beneficjent/ 

 

Wielu beneficjentów nie zgłosiło żadnych problemów, a realizacja projektów przebiegała 

pomyślnie i bez zastrzeżeń.  

 

Propozycje zakresu działań w regionie mieście/gminie do realizacji poprzez 

podejście Leader w nowej perspektywie programowej na lata 2014-2020, 

beneficjenci wskazali w następujących obszarach: 

 

 rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej, ścieżki rowerowe  

„Bardzo ważne są informacje na temat aktualnych ścieżek rowerowych 
– mapa gminy z naniesionymi ścieżkami, mapy ościennych gmin, 

ułatwiające opracowanie tras rowerowych a także foldery zawierające 
krótką informację o historii tego terenu”.  

/Beneficjent/ 
 

 działanie umożliwiające rozbudowę, remont i wyposażenie remiz Ochotniczej Straży 

Pożarnych 
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 budowa i modernizacja dróg gminnych 

 budowa i remont kanalizacji 

 działania służące integracji i aktywizacji lokalnej społeczności, edukacja kulturalna 

dzieci i młodzieży 

 działania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 

 budowa obiektów sportowych, boisk i placów zabaw 

 modernizacja ośrodków kultury 

 urządzanie przestrzeni publicznej 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, zakup strojów ludowych, Festiwal 

produktów tradycyjnych i regionalnych 

„Zwrócić uwagę na inicjatywę Uniwersytetu Ludowego jako innowacyjna 
forma edukacyjna dorosłych oraz wykorzystać wielokulturowe dziedzictwo 
historyczne naszych terenów nadwiślańskich ( zwłaszcza ślady osadnictwa 

nadwiślańskiego)”.  
/Beneficjent/ 

 
„Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, Sfinansowanie 

warsztatów wyjazdowych dla zespołu pieśni i tańca, zakup strojów 
ludowych, warsztaty, imprezy promujące folklor/ obrzędy, wystawa, 

konkursy, Wydanie kalendarzy i pocztówek z zespołem”.  
/Beneficjent/ 

 promocja i szeroka informacja na temat obszaru działania LGD 

 warsztaty rozwijające kreatywność młodzieży i dorosłych 

 podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, organizacja 

imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych                

z promocją lokalnych walorów 

 informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej 

 aktywizacja społeczności lokalnej poprzez sięganie do tradycji przodków tj. np. 

wyrabianie garnków z gliny, renowacja zabytków, tworzenie zielonych szkół.  
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11. WNIOSKI I REKOMENDACJE 
 

Jak pokazały badania i analizy przeprowadzone na potrzeby niniejszego raportu, działania 

prowadzone przez LGD AKTYWNI RAZEM w ramach wdrażania LSR są bardzo 

efektywne i skuteczne.  

 

LGD osiągnęła wśród lokalnej społeczności bardzo wysoką znajomość samej organizacji (na 

poziomie 88,9% mieszkańców), ale również wysoką znajomość dokumentu „Lokalna 

Strategia Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego" na lata 2009-2014, 

o którym słyszało 65,8% mieszkańców, 39,4% z nich czytało ten dokument, 51,0% wysoko 

oceniło realizację strategii.  

 

Ponadto, LGD poprzez efektywne działania informacyjne osiągnęła wysoką znajomość 

prowadzonych działań: 91,9% osób, które znają LGD wiedzą, że w ramach jej działań można 

pozyskać środki unijne, ok. 75,0% badanych słyszało o warsztatach, wydarzeniach                      

i imprezach kulturalnych oraz szkoleniach, spotkaniach informacyjnych i wyjazdach 

studyjnych organizowanych przez LGD, 68,3% słyszało o możliwości skorzystania                       

z bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosku i pozyskania dofinansowania.  

 

Działania LGD doprowadziły do aktywizacji lokalnej społeczności, 66,3% badanych 

uczestniczyło w różnych wydarzeniach prowadzonych lub współorganizowanych przez LGD. 

Najczęściej były to wydarzenia i imprezy kulturalne, następnie szkolenia, spotkania 

informacyjne i wyjazdy studyjne oraz doradztwo i warsztaty.  

Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z organizowanych przez LGD wydarzeń oraz działań 

wynikających z zadań, misji LGD i wdrażania LSR.  

Większość z nich (ponad 50,0%) wysoko ocenia: szkolenia i warsztaty oraz wydarzenia 

kulturalne, działania na rzecz rozwoju turystyki, działania promocyjne LGD, prowadzone 

doradztwo, promocję obszarów wiejskich, promocję i ochronę�środowiska naturalnego, 

krajobrazu oraz zasobów historyczno-kulturowych. Nieco mniej niż połowa badanych wysoko 

ocenia również współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi                         

i organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz popularyzacji i rozwoju produkcji 

wyrobów regionalnych, ok. 40,0% docenia również upowszechnianie i wymiana informacji          

o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności wiejskiej i ok. 37,0% mobilizowanie 

ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.  
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Wysokie zadowolenie ze współpracy z LGD wykazali również beneficjenci, którzy nie mieli 

żadnych problemów z komunikacją z pracownikami LGD a współpraca ta układała się bardzo 

pomyślnie.  

 

Zdecydowana większość badanych 85,6% widzi pozytywne efekty realizacji projektów                 

w ramach LSR, 73,1% osób uważa, że działania w ramach LSR przyczyniły się do rozwoju 

gminy i wzrostu jakości życia jej mieszkańców. Przekłada się to na duże zadowolenie 

mieszkańców oraz przywiązanie do gminy i regionu, co deklaruje 93,3% badanych.  

 

Najbardziej widoczne efekty badani widzą w obszarze CO 1: Wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego dla rozwoju i aktywizacja życia kulturalnego wsi (efekty działań dostrzegane są 

przez 41,8% - 70,2% mieszkańców) następnie w obszarze CO 3: Wzmocnienie 

i restrukturyzacja sektora turystycznego (w tym zakresie efekty działań dostrzega 28,4% - 

58,7% mieszkańców). Związane jest to ściśle z ilością zrealizowanych projektów oraz 

wydatkowych środków finansowych. W ramach celu 1 zrealizowano 72 projekty na łączną 

kwotę 4 403 591,94zł. W ramach celu 3 zrealizowano 71 projektów na kwotę 4 788 865,00zł.  

 

Nieco mniej osób widzi efekty działań w obszarze CO 2: Ochrona dziedzictwa przyrody                    

i ekologizacja rolnictwa (efekty tych działań dostrzega 26,0% - 43,8% mieszkańców)                   

i najmniej w zakresie CO 4: Informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej, których efekty 

dostrzega  10,6% - 16,8% osób. Biorąc jednak pod uwagę liczbę projektów i budżet                 

w zakresie celu 2 (zrealizowano 21 projektów na kwotę 1 122 585,00zł) i celu                        

4 (zrealizowano 4 projekty na kwotę 75 421,15zł), uzyskane wyniki są satysfakcjonujące               

i przyniosły spodziewane rezultaty.  

 

Bardzo dobre efekty działalności LGD i osiągnięte wysokie wskaźniki realizacji 

dotychczasowych projektów w ramach LSR jak również zdefiniowane nadal duże 

potrzeby mieszkańców i różnych instytucji świadczą o ogromnej potrzebie 

kontynuowania działań LGD i nakierowania ich na niwelowanie barier rozwoju 

gospodarczego gmin i wzrost jakości życia jej mieszkańców.  

 

 

 

 



 

      Strona 75 z 86 
Badanie skuteczności i efektywności  

Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (LSR) 

 

Opracowanie raportu i realizacja badań 

W nowym okresie programowania, o ile będzie to możliwe, należy zadbać o niwelowanie 

barier (biurokratycznych, informacyjnych i finansowych) korzystania                              

z dofinansowania w ramach działania LGD. Mniejsze bariery mogą zachęcić potencjalnych 

beneficjentów do ubiegania się o dofinansowanie, szczególnie w tych grupach, gdzie                   

w poprzednim okresie były one mało aktywne, tj. sektor gospodarczy oraz organizacje 

pozarządowe. 

Zaleca się w tym zakresie uproszczenie procedur ubiegania się o dofinansowanie, dalsze 

oferowanie pomocy w wypełnianiu wniosku i gromadzeniu załączników, skrócenie terminu 

oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.  

Ponadto należy zwiększyć wiedzę mieszkańców o możliwościach uzyskania dofinansowania, 

poprzez zwiększenie działań promocyjnych działalności LGD w środowisku lokalnym.  

Ważne również jest zmniejszanie barier finansowych, tzn. umożliwienie uzyskania zaliczki lub 

prefinansowania operacji, brak odpowiednich środków własnych szczególnie w przypadku 

firm oraz NGO jest istotną barierą uniemożliwiającą skorzystanie z dofinansowania.  

 

Nowe programy powinny być skierowane do grup defaworyzowanych, takich jak: 

młodzież, osoby bezrobotne, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby 50+ jak również 

osoby ubogie, dzieci, osoby niepełnosprawne, kobiety oraz osoby samotnie wychowujące 

dzieci. Zdaniem badanych mieszkańców właśnie te grupy wymagają największego wsparcia.  

 

W opinii osób zaangażowanych w realizację LSR oprócz młodzieży, mało aktywne grupy, 

które należy aktywizować to: emeryci i renciści i ogólnie mężczyźni.  

Aby zachęcić do działania mało aktywne sektory i grupy społeczności lokalnej, zdaniem tych 

osób, należy: docierać z informacją i podnieść poziom wiedzy na temat możliwości 

współpracy z LGD, kłaść większy nacisk na promocję, zaliczkować projekty, rozszerzyć 

współpracę między sektorami, uprościć rozliczenia finansowe, zachęcać, oferować pomoc          

w wypełnianiu wniosków, uaktywnić programy skierowane do określonych grup lokalnych, 

włączać mało aktywne grupy w przygotowanie projektów i różnych wydarzeń sportowych              

i kulturalnych, wspierać działania tych grup poprzez uruchamianie wewnętrznych lokalnych 

projektów. 

 

Działania w nowym okresie programowania należy ukierunkować na rozwój wskazanych 

przez mieszkańców podczas badania głównych atutów regionu oraz niwelowanie obszarów 

problematycznych hamujących rozwój gospodarczy poszczególnych gmin.  
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Mieszkańcy wskazali następujące atuty: potencjał turystyczny (lasy, jezioro), bogata historia 

i tradycje gminy/miasta, korzystne położenie geograficzne, imprezy kulturalno – sportowe,  

sprawny i kompetentny samorząd lokalny, infrastruktura sportowa, bliskość dużego miasta. 

Osoby zaangażowane we wdrażanie LSR podają podobne atuty regionu, dodając do nich: 

możliwość prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, wynikająca z doskonałych zasobów      

i walorów przyrodniczych, stanowiące podstawę do dalszego tworzenia silnego sektora 

turystycznego/rekreacyjnego, dobry stan środowiska naturalnego wpływający na jakość życia 

mieszkańców i turystów oraz dużą aktywność społeczeństwa, działające organizacje 

pozarządowe, aktywnie działające społeczności lokalne (istniejący i potencjalni liderzy), 

aktywnie działające placówki oświatowe i kulturalne, zasoby i walory produkcji rolnej, 

stanowiące podstawę tworzenia zaplecza do rolniczego gospodarowania metodami 

ekologicznymi.  

 

Obszary problematyczne, które zdaniem mieszkańców należy niwelować to: bezrobocie, 

zbyt mała liczba ofert pracy, brak dużych firm, niska opłacalność rolnictwa, migracje 

zarobkowe młodych ludzi, infrastruktura drogowa, słabo rozwinięta baza turystyczna oraz 

mała ilość świetlic i miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.  

Osoby zaangażowane we wdrażanie LSR dodają również: niedostateczne wykorzystanie 

położenia i walorów naturalnych obszaru, brak instytucji wspierających małe i średnie 

przedsiębiorstwa, brak wystarczających środków finansowych na wspieranie inicjatyw 

społecznych, nie w pełni rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociąg, gaz, elektryczność, 

kanalizacja) i infrastruktura drogowa (drogi, chodniki, oświetlenie). 

 

Zagrożenia, jakie w opinii osób zaangażowanych we wdrażanie LSR mogą się pojawić na 

obszarze działania LGD to: migracje zarobkowe młodzieży do ośrodków miejskich i za 

granicę, niewystarczające wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości, niestabilność 

przepisów prawa oraz zmiany (pogorszenie) mechanizmów wsparcia dla rolnictwa.  

 

Działania w nowym okresie programowania powinny doprowadzić do jeszcze większej 

aktywizacji społeczności lokalnej i spadku problemów społecznych mieszkańców gmin takich 

jak: bezrobocie a co za tym idzie ubóstwo i alkoholizm oraz spadku problemów, jakie 

dotykają dzieci i młodzież, tj. uzależnienia od Internetu i gier komputerowych, brak 

zorganizowanych form spędzania wolnego czasu, brak pozytywnych wzorców i autorytetów 

oraz alkohol i papierosy.  
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Hierarchia działań, jakie zdaniem mieszkańców powinna obejmować Lokalna 

Strategia Rozwoju LGD na kolejne lata to przede wszystkim nowe miejsca pracy 

oraz rozwój turystyki i kultury jak również budowa i modernizacja dróg.  

 

Szczegółowo oczekiwania mieszkańców wyglądają następująco: zakładanie działalności 

gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie kompetencji mieszkańców                       

w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości,                    

w szczególności rolników i osób długotrwale bezrobotnych, rozwój ogólnodostępnej oferty 

turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, rozwój produktów lokalnych, zachowanie 

dziedzictwa lokalnego, rozwój infrastruktury drogowej.  

 

W dalszej kolejności oczekiwane działania to: podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie 

ochrony środowiska, rozwój rynków zbytu dla produktów lokalnych, wzmocnienie kapitału 

społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji 

społeczności lokalnej w realizacji LSR oraz tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania 

jej lokalnym producentom.  

 

Na ogromną potrzebę wdrażania nowych projektów na obszarze działania LGD wskazują 

również sami mieszkańcy i beneficjenci. Wśród tej pierwszej grupy, 51,3% to osoby 

zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach działania LGD.  

Osoby te chciałby otrzymać dofinansowanie głównie w zakresie: zakładania działalności 

gospodarczej lub wsparcia istniejących już firm, turystyki i rozwoju infrastruktury turystycznej 

w tym także ścieżek rowerowych, organizacji imprez kulturalnych i rozwoju infrastruktury 

kulturalnej, infrastruktury drogowej, organizacji świetlic i placów zabaw dla dzieci oraz 

różnych form spędzania czasu wolnego, zachowania dziedzictwa kulturowego.  

 

Podobne oczekiwania mają sami beneficjenci.  

W przyszłym okresie programowania chcieliby oni wdrażać następujące działania: rozwój 

turystyki i infrastruktury turystycznej, ścieżki rowerowe, działania umożliwiające rozbudowę, 

remont i wyposażenie remiz Ochotniczej Straży Pożarnych, budowa i modernizacja dróg 

gminnych, budowa i remont kanalizacji, działania służące integracji i aktywizacji lokalnej 

społeczności, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, działania z zakresu ochrony środowiska         
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i edukacji ekologicznej, budowa obiektów sportowych, boisk i placów zabaw, modernizacja 

ośrodków kultury, urządzanie przestrzeni publicznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego 

regionu, zakup strojów ludowych, Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych, promocja 

i szeroka informacja na temat obszaru działania LGD, warsztaty rozwijające kreatywność 

młodzieży i dorosłych, podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym 

LSR, organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych 

związanych z promocją lokalnych walorów, informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej, 

aktywizacja społeczności lokalnej poprzez sięganie do tradycji przodków tj. np. wyrabianie 

garnków z gliny, renowacja zabytków, tworzenie zielonych szkół.  

 

 

 

 
Podsumowując, 

 działania prowadzone przez LGD AKTYWNI RAZEM w ramach 
wdrażania LSR są bardzo efektywne i skuteczne  

istotnie wpłynęły na wzrost jakości życia mieszkańców.   
 

Prowadzenie projektów od strony LGD oceniono bardzo pozytywnie. Zaleca się dalsze 
kontynuowanie działalności i uwzględnienie w nowej LSR potrzeb i oczekiwań mieszkańców 

przedstawionych w niniejszym raporcie. 
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12. SZCZEGÓŁOWA LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW 
 

L.P.  BENEFICJENT  
OSI 4 LEADER 

TYTUŁ PROJEKTU PRZEDSIĘ- 
WZIĘCIE LSR 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSO- 

WANIA 

2010 ROK 

MAŁE PROJEKTY 

1 Gmina Łąck Budowa obiektów małej architektury - urządzenie 
ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości 
Łąck  

3.3.1 21 856,45 

2 Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Świętego Mikołaja          
w Nowym Duninowie  

Odrestaurowanie i wyremontowanie zabytkowej bramy 
wjazdowo-wejściowej na cmentarzu parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Nowym Duninowie  

1.3.1 19 587,49 

3 Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w 
Baruchowie 

Wspólna integracja i podnoszenie jakości życia 
społeczności Gminy Baruchowo poprzez organizację 
Pikniku Rodzinnego 

1.3.1 25 000,00 

4 Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji                   
w Baruchowie 

Poprawienie warunków działalności zespołu 
Folklorystycznego "Swojacy" z Baruchowa poprzez zakup 
kujawskich damskich i męskich strojów ludowych 

1.3.1 25 000,00 

5 Gmina Gostynin Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup strojów 
ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca Promyki Lucienia 
oraz dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Solec 

1.3.1 22 224,84 

6 Gmina Gostynin Międzynarodowa Gala Operowo - Operetkowa w Lucieniu 1.3.1 10 500,00 

7 Stowarzyszenie Gmin 
Turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego  

9. Integracyjny Plener Artystyczny połączony z 
Warsztatami Plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej 

1.3.1 9 738,00 

8 Gmina Miasto Kowal Zachowanie pamięci historycznej Miasta Kowal - zakup 
tablic informacyjnych do parku im. Kazimierza Wielkiego   
w Kowalu 

1.3.1 11 676,00 

9 Gmina Łąck Gmina Łąck promotorem mazowieckiego folkloru 1.3.1 25 000,00 

10 Gmina Gostynin XII Ogólnopolski Plener Malarski pn. "Plener Malarski u 
Wójta" 

1.3.1 13 577,99 

11 Gmina Sanniki "Gmina Sanniki" - przygotowanie i druk wydawnictwa 
monograficzno - albumowego o Gminie Sanniki 

1.3.1 24 900,00 

12 Gminny Ośrodek Kultury w 
Sannikach 

Zakup i renowacja strojów ludowych dla Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca "Sanniki" 

1.3.1 19 485,90 

13 Włocławskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej 

Równowaga ekologiczna wsi 2.3.1 22 168,79 

14 Gmina Kowal Poprawa warunków działalności Orkiestry Dętej OSP               
w Grabkowie poprzez zakup nowych instrumentów 
muzycznych 

1.3.1 8 595,82 

15 Gmina Słubice Zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego 
"Grzybowianki" 

1.3.1 17 332,00 

16 Stowarzyszenie 
Ekologiczno Kulturalne 
ZIARNO 

Borgwarg - Izba edukacji ekologicznej i kulturalnej 2.3.1 19 161,00 

17 Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Iłowskiej 

Podróż do korzeni-cykl imprez rekreacyjnych                         
z poznawczymi elementami tradycji i historii Ziemi Iłowskiej 

1.3.1 11 650,96 

18 Gmina Szczawin 
Kościelny 

Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca 
Szczawin Kościelny 

1.3.1 20 889,85 

19 Gmina Łąck Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Grabinie na 
działce o nr ewid 64/2 

3.3.1 24 990,00 

20 Gmina Miasto Kowal Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy 
Piwnej w Kowalu 

1.3.1 23 345,00 

21 Miasto i Gmina Gąbin Urządzenie tras rowerowych w Mieście i Gminie Gąbin 3.3.1 23 000,00 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

22 Gmina Gostynin Budowa obiektów sportowych oraz placów zabaw na 
terenie Gminy Gostynin 

3.3.1 200 501,00 

23 Gmina Kowal Remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich                 
w miejscowościach Grodztwo i Dziardonice w gminie 
Kowal 

1.3.1 234 882,42 
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24 Gmina Baruchowo Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji 
dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym 

2.3.1 315 090,00 

25 Gmina Miasto Kowal Budowa parkingu dla parku im. Kazimierza Wielkiego              
w Kowalu wraz z utwardzeniem placu wielozadaniowego 

3.3.1 310 982,00 

26 Gmina Słubice Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach 

3.4.1 227 251,00 

27 Gmina Iłów Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Iłowie 

1.3.1 315 090,00 

28 Gmina Szczawin 
Kościelny 

Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca 
na dobudowie Sali ogólnorozwojowej wraz z kącikiem 
rekreacyjnym i świetlicą 

1.3.1 147 722,00 

29 Gmina Nowy Duninów Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie 
parku zabytkowego w Nowym Duninowie - etap I 

3.3.1 315 000,00 

ŁĄCZNIE PROJEKTY - 2010 ROK    (29 PROJEKTÓW) 2 466 198,51 

          

2011 ROK 

MAŁE PROJEKTY 

30 Ciołkowski Andrzej 
Krzysztof 

Montaż kotła na biomasę na potrzeby gospodarstwa 
agroturystycznego „Pod Jastrzębcem” 

2.1.1 18 056,69 

31 Dragan Wanda Montaż kotła na biomasę w gospodarstwie 
agroturystycznym w m. Iłów 

2.1.1 12 408,00 

32 Miasto i Gmina Gąbin Budowa systemu informacji turystycznej - etap I 3.1.1 19 551,00 

33 Gmina Baruchowo Budowa kącika rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej           
w Czarnem 

1.3.1 20 124,14 

34 Gmina Sanniki Publikacja albumu fotograficznego o Gminie Sanniki 3.1.1 24 357,00 

35 Gmina Gostynin Wyposażenie Domu Ludowego w Legardzie 1.3.1 12 534,32 

36 Stowarzyszenie Gmin 
Turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego  

10. Integracyjny Plener Artystyczny połączony                         
z Warsztatami Plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej 

1.3.1 19 878,00 

37 Gmina Słubice Odbudowa zabytkowej kapliczki w miejscowości 
Studzieniec, gmina Słubice 

1.1.1 25 000,00 

38 Gmina Baruchowo Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego w Baruchowie jako placu 
wielofunkcyjnego z parkingiem 

3.3.1 23 431,31 

39 Gmina Baruchowo Gmina Baruchowo gminą turystycznie świadomych - 
stworzenie systemu informacji turystycznej 

3.1.1 25 000,00 

40 Gmina Szczawin 
Kościelny 

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości 
Trębki 

1.3.1 14 804,76 

41 Gminne Centrum Kultury        
i Tradycji Wsi Gminy 
Gostynin 

IV Gminne Dożynki Ekologiczne 2.4.1 21 459,90 

42 Miasto i Gmina Gąbin Wzbogacanie i promocja sektora turystycznego na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin poprzez opracowanie wirtualnej 
wycieczki po ziemi gąbińskiej 

3.5.1 25 000,00 

43 Miasto i Gmina Gąbin Popularyzacja dziedzictwa kulturowego ziemi gąbińskiej 
poprzez odtworzenie typowych dla regionu strojów 
ludowych i zwyczajów 

1.2.1 24 500,00 

44 Gmina Łąck Budowa obiektów małej architektury - urządzenie 
ogólnodostępnego placu zabaw w Podlasiu 

1.3.1 22 622,71 

45 Gmina Kowal Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzewent 1.3.1 25 000,00 

46 Gmina Kowal Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniaki 1.3.1 24 181,87 

47 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kazimierzowie 

Remont i modernizacja Remizy OSP w Kazimierzowie 
Pełniącej Funkcję Świetlicy Wiejskiej 

1.3.1 6 633,04 

48 Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Iłowskiej 

Żyjmy zgodnie z tradycją i naturą - organizacja imprezy 
sportowo rekreacyjnej promującej walory Ziemi Iłowskiej 

1.2.1 20 015,87 

49 Gmina Sanniki Publikacja wydawnictwa o Regionie Sannickim 1.2.1 24 357,00 

50 Ciołkowski Andrzej 
Krzysztof 

Montaż ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstwa 
agroturystycznego "Pod Jastrzębcem" 

2.1.1 21 875,00 
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51 Gminne Centrum Kultury       
i Tradycji Wsi Gminy 
Gostynin 

XIII Ogólnopolski Plener Malarski "U Wójta" połączony            
z Warsztatami Plastycznymi Dla Młodzieży Gimnazjalnej 

1.2.1 20 040,13 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

52 Gmina Łąck Przebudowa budynku szkoły na budynek Centrum Kultury, 
Rekreacji i Sportu 

2.3.1 315 000,00 

ŁĄCZNIE PROJEKTY - 2011 ROK    (23 PROJEKTY) 765 830,74 

          

2012 ROK 

MAŁE PROJEKTY 

53 Kieplin Mariusz  Budowa zadaszonej grillowędzarni w gospodarstwie 
agroturystycznym "Agrozacisze" wraz                                     
z zagospodarowaniem terenu  

3.2.1 25 000,00 

54 Gmina Baruchowo Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej Szkoły 
w Goreniu Dużym  

2.3.1 25 000,00 

55 Lemańska Joanna Podniesienie atrakcyjności "Agroturystyki u Macieja" 
poprzez doposażenie i remont obiektu 

3.2.1 8 768,18 

56 Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w 
Baruchowie 

Publikacja monografii - albumu fotograficznego o Gminie 
Baruchowo 

3.1.1 25 000,00 

57 F.H.U. ES-CAR 
Leśniewska Ewa 

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w firmie 
F.H.U. ES-CAR Ewa Leśniewska 

2.1.1 18 314,89 

58 Ciołkowski Andrzej 
Krzysztof 

Utworzenie regionalnej izby tradycji - powidlany zakątek 3.5.1 24 824,52 

59 Zajazd Nad Wisłą S.C. 
Halina Kajak, Aneta Kajak 
- Kołodziejska 

Organizacja placu zabaw dla dzieci w Jordanowie 3.5.1 15 129,24 

ŁĄCZNIE PROJEKTY - 2012 ROK   (7 PROJEKTÓW) 142 036,83 

          

2013 ROK 

MAŁE PROJEKTY 

60 Gmina Pacyna Zakup strojów ludowych dla dziecięcego Zespołu Pieśni           
i Tańca Pacyna 

1.2.1 25 000,00 

61 Gmina Pacyna Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Skrzeszewach 3.3.1 25 000,00 

62 Stado Ogierów w Łącku 
Sp. z o. o. 

Remont kompleksu zabytkowych stajni w Stadzie Ogierów 
w Łącku 

1.1.1 45 468,59 

63 Parafia Rzymskokatolicka 
Pw. Przemienienia 
Pańskiego w Białotarsku  

Renowacja tynków wewnętrznych wraz z odtworzeniem 
kolorystyki Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego                     
w Białotarsku 

1.1.1 25 000,00 

64 Klub Jeździecki Łąck przy 
Stadzie Ogierów w Łącku 

Organizacja biegu „Świętego Huberta” 3.1.1 25 529,58 

65 Wojewódzki Związek 
Hodowców Koni                    
w Warszawie 

Wystawa – Aukcja Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty 
w Łącku 

1.3.1 8 245,39 

66 Gmina Sanniki Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rycerskiej 
w Sannikach połączonej z II Turniejem Miast na Szlaku 
Książąt Mazowieckich 

3.1.1 19 384,00 

67 Sport i Rekreacja – Usługi 
Studzińska Barbara 

Podniesienie atrakcyjności POHULANKI poprzez 
utworzenie parku linowego, wypożyczalni rowerów, atrakcji 
sumo na wesoło 

3.5.1 50 000,00 

68 Gmina Miasto Kowal Kowal – rodzinne miasto Kazimierza Wielkiego – budowa 
systemu informacji turystycznej poprzez witacze 

3.1.1 25 000,00 

69 Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji 
w Baruchowie 

Kujawska Fabryka Kultury i Sztuki w Zielonej Szkole 
w Goreniu Dużym 

1.3.2 25 000,00 

70 Gmina Baruchowo Budowa kącika turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy 
wiejskiej w Grodnie 

3.3.1 25 000,00 

71 Parafia Rzymsko – 
Katolicka pw. Świętej 

Stworzenie miejsca pamięci historycznej i kulturowej na 
zapomnianym i nieużytkowanym cmentarzu w Kłótnie 

1.3.2 25 000,00 
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Trójcy 

72 Gmina Kowal Promocja dzieł sztuki ludowej z terenu Kujaw 
w wyposażonej do tego celu świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Krzewent 

1.3.2 23 380,80 

73 Gmina Kowal Promocja dzieł sztuki ludowej z terenu Kujaw 
w wyposażonej do tego celu świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Dębniaki 

1.3.2 17 134,40 

74 ROTARO Roman 
Gorzkowski 

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku 
niemieszkalnym na przetwórnię mięsa 

2.4.1 50 000,00 

75 Słoneczna Farma Zdrowia 
i Urody Brzozowski 

Poprawa stanu małej infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej poprzez zakup i montaż pomostu pływającego 

3.3.1 46 972,00 

76 Gmina Nowy Duninów Wzmocnienie działań promocyjnych obszaru gminy Nowy 
Duninów poprzez wydanie publikacji, przygotowanie filmu 
oraz modułu turystycznego na stronie internetowej gminy 

3.1.1 49 618,81 

77 Gmina Nowy Duninów Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie 

3.3.1 25 000,00 

78 Gminne Centrum Kultury 
i Tradycji Wsi Gminy 
Gostynin 

XV Ogólnopolski plener malarski „U Wójta” połączony 
z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej 

1.3.2 31 238,09 

79 Gminne Centrum Kultury 
i Tradycji Wsi Gminy 
Gostynin 

Ekologiczni entuzjaści – to my! 2.3.1 37 243,38 

80 Gminne Centrum Kultury 
i Tradycji Wsi Gminy 
Gostynin 

XVII Ogólnopolski zlot szkół reymontowskich 1.3.1 15 830,25 

81 Gmina Łąck Doposażenie i wyposażenie Sali dydaktycznej „SSM – 
Zielonej Szkoły” w Sendeniu oraz zakup rowerów 

2.3.1 22 669,05 

82 Gmina Łąck Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości 
Wincentów 

3.5.1 25 000,00 

83 Gmina Łąck Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości 
Sendeń Mały 

3.5.1 21 536,73 

84 Stowarzyszenie 
Ekologiczno-Kulturalne 
ZIARNO 

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie – 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ośrodku 

2.3.2 49 791,04 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

85 Gmina Pacyna Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie 
centrum  oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn 

3.4.1 176 666,00 

86 Gmina Słubice Adaptacja części pomieszczeń remizy OSP Łaziska dla 
potrzeb mieszkańców 

1.3.1 75 200,00 

87 Gmina Miasto Kowal Urządzenie centrum społeczno-kulturalnego Miasta 
Kowala 

1.3.2 189 018,00 

88 Gmina Iłów Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego 
miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych 

1.3.2 139 392,00 

89 Gmina Pacyna Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie 3.4.1 76 579,00 

90 Gmina Szczawin 
Kościelny 

Plastusiowa dolina - zagospodarowanie przestrzeni                 
i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie 
Kościelnym 

1.3.2 208 000,00 

91 Gmina Szczawin 
Kościelny 

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy 
Szczawin Kościelny 

3.3.1 113 688,00 

92 Miasto i Gmina Gąbin Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie 1.3.2 442 368,00 

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

93 Katarzyna Derol – Durka  Wzrost dochodu z prowadzonej działalności pozarolniczej 
poprzez podniesienie standardu dotychczas świadczonych 
usług turystycznych 

3.2.1 50 534,50 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

94 Marcin Pasikowski   Podwyższenie konkurencyjności firmy, zwiększenie ilości        
i jakości towarów oraz stworzenie nowego miejsca pracy 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego 
w celu podniesienia jakości sprzedaży towarów i usług 

4.2.1 18 609,00 

ŁĄCZNIE PROJEKTY - 2013 ROK    (35 PROJEKTÓW) 2 229 096,61 
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2014 ROK 

MAŁE PROJEKTY 

95 Paweł Pilichowicz Wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego 
AGROKOMFORT oraz zagospodarowanie terenu pod 
potrzeby świadczonych usług agroturystycznych 

3.2.1 47 918,29 

96 F.H-U ES-CAR Ewa 
Leśniewska 

Zakup sprzętu turystycznego tj. rowerów wodnych                 
i rowerów turystycznych wraz z wyposażeniem w firmie 
F.H.U- ES-CAR Ewa Leśniewska 

3.5.1 11 145,61 

97 Jarosław Piotr Kaczan Utworzenie tradycyjnego warsztatu stolarskiego 
“OLENDER”, poprzez adaptację budynku stodoły i jej 
wyposażenie, jako miejsca kultywowania zawodu stolarza 

1.2.2 50 000,00 

98 Jolanta Michalak Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych 
poprzez remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu 
wokół posesji i stworzenie pracowni warsztatowej oraz 
Kącika Biesiadnego 

3.2.1 23 761,80 

99 Miasto i Gmina Gąbin Zagospodarowanie działek w celu utworzenia szlaku 
Osadnictwa Nadwiślańskiego Doliny Iłowsko-
Dobrzykowskiej w ramach Ekomuzeum  

1.2.2 50 000,00 

100 Gminny Ośrodek Kultury  
w Łącku 

Nowe pracownie komputerowe – nowe możliwości 4.1.1 15 552,00 

101 Stowarzyszenie Koła 
Gospodyń Wiejskich            
w Podlasiu 

Zakątek Tradycji Kulinarnych 2.4.1 11 718,37 

102 Stowarzyszenie Gmin 
Turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego  

9. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej                         
i Mazowieckiej “Od Kujawiaka do Oberka” 

1.2.2 11 019,00 

103 Zajazd Nad Wisłą S.C. 
Halina Kajak, Aneta Kajak-
Kołodziejska 

Organizacja wypożyczalni rowerów oraz zaplecza grillowo-
rekreacyjnego dla turystów w Jordanowie 

3.2.1 34 373,72 

104 Agnieszka Myszkowska Zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby 
prowadzonego gospodarstwa agroturystycznego 

2.1.1 20 000,00 

105 Gminne Centrum Kultury       
i Tradycji Wsi Gminy 
Gostynin 

Aktywny wypoczynek na rowerze 3.5.1 43 192,92 

106 Stowarzyszenie 
Ekologiczno-Kulturalne 
ZIARNO 

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy – poszerzenie oferty 
edukacyjnej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży 

2.3.2 46 732,83 

107 Włocławskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej 

Edukacja w zakresie zdrowej żywności dzieci, młodzieży          
i społeczności lokalnych gmin Kowal, Baruchowo                      
i Gostynin poprzez organizację warsztatów stacjonarnych 

2.4.1 11 439,36 

108 Joanna Lemańska Zakup sprzętu turystycznego: rowerów wodnych i łódek            
z wyposażeniem w gospodarstwie "Agroturystyka u 
Macieja" 

3.5.1 24 831,97 

109 SŁONECZNA FARMA  
BRZOZOWSKA 
MIROSŁAWA 

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej 

2.1.1 39 358,99 

110 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gąbinie 

Dokumentacja i popularyzacja twórczości ludowej Ziemi 
Gąbińskiej 

1.2.1 20 731,70 

111 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gąbinie 

Utworzenie ogólnodostępnego komputerowego studia 
muzycznego w MGOK 

4.1.1 16 260,15 

112 Gmina Miasto Kowal Zakup strojów i instrumentów dla orkiestry dętej i 
mażoretek w Kowalu 

1.2.1 32 139,67 

113 Krzysztof Sikorski Z naturą za pan brat! 3.5.1 47 454,37 

114 JABŁKIEWICZ MARIA 
"MINI - KRAM" I "BAR 
LETNI" 

Aktywnie spędzajmy wolny czas! 3.5.1 21 073,90 

115 Gmina Słubice  Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej działającej przy 
OSP Słubice  

1.2.1 31 280,00 

116 Gmina Kowal Budowa kącika kulturowo- rekreacyjnego przy Szkole 
Podstawowej w miejscowości Grabkowo 

1.3.2 25 000,00 

117 Gmina Kowal Mleczna tradycja na Kujawach - Święto Mleka w Gminie 
Kowal 

2.4.1 22 232,00 

118 Gmina Kowal Zapraszamy świat do nas -  budowa witaczy promocyjno- 
informacyjnych na terenie Gminy Kowal 

3.1.1 38 160,00 
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119 Miasto i Gmina Gąbin Zapraszamy do nas... - aktywny wypoczynek w Mieście             
i Gminie Gąbin 

3.5.1 45 580,00 

120 Stado Ogierów w Łącku 
Sp. z. o. o 

Renowacja zabytkowego kompleksu dworu i oficyny               
w zespole pałacowym w Stadzie Ogierów w Łącku  

1.1.1 32 876,35 

121 Gmina Sanniki Publikacja wydawnictwa zawierającego dawne fotografie          
z terenu Gminy Sanniki 

1.2.1 50 000,00 

122 Gmina Sanniki Remont obiektów małej architektury w ramach istniejącego 
placu zabaw w miejscowości Sanniki 

3.5.1 22 760,76 

123 Gmina Sanniki Budowa obiektów małej architektury w ramach wykonania 
placu zabaw w miejscowości Osmolin - etap I 

3.5.1 22 827,20 

124 Gmina Szczawin 
Kościelny 

"Piknik rodzinny - Zapraszamy do Szczawina" 3.1.1 17 751,95 

125 Gmina Baruchowo  Budowa kącika turystyczno-rekreacyjnego na terenie 
Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym 

3.5.1 25 000,00 

126 Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „LWÓWIANKA” 
LWÓWEK 

Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy o charakterze 
promocyjnym i rekreacyjno-sportowym w miejscowości 
Lwówek  

3.1.1 13 790,00 

127 Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w 
Baruchowie 

Polsko-francuskie spotkanie familijne-organizacja 
międzynarodowego pikniku integracyjnego w Baruchowie 

1.3.2 25 000,00 

128 Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji  
w Baruchowie 

Budowa wiejskiego zakątka wraz z grillo-wędzarnią                
w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym 

3.5.1 25 000,00 

129 Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji                  
w Baruchowie 

Paintball aktywnym wypoczynkiem w Zielonej Szkole              
w Goreniu Dużym 

3.5.1 25 000,00 

130 „Relax nad Białym”  
Sp. z. o. o  

Fitness w zielonym zakątku 3.5.1 50 000,00 

131 Stowarzyszenie 
Ekologiczno- Kulturalne 
ZIARNO 

Dzień Michała w Grzybowie - święto promujące wśród 
lokalnej społeczności Uniwersytet Ludowy  

1.2.1 18 518,50 

132 Gminny Ośrodek Kultury  
w Łącku 

Zakup strojów regionalnych dla członków Zespołu Dzieci 
Ziemi Łąckiej oraz Orkiestry Dętej 

1.2.1 19 536,00 

133 Gminny Ośrodek Kultury  
w Łącku 

Energetyczno-Ekologiczne Dożynki Gminne w Podlasiu  2.4.1 22 729,60 

134 Gminny Ośrodek Kultury  
w Łącku 

Łącka Kraina Sztuki – rzeźby i formy przestrzenne  1.3.2 11 520,24 

135 Gminny Ośrodek Kultury  
w Łącku 

Jasełka Gminne- tradycje obrzędowe w sztuce ludowej 1.3.2 10 219,44 

136 Gmina Łąck Wiejskie spotkanie ze sztuką i kulturą w Sendeniu Dużym 
– adaptacja budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy 
wiejskiej  

1.3.2 25 000,00 

137 Gmina Nowy Duninów Spędźmy czas w zielonej gminie. Promocja turystyki               
w gminie Nowy Duninów 

 3.6.1  9 301,31 

138 Mirosław Wojciechowski Kwatery pod malwami 3.2.1 13 849,57 

139 Gmina Kowal Zakup strojów paradnych dla Orkiestry Dętej przy OSP          
w Grabkowie 

1.2.1 11 707,20 

140 Aleksandra 
Wieczorkowska  
Stajnia Equest 

Rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 3.5.1 15 034,80 

141 Milena Żółtowska Sklep 
zoologiczny 

Bieg Św. Huberta 3.1.1 17 763,66 

142 Gmina Gostynin Gmina Gostynin- przygotowanie i druk wydawnictwa 
monograficzno - albumowego o Gminie Gostynin 

1.2.1 20 408,00 

143 Gmina Gostynin Wydanie albumu fotograficznego „Gmina Gostynin                
w obiektywie” 

3.1.1 13 960,00 

144  
Gmina Miasto Kowal 

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego Miasta Kowala 
poprzez wydanie albumu i książki o Kowalu 

1.2.1 45 268,00 

145 Gmina Miasto Kowal Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla 
świetlicy Centrum Społeczno-Kulturalnego Miasta Kowala 

4.1.1 25 000,00 

146 Barbara Rolanda 
Wieczorek  

Wyposażenie w sprzęt pomieszczeń pełniących funkcje 
turystyczne i rekreacyjne 

3.2.1 25 533,00 



 

      Strona 85 z 86 
Badanie skuteczności i efektywności  

Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (LSR) 

 

Opracowanie raportu i realizacja badań 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

147 Muzeum Mazowieckie        
w Płocku 

Adaptacja budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego  
w Wiączeminie Polskim na potrzeby Skansenu 
Osadnictwa Nadwiślańskiego 

1.2.2 200 000,00 

148 Gmina Baruchowo Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na potrzeby 
świetlicy wiejskiej z elementami ludowej sztuki kujawskiej 

1.3.2 208 333,00 

149 Gmina Słubice Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu wraz                   
z budową obiektów małej architektury dla zadania pn. 
„Galeria pod chmurką” 

1.3.2 208 333,00 

150 Gmina Gostynin Budowa obiektu sportowego w miejscowości Lucień, 
Gmina Gostynin 

3.4.1 322 922,00 

151 Gmina Łąck Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck 1.3.2 200 000,00 

152 Gmina Nowy Duninów Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym 
Duninowie 

1.3.2 184 865,21 

153 Miasto i Gmina Gąbin Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę 
parkingu w miejscowości Dobrzyków 

3.4.1 73 431,00 

154 Gmina Kowal Odnowienie tradycji regionu kujaw poprzez remont                    
i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Rakutowo, Gmina Kowal 

1.3.2 259 658,00 

155 Gmina Pacyna Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie 1.3.2 111 013,00 

156 Gmina Baruchowo  Budowa kujawskiego zakątka turystyczno-rekreacyjnego 
przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski 

3.3.1 251 425,00 

157 Gmina Pacyna  Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu 
spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn 

3.4.1 38 393,00 

158 Gmina Iłów  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 
przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w 
Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na 
świetlicę wiejską 

3.4.1 428 405,00 

159 Miasto i Gmina Gąbin Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta               
i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Nowym Grabiu 

3.4.1 93 861,00 

160 Miasto i Gmina Gąbin Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta              
i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Gąbinie 

3.4.1 57 632,00 

161 Miasto i Gmina Gąbin Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta               
i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Koszelewie 

3.4.1 103 954,00 

162 Gmina Nowy Duninów Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka 
poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji 

3.4.1 147 892,00 

163 Gmina Szczawin 
Kościelny  

Budowa chodnika w Szczawinie Kościelnym  3.4.1 67 966,00 

164 Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Suserzu 

Remont elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła 
parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Suserzu 

3.4.1 28 000,00 

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

165 Radosław Karolak Podwyższenie dochodowości gospodarstwa poprzez 
zakup traka taśmowego w celu świadczenia usług u klienta 
w zakresie produkcji wyrobów tartacznych (obróbki 
mechanicznej drewna, korowania, cięcia)  

3.7.1 85 076,50 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

166 KARO - Karolina 
Wojciechowska 

Podwyższenie konkurencyjności obiektu wypoczynkowo – 
rekreacyjnego i zwiększenie poziomu zatrudnienia co 
wpłynie na wzrost dochodów z prowadzonej działalności 

3.5.1 49 755,50 

167  
Art. Media Gutowski Rafał 

Rozwój działalności, rozszerzenie katalogu usług oraz 
zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wyposażenie 
w innowacyjny sprzęt rejestrujący, który pozwoli 
wykonywać usługi filmowe i fotograficzne zgodnie                   
z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami odbiorców. 
Równie ważnym celem jest również dokonanie zmiany 
jakościowej w branży lokalnych usług turystycznych i 
hotelarskich  poprzez wsparcie ich w kampaniach 
reklamowych i innych działaniach promocyjnych 

3.7.1 41 307,00 
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168 Pensjonat „BOSS” s.c. 
Emilia i Adam Wiśniewscy, 
Emilia Wiśniewska, Adam 
Wiśniewski 

Rozbudowa infrastruktury turystyczno/rekreacyjnej o 
budowę domku turystycznego z miejscami noclegowymi 
oraz wyposażenie istniejącego budynku noclegowego             
w technologię związaną z odnową biologiczną i zabiegami 
relaksacyjnymi typu SPA a także w urządzenia i 
wyposażenia do uprawiania czynnej rekreacji 

3.7.1 271 539,00 

ŁĄCZNIE PROJEKTY - 2014 ROK    (74 PROJEKTY) 4 790 073,44 

ŁĄCZNIE ZREALIZOWANE PROJEKTY W LATACH 2010 - 2015   10 393 236,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


