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Tabela 1. Opis metod angażowania społeczności lokalnej w proces realizacji strategii z określeniem grup docelowych, do których metody te są 

skierowane, w ujęciu etapowym 

Etapy 
Angażowana grupa/ kategoria 

społeczna 

Metoda/ 

technika 
Częstotliwość Uwagi i uzasadnienie 

Monitorowanie   

i ocena realizacji 

strategii 

 potencjalni wnioskodawcy 

zgodnie  

z zaplanowanym zakresem 

tematycznym naborów  

 spotkania informacyjno-

konsultacyjne 

 ankieta audytoryjna 

 cykliczny,  

zgodnie z harmonogramem 

co najmniej raz w roku 

Spotkania informacyjno - konsultacyjne w 

początkowym okresie programowania 

przekazanie istotnej wiedzy z zakresu 

możliwości aplikowania o środki i warunków 

realizacji projektów. Posłużą do tego konsultacje 

w ramach spotkań oraz ankieta audytoryjna. 

Analiza ankiet będzie prowadzona co najmniej 

raz w roku  

 kontakt e-mailowy, 

  telefoniczny,  

 osobisty 

 ciągły , prowadzony rejestr 

doradztwa 

Kontakt z biurem Stowarzyszenia – bieżące 

doradztwo 

 potencjalni wnioskodawcy 
 działania aktywizujące – Lepszy 

przykład niż wykład 

 dwa wyjazdy począwszy od 

2017 roku 

 raz w roku począwszy od 

2017 

Czerpanie dobrych praktyk, które przyczynią się 

do innowacyjności działań przykładów - 

inspirowanie potencjalnych beneficjentów 

dobrymi przykładami, w celu skutecznego 

wdrażania LSR 

 faktyczni beneficjenci  ankiety monitorujące 

 w odniesieniu do każdego 

projektu, po zakończeniu 

projektu; analiza ankiet – raz 

w roku począwszy od 2017 

Ankieta będzie zawierać pytania odnoszące się 

do poszczególnych etapów realizacji projektów, 

z uwzględnieniem pytań dotyczących trudności z 

realizacją projektów, pytań o ocenę 



roku poszczególnych aspektów współpracy z LGD 

przy wdrażaniu LSR oraz pytań o realizację 

przyjętych w ramach projektów wskaźników. 

Ankieta będzie również zawierać pytania 

dotyczące skuteczności realizacji projektów ze 

względu na realizację potrzeb określonych grup 

defaworyzowanych. Wyniki zebranych ankiet 

będą analizowane co najmniej raz w roku w celu 

ewentualnego usprawnienia realizacji projektów 

od następnych naborów wniosków, a także w 

celu ewentualnej konieczności aktualizacji 

strategii. 

 Lokalni Liderzy  
 wywiady pogłębione w ramach 

ewaluacji LSR on-going 
 2019 rok 

Wywiad dotyczący realizacji  PROW 2014-

2020, napotkanych problemów, sukcesów w 

realizacji, poziom osiągniętych wskaźników, 

zaangażowania grup defaworyzowanych oraz 

poziomu wykorzystanych środków na wdrażanie 

LSR.  

 Lokalni Liderzy  
 wywiady pogłębione w ramach 

ewaluacji LSR ex-post 
 2022 / 2023 rok 

Wywiad dotyczący realizacji PROW 2014-2020, 

napotkanych problemów, sukcesów w realizacji, 

poziom osiągniętych wskaźników, 

zaangażowania grup defaworyzowanych oraz 

poziomu wykorzystanych środków na wdrażanie 

LSR.  

Aktualizacja 

strategii  

 Lokalni Liderzy,  

 wnioskodawcy, 

 beneficjenci, 

 społeczność lokalna 

 kontakt e-mailowy, 

 telefoniczny, 

 osobisty 

 na bieżąco zgodnie z 

potrzebami społeczności 

lokalnej 

Przedstawienie i skonsultowanie ewentualnych 

propozycji aktualizacji LSR w oparciu o 

dotychczasowe wyniki badań, raportów 

ze spotkań, rejestr doradztwa,  listy obecności, 

strona www Stowarzyszenia 



 Lokalni Liderzy,  

 wnioskodawcy, 

 beneficjenci,  

 społeczność lokalna, w tym 

grupy defaworyzowane 

 ankieta on-line 

 na bieżąco zgodnie z 

potrzebami społeczności 

lokalnej 

Skonsultowanie ewentualnych wariantów 

propozycji aktualizacji LSR wypracowanych w 

czasie spotkań konsultacyjnych 

 Członkowie 

Stowarzyszenia 
 zebranie członków 

 na bieżąco zgodnie z 

potrzebami społeczności 

lokalnej 

Skonsultowanie i wybór uzasadnionego 

odpowiedniego wariantu aktualizacji LSR 

Opracowanie i 

zmiana 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru  

 Lokalni Liderzy,  

 wnioskodawcy, 

 beneficjenci 

 ankieta on-line 
 na bieżąco uwzględniając 

poziom realizacji wskaźników 

Przedstawienie i skonsultowanie ewentualnych 

propozycji zmiany lokalnych kryteriów wyboru 

w oparciu o dotychczasowe wyniki poziomu 

realizacji wskaźników LSR 

 Członkowie 

Stowarzyszenia 
 zebranie członków 

 na bieżąco uwzględniając 

poziom realizacji wskaźników 

Skonsultowanie i uzasadniona aktualizacja 

lokalnych kryteriów wyboru 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 2. Wskaźniki w ramach celów ogólnych 

1.0 CEL OGÓLNY A Atrakcyjna i aktywna Kraina 

2.0 CEL OGÓLNY B Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny 

1.1 CELE Rozwój rekreacji i turystyki regionalnej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego 



1.2 
SZCZEGÓŁOWE  

Aktywizacja i edukacja społeczna i kulturalna oraz integracja wewnątrz i międzypokoleniowa mieszkańców Krainy św. Anny 

1.3 
Inwestycje w przestrzeń publiczną oraz w obiekty i infrastrukturę podnoszącą jakość życia z zachowaniem dbałości o środowisko 

naturalne 

2.1 
CELE 

SZCZEGÓŁOWE  

Zakładanie działalności gospodarczej 

2.2 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy 

    
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary 

stan początkowy 

2014 rok 

plan 

2023 rok 

Źródło danych/sposób 

pomiaru     

W1.0  
Liczba osób korzystających z wybudowanej lub zmodernizowanej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 
osoba 0 500 osób Ankieta monitorująca 

W2.0 Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON  szt 9 435 szt 9 440 szt GUS /BDL 

  
Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary 

stan początkowy 

2015 rok 

plan 

2023 rok 

Źródło danych/sposób 

pomiaru 

w1.1 Liczba powierzchni zrewitalizowanych obiektów zabytkowych m
2
 0 200 Ankieta monitorująca 

w1.1 
Liczba egzemplarzy materiałów promujących produkty i usługi lokalne 

obszaru Krainy św. Anny 
szt 0 

1 000 
(1500) 

Ankieta monitorująca 

w1.1 
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promujących produkty lub 

usług lokalne 
szt 0 500 Ankieta monitorująca 

w1.1 
Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, 

kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne 
szt 0 2 Dokumentacja LGD 

w1.1 

Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: 

przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, 

turyści, inne 

szt 0 2 Dokumentacja LGD 

w1.2 
Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach podnoszących wiedzę  

i świadomość w zakresie ochrony środowiska i zamian klimatycznych 
szt 0 80 (100) Ankieta monitorująca 



w1.2 
Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach wzmacniających kapitał 

społeczny 
szt 0 80 (100) Ankieta monitorująca 

w1.2 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu 

indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację 

LSR, świadczonego w biurze LGD 

szt 0 50 
Listy doradztwa w 

biurze LGD 

w1.2 Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych szt 0 100 

 Listy obecności, 

dokumentacja 

zdjęciowa 

w1.2 Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD szt 0 50 
Ankieta  

opracowana przez LGD 

w1.2 

Liczba egzemplarzy materiałów promocyjno - informacyjnych z 

wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia Kraina  

św. Anny 

szt 0 5000 Umowa z wykonawcą 

w1.2 Liczba emisji zadań medialnych szt 0 20 Umowa z wykonawcą 

w1.2 Liczba osób poddanych animacji podczas wyjazdów szt 0 50 Umowa z wykonawcą 

w1.3 
Liczba powierzchni wybudowanych lub przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 
m

2
 0 500 Ankieta monitorująca 

w2.1 Liczba utworzonych miejsc pracy szt 0 5 Ankieta monitorująca 

w2.1 
Liczba osób przeszkolonych, w tym 2 (3) osoby z grup defaworyzowanych 

objętych ww. wsparciem 
szt 0 3 (5) Ankieta monitorująca 

w2.2 Liczba utworzonych miejsc pracy szt 0 10 Ankieta monitorująca 

w2.2 
Liczba osób przeszkolonych w ramach rozwoju przedsiębiorstwa, w tym 2 

(3) osoby z grup defaworyzowanych objętych w/w wsparciem 
szt 0 3 (5) Ankieta monitorująca 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

wartość Źródło 

danych/sposób początkowa końcowa  



własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja) 

2015 rok 2023 rok pomiaru 

1.1.

1 

Zachowanie 

dziedzictwa Krainy 

św. Anny 

JST; instytucje kultury dla 

której organizatorem jest JST; 

osoby prawne i jednostki 

organizacyjne działające na 

podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków 

wyznaniowych oraz  

o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania; 

organizacje pozarządowe; 

osoby fizyczne 

konkurs, operacja własna 

LGD                                     

(2 175 656,80 zł) 

3 000 000,00 zł 

Liczba podmiotów 

działających w sferze 

kultury, które 

otrzymały wsparcie  

w ramach realizacji 

LSR 

szt 0 2 
Ankieta 

monitorująca  

Liczba operacji 

obejmujących 

wyposażenie 

podmiotów 

działających w sferze 

kultury 

szt 0 2 
Ankieta 

monitorująca  

Liczba obiektów 

sakralnych poddanych 

pracom remontowym 

lub  konserwatorskim 

szt 0 2 
Ankieta 

monitorująca  

Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim         

w wyniku wsparcia 

otrzymanego             

w ramach realizacji 

strategii 

szt 0 2 (4) 
Ankieta 

monitorująca  

mieszkańcy LGD 

projekt współpracy 

(50 000zł) 

100 000,00 zł 

Liczba 

przygotowanych 

projektów współpracy 

szt 0 1 
Dokumentacja 

LGD 



Liczba 

zrealizowanych 

projektów współpracy 

w tym projektów 

współpracy 

międzynarodowej 

szt 0 1 
Dokumentacja 

LGD 

Liczba LGD 

uczestniczących             

w projektach 

współpracy 

szt 0 5 
Dokumentacja 

LGD 

1.1.

2 

Popularyzacja 

lokalnych 

produktów i usług  

Osoby fizyczne; JST; 

instytucje kultury dla której 

organizatorem jest JST; 

Gminy; Powiaty; osoby 

prawne - organizacje 

pozarządowe i jednostki 

organizacyjne nieposiadającą 

osobowości prawnej, którym 

ustawy przyznają zdolność 

prawną; Parafie i związki 

wyznaniowe 

konkurs, operacja własna 

LGD                            

 (616 436,10 zł) 

850 000,00 zł 

Liczba materiałów 

promujących 

produkty i usługi 

lokalne obszaru 

Krainy św. Anny 

szt 0 3 
Ankieta 

monitorująca  

Liczba wydarzeń 

inicjujących cykl 

wydarzeń lub 

wydarzenia 

specyficznej dla LSR 

połączone z promocją 

produktów lub usług 

lokalnych 

szt 0 2 (3) 
Ankieta 

monitorująca  

Liczba wystaw 

lokalnych zasobów 
szt 0 2 

Ankieta 

monitorująca  

mieszkańcy LGD 

projekt współpracy  

(153 061,32zł) 

180 000,00 zł 

Liczba 

przygotowanych 

projektów współpracy 

szt 0 1 
Dokumentacja 

LGD 



Liczba LGD 

uczestniczących             

w projektach 

współpracy 

szt 0 4 
Dokumentacja 

LGD 

1.2.

3 

Działania 

proekologiczne 

Osoby fizyczne; JST; 

instytucje kultury dla której 

organizatorem jest JST; 

Gminy; Powiaty; osoby 

prawne - organizacje 

pozarządowe i jednostki 

organizacyjne nieposiadającą 

osobowości prawnej, którym 

ustawy przyznają zdolność 

prawną; Parafie i związki 

wyznaniowe 

konkurs, operacja własna 

LGD                             

(290 087,57 zł) 

400 000,00 zł 

Liczba operacji         

w zakresie 

podnoszenia wiedzy        

i świadomości 

społeczności lokalnej 

w zakresie ochrony 

środowiska 

i zamian 

klimatycznych 

szt 0 1 (5) 
Ankieta 

monitorująca  

1.2.

4 

 

Wzmocnienia 

kapitału 

społecznego. 

 Poznaj Krainę   

św. Anny 

Liczba operacji 

ukierunkowanych na 

innowację 

szt 0 1 
Ankieta 

monitorująca  

Liczba przedsięwzięć 

typu: warsztaty, 

szkolenia, wizyt 

studyjnych 

sprzyjających 

aktywizacji                 

i wzmacnianiu 

kapitału społecznego 

szt 0 2 (3) 
Ankieta 

monitorująca  

Mieszkańcy LGD, Liderzy, 

Członkowie Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny 

Aktywizacja 

(10 000,00zł) 

50 000,00 zł 

Liczba spotkań 

informacyjno- 

konsultacyjnych LGD 

z mieszkańcami 

szt 0 70 

Dokumentacja 

LGD 

 z Spotkań w 

ramach 

Aktywizacji np. 

listy obecności, 



dok. zdjęciowa  

Szkolenia 

 dla pracowników 

 i organów LGD  

Aktywizacja - Koszty 

Bieżące 

(70 000,00 zł) 

100 000,00 zł 

Liczba osobodni 

szkoleń dla 

pracowników LGD 

szt 0 12 

Program, Lista 

obecności, 

zaświadczenia o 

ukończeniu 

szkolenia, 

dokumentacja 

zdjęciowa  

Liczba osobodni 

szkoleń dla organów 

LGD 

szt 0 8 

Wnioskodawcy 

Aktywizacja - Koszty 

Bieżące 

(0,00 zł) 

5 000,00 zł 

Liczba podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

szt 0 150 

Dokumentacja 

LGD  np. lista 

doradztwa  

Lokalna społeczność, turyści, 

potencjalni wnioskodawcy, 

mieszkańcy woj. opolskiego  

i ościennych 

Aktywizacja  

(30 000,00 zł) 

80 000,00 zł 

 

Promocja medialna. 

Liczba działań 

medialnych 

szt 0 6 (10) 
Dokumentacja 

LGD 

  

  

Lokalna społeczność, turyści, 

potencjalni wnioskodawcy, 

mieszkańcy  woj. opolskiego  

i ościennych 

Aktywizacja  

(30 000,00 zł) 

70 000,00 zł 

Liczba materiałów 

promocyjno -

informacyjnych   

z wykorzystaniem 

systemu identyfikacji 

wizualnej 

Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny 

szt 0 5 
Dokumentacja 

LGD 



Lokalna społeczność,  

potencjalni wnioskodawcy, 

mieszkańcy  LGD  

Aktywizacja  

(30 000,00 zł) 

100 000,00 zł 

Wyjazd Aktywizujący 

- Lepszy przykład niż  

wykład  

szt 0 3 
Dokumentacja 

LGD 

1.3.

5 

Tworzymy 

atrakcyjne obiekty 

i przestrzenie 

JST; instytucje kultury dla 

której organizatorem jest JST; 

osoby prawne i jednostki 

organizacyjne działające na 

podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków 

wyznaniowych oraz  

o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania; 

organizacje pozarządowe; 

osoby fizyczne 

konkurs                          

 ( 1 994 352,07 zł) 

2 750 000,00 zł 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej  

i kulturalnej 

szt 0 4 (7) 
Ankieta 

monitorująca  

2.1.

6 

Nowa 

zrównoważona 

przedsiębiorczość 

Osoby fizyczne nie 

prowadzące działalności 

gospodarczej; osoby prawne  

konkurs                     

  (1 050 000,00 zł) 

Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

szt 0 5 
Ankieta 

monitorująca  

Liczba szkoleń 

podnoszących 

kompetencje w 

zakresie nowej 

przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich 

szt 0 1 (2) 
Ankieta 

monitorująca  

Liczba inkubatorów 

przetwórstwa 

lokalnego 

szt 0 1 
Ankieta 

monitorująca  



2.2.

7 

Wzmocnienie 

rozwoju 

zrównoważonej 

przedsiębiorczości 

Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarcza  

o statusie mikro i małe 

przedsiębiorstwo 

konkurs                         

 (4 026 532,54 zł) 

5 950 000,00 zł 

Liczba operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

szt 0 10 
Ankieta 

monitorująca  

Liczba szkoleń 

podnoszących 

kompetencje                  

w zakresie istniejącej 

przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich  

szt 0 1(2) 
Ankieta 

monitorująca  

SUMA   10 526 126,40 zł   

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 3. Zakresy wsparcia z podziałem na cele i przedsięwzięcia 

Cele ogólne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia Zakresy wsparcia 

A
. 

A
tr

a
k
cy

jn
a

 i
 a

k
ty

w
n

a
  

K
ra

in
a
 ś

w
. 
A

n
n

y 

 

A.1 

Rozwój rekreacji i turystyki 

regionalnej z zachowaniem  

dziedzictwa lokalnego 

I. Zachowanie dziedzictwa Krainy 

św. Anny 
Zachowania dziedzictwa lokalnego  

II. Popularyzacja lokalnych 

produktów i usług  

Promowania obszaru objętego LSR,     w tym produktów 

lub usług lokalnych 

 

A.2  

Aktywizacja i edukacja społeczna 

i kulturalna oraz integracja wewnątrz 

III. Działania proekologiczne 

Wzmocnienia kapitału społecznego,      w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowisk i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 



i międzypokoleniowa mieszkańców 

Krainy  

św. Anny 

IV. Wzmocnienia kapitału 

społecznego. Poznaj Krainę św. 

Anny 

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej 

 

A.3 

Inwestycje w przestrzeń publiczną 

oraz w obiekty  

i infrastrukturę podnoszącą jakość 

życia  

z zachowaniem dbałości         o 

środowisko naturalne 

V. Tworzymy atrakcyjne obiekty i 

przestrzenie 

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej  

B
. 

Z
ró

w
n

o
w

a
żo

n
y 

ro
zw

ó
j 

i 
p
rz

e
d
si

ęb
io

rc
zo

ść
  

w
 K

ra
in

ie
 ś

w
. 

A
n

n
y 

B.1 

Zakładanie  działalności gospodarczej 

VI. Nowa zrównoważona 

przedsiębiorczość 

Podejmowanie działalności gospodarczej  

Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

zakresie określonym w lit. a – c;  

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych będących 

przedsiębiorstwami spożywczymi  

B.2 

Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający 

tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy 

 

VII. Wzmocnienie rozwoju 

zrównoważonej 

przedsiębiorczości 

Rozwijanie działalności gospodarczej  

Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

zakresie określonym w lit. a – c;    

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 



Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

STRONA 62 - 69 

 

1. Plan działania 

CEL 

OGÓLN

Y 1.0 

Lata  2016 - 2018 2019 - 2021 2022 - 2023 
RAZEM 2016 - 

2023 

Progra

m 

Poddziała

nie / 

zakres 

Programu 

Nazwa 

Wskaźnika 

produktu 

Wartość 

z 

jednostką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnik

a 

narastają

co 

Planowane 

wsparcie 

w PLN 

Wartoś

ć z 

jednost

ką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnik

a 

narastają

co 

Planowane 

wsparcie 

w PLN 

Wartoś

ć z 

jednost

ką 

miary 

% 

realizac

ji 

wskaźn

ika 

narastaj

ąco 

Planowa

ne 

wsparcie 

w PLN 

Razem 

wartość 

wskaźni

ków 

Razem 

planowane 

wsparcie 

w PLN 

Cel szczegółowy 1.1 
PROW  Realizacja 

LSR 

Przedsię

wzięcie 

nr I 

Zachowa

nie 

dziedzict

wa 

Krainy 

św. Anny 

Liczba 

podmiotów 

działających 

w sferze 

kultury, 

które 

otrzymały 

wsparcie w 

ramach 

realizacji 

LSR 

1 szt 50 1 087 828,40  1 szt 100 1 087 828,40 0 szt 100 0 2 szt 2175656,80 PROW 
Realizacja 

LSR 



Liczba 

operacji 

obejmującyc

h 

wyposażeni

e 

podmiotów 

działających 

w sferze 

kultury 

1 szt 50 1 szt 100 0 szt 100 2 szt PROW 
Realizacja 

LSR 

Liczba 

obiektów 

sakralnych 

poddanych 

pracom 

remontowy

m lub  

konserwator

skim 

1 szt 50 1 szt 100 0 szt 100 2 szt PROW 
Realizacja 

LSR 

Liczba 

zabytków 

poddanych 

pracom 

konserwator

skim lub 

restaurators

kim w 

wyniku 

wsparcia 

otrzymaneg

o w ramach 

realizacji 

strategii; 

1 szt 50 1 szt 100 0 szt 100 2 (4) szt PROW 
Realizacja 

LSR 



Liczba 

przygotowa

nych 

projektów 

współpracy 

1 szt 100 

50 000 

0 szt 100 

0 

0 szt 100 

0 

1 szt 

50 000 

PROW 

Projekt 

współprac

y 

Liczba 

zrealizowan

ych 

projektów 

współpracy 

w tym 

projektów 

współpracy 

międzynaro

dowej 

1 szt 100 0 szt 100 0 szt 100 1 szt PROW 

Projekt 

współprac

y 

Liczba LGD 

uczestnicząc

ych w 

projektach 

współpracy 

5 szt 100 0 szt 100 0 szt 100 5 szt PROW 

Projekt 

współprac

y 

Przedsię

wzięcie 

nr II 

Populary

zacja 

lokalnyc

h 

produktó

w i usług 

Liczba 

materiałów 

promującyc

h produkty i 

usługi 

lokalne 

obszaru 

Krainy św. 

Anny 

2 szt 66,67 308 218,05 1 szt 100 308 218,05 0 szt 100 0 3 szt 616436,10 PROW 
Realizacja 

LSR 



Liczba 

wydarzeń 

inicjujących 

cykl 

wydarzeń 

lub 

wydarzenia 

specyficznej 

dla LSR 

połączone z 

promocją 

produktów 

lub usług 

lokalnych 

1 szt 50 1 szt 100 0 szt 100 2 (3) szt PROW 
Realizacja 

LSR 

Liczba 

wystaw 

lokalnych 

zasobów 

1 szt 50 1 szt 100 0 szt 100 2 szt PROW 
Realizacja 

LSR 

Liczba 

przygotowa

nych 

projektów 

współpracy 

1 100 

153 061,32 

0 100 

0 

0 100 

0 

1 

153 061,32 

PROW 

Projekt 

współprac

y 

Liczba LGD 

uczestnicząc

ych w 

projektach 

współpracy 

4 100 0 100 0 100 4 PROW 

Projekt 

współprac

y 

Razem cel 

szczegółowy 1.1 
  1599107,77 

 
1396046,45 

 
0,00 

 
2995154,22 

    

Cel szczegółowy 1.2 
PROW Realizacja 

LSR 



Przedsię

wzięcie 

nr III 

Działani

a 

proekolo

giczne 

Liczba 

operacji w 

zakresie 

podnoszenia 

wiedzy i 

świadomośc

i 

społeczności 

lokalnej w 

zakresie 

ochrony 

środowiska 

i zamian 

klimatyczny

ch 

1 szt 50 

145 043,78 

0 szt 100 

145 043,78 

0 szt 100 

0 

1 (5) szt 

290 087,57 

PROW 
Realizacja 

LSR 

Przedsię

wzięcie 

nr IV 

Wzmocni

enia 

kapitału 

społeczne

go. 

 Poznaj 

Krainę 

św. Anny 

Liczba 

operacji 

ukierunkow

anych na 

innowację 

0 szt 0 1 szt 100 0 szt 100 1 szt PROW 
Realizacja 

LSR 

Liczba 

przedsięwzi

ęć typu: 

warsztaty, 

szkolenia, 

wizyt 

studyjnych 

sprzyjającyc

h 

aktywizacji i 

wzmacniani

u kapitału 

społecznego  

1 szt 50 1 szt 100 0 szt 100 2 (3) szt PROW 
Realizacja 

LSR 



Liczba 

spotkań 

informacyjn

o- 

konsultacyjn

ych LGD z 

mieszkańca

mi 

30 szt 42,85 4 000  30 szt 85,70 4 000 10 szt 100% 2 000  70 szt 10 000 PROW 
Aktywizac

ja 

Liczba 

osobodni 

szkoleń dla 

pracownikó

w LGD 

4 szt 33,33 

32 000 

6 szt 83,33 

32 000 

2 szt 100 

 6 000  

12 szt 

700 000 

PROW 

Aktywizac

ja - Koszty 

bieżące 

Liczba 

osobodni 

szkoleń dla 

organów 

LGD 

3 szt 37,50 5 szt 100 0 szt 100 8 szt PROW 

Aktywizac

ja - Koszty 

bieżące 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

udzielono 

indywidualn

ego 

doradztwa 

50 szt 33,33 0 100 szt 100 0 0 szt 100 0 150 szt 0 PROW 

Aktywizac

ja - Koszty 

bieżące 

Promocja 

medialna. 

Liczba 

działań 

medialnych 

2 szt 20 10 000 2 szt 60 10 000 2 szt 100 10 000  6 szt 30 000 PROW 
Aktywizac

ja 



Liczba 

materiałów 

promocyjno 

-

informacyjn

ych  z 

wykorzystan

iem systemu 

identyfikacji 

wizualnej 

Stowarzysze

nia Kraina 

św. Anny 

2 szt 20 12 500 2 szt 40 12 500 1 szt 100 5 000 5 szt 30 000 PROW 
Aktywizac

ja 

Wyjazd 

Aktywizując

y - Lepszy 

przykład niż  

wykład  

1 szt 33,33 15 000 1 szt 100 15 000 0 szt 100 0 2 szt 30 000 PROW 
Aktywizac

ja 

 

Razem cel 

szczegółowy 1.2 

 

  218543,78 

  

218543,78 

  

23000,00 

  

1090087,57 

    

Cel szczegółowy 1.3 
PROW Realizacja 

LSR 

Przedsię

wzięcie 

nr V 

Tworzym

y 

atrakcyjn

e obiekty 

i 

przestrze

nie 

Liczba 

nowych lub 

zmodernizo

wanych 

obiektów 

infrastruktur

y 

turystycznej, 

rekreacyjnej 

i kulturalnej 

2 szt 50 997 176,03 2 szt 100 997 176,04 0 szt 100 0 4 (7) szt  
1 994 352,07  

PROW 
Realizacja 

LSR 



Razem cel 

szczegółowy 1.3 
  997176,03   997176,04   0,00   1994352,07 

    

Razem cel ogólny   2814827,58   2611766,27   23000,00   6079594,86     

 

 

CEL 

OGÓLN

Y 2.0 

Lata  2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 

Progr

am 

Poddział

anie / 

zakres 

Program

u 

Nazwa 

Wskaźnika 

produktu 

Wartość 

z 

jednostk

ą miary 

% 

realizacj

i 

wskaźni

ka 

narastaj

ąco 

Planowan

e 

wsparcie 

w PLN 

Wartoś

ć z 

jednost

ką 

miary 

% 

realizacj

i 

wskaźni

ka 

narastaj

ąco 

Planowan

e 

wsparcie 

w PLN 

Wart

ość z 

jedno

stką 

miar

y 

% 

realiza

cji 

wskaź

nika 

narasta

jąco 

Planowa

ne 

wsparcie 

w PLN 

Razem 

wartość 

wskaźni

ków 

Razem 

planowane 

wsparcie 

w PLN 

Cel szczegółowy 2.1 
PROW  Realizacj

a LSR 

Przedsię

wzięcie 

nr VI 

Nowa 

zrównow

ażona 

przedsięb

iorczość 

Liczba 

operacji 

polegający

ch na 

utworzeniu 

nowego 

przedsiębio

rstwa 

3 szt 60 300 000 2 szt 100 750 000 0 szt 100 0 5 szt 1 050 000 PROW 
Realizacj

a LSR 



Liczba 

szkoleń 

podnoszący

ch 

kompetencj

e w 

zakresie 

nowej 

przedsiębio

rczości na 

obszarach 

wiejskich 

0 szt 0 1 szt 100 0 szt 100 1 (2) szt PROW 
Realizacj

a LSR 

Liczba 

inkubatoró

w 

przetwórst

wa 

lokalnego 

0 szt 0 1 szt 100 0 szt 100 1 szt PROW 
Realizacj

a LSR 

Razem cel 

szczegółowy 2.1 
  300 000 

  
750 000 

  
0 

  
1 050 000 

    

Cel szczegółowy 2.2 
PROW Realizacj

a LSR 

Przedsię

wzięcie 

nr VII 

Wzmocni

enie 

rozwoju 

zrównow

ażonej 

przedsięb

Liczba 

operacji 

polegający

ch na 

rozwoju 

istniejąceg

o 

przedsiębio

rstwa 

6 szt 60 2 415 919,52 4 szt 100 1 610 613,02 0 szt 100 0 10 szt 4 026 532,54 PROW 
Realizacj

a LSR 



iorczości Liczba 

szkoleń 

podnoszący

ch 

kompetencj

e w 

zakresie 

istniejącej 

przedsiębio

rczości na 

obszarach 

wiejskich 

0 szt 0 1 szt 100 0 szt 100 1 (2) szt PROW 
Realizacj

a LSR 

Razem cel 

szczegółowy 2.2 
  2415919,52 

  
1610613,02 

  
0,00 

  
4026532,54 

    

Razem cel ogólny 2.0   2715919,52   2360613,02   0,00   5076532,54     

Razem LSR   5530747,10   4972379,29   23000,00   11156127,40     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

STRONA 70 

1. Budżet LSR wraz z Planem finansowym w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

   
  

BUDŻET LSR 

   
Zakres wsparcia 

Wsparcie Finansowe (PLN) 

  PROW 

  
Realizacja LSR  

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

10 153 065,08 PLN 

14 000 000,00 zł 

  
Współpraca 

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

203 061,32 PLN 

280 000,00 zł 

  
Koszty bieżące 

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

1 821 830,16 PLN 

2 350 000,00 zł 

  
Aktywizacja  

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

100 000,00 PLN 

300 000,00 zł 

  
Razem 

12 277 956,56 PLN 

16 930 000,00 zł 

  Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

STRONA 70 

 

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

  
Wkład  

EFRROW 
Budżet Państwa 

Wkład własny 

będący wkładem 

krajowych środków 

publicznych 

RAZEM 

Beneficjenci inni 

niż jednostki 

sektora finansów 

publicznych 

5 999 991,17 PLN 527 414,37 PLN 

 

6 527 405,54 PLN 

Beneficjenci 

będący 

jednostkami 

sektora finansów 

publicznych 

2 307 007,17 PLN 

 

1 318 652,37 PLN 3 625 659,54 PLN 

Razem 8 306 998,34 PLN 527 414,37 PLN 1 318 652,37 PLN 10 153 065,08 PLN 

      Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

STRONA 75 

 

Dodatkowo plan komunikacji przewiduje działania, które będą generować koszty, a mianowicie: 

 

Działania planu komunikacyjnego: Budżet: 

Spotkania informacyjno- konsultacyjne LGD z mieszkańcami 10 000 zł 

Promocja medialna 30 000 zł 

Materiały promocyjno -informacyjne  z wykorzystaniem 

systemu identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny 

30 000 zł 

Wyjazdy Aktywizujące - Lepszy przykład niż  wykład 30 000 zł 

Doradztwo 0 zł 

RAZEM: 100 000 zł 

      Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 



LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

wraz z Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 

 

 

I. Kryteria wyboru operacji LSR Stowarzyszenia Kraina Św. Anny dla przedsiębiorczości 

Cel ogólny: B. Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny 

Cel szczegółowy: B.1 Zakładanie  działalności gospodarczej 

Przedsięwzięcie:  VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość  

Zakresy wsparcia: 

Podejmowanie działalności gospodarczej  Budżet LSR: 500 000,00 zł 

Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje  

w zakresie określonym w lit. a - c;  
Budżet LSR: 50 000,00 zł 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego  Budżet LSR: 500 000,00 zł 

 

Kryterium 
Charakterystyka /opis 

kryterium 
Proponowana punktacja 

Sposób i źródło 

weryfikacji oceny 

członka Rady 

Programowej: 

Wartości 

minimalne  

i maksymalne 

Charakter / rodzaj 

działalności 

gospodarczej 

Wnioskodawca wskaże 

charakterystykę 

prowadzonej 

działalności  

w odniesieniu do kodów 

PKD  - określenia 

branży 

 inna działalność                                                                 1 pkt 

 działalność produkcyjna                                                     2 pkt 

 działalność usługowa ułatwiająca życie mieszkańcom  

i turystom                                                                         3 pkt 

 działalność produkcyjna i usługowa w zakresie produktów 

lokalnych                                                                          4 pkt 

 działalność związana z turystyką lub rekreacją                    5 pkt 

Wniosek , biznesplan, 

dodatkowe załączniki  

do wniosku 

Min 1pkt 

 

Max 5 pkt. 



Miejsca pracy  - 

Grupy 

defaworyzowane 

Ujęcie w prowadzonej 

działalności 

gospodarczej osoby lub 

osób zatrudnionych  

z tzw. grupy 

defaworyzowanej  - 

wynikających  

z zapisów LSR - 

Kategorie Grup 

Defaworyzowanych*  

Wnioskodawca wskaże 

we wniosku  

o przyznanie pomocy  

i biznesplanie ilość 

powstałych miejsc pracy 

1 nowe miejsce pracy (samo zatrudnienie): 

- jeżeli nie jest osobą z tzw. katalogu defaworyzowanych         1 pkt  

- jeżeli jest osobą z tzw. katalogu grup defaworyzowanych       3 pkt 

2 nowe miejsca pracy: 

- jeżeli żadna nie jest z tzw. katalogu defaworyzowanych         2 pkt  

- jeżeli 1 osoba jest z tzw. katalogu defaworyzowanych            4 pkt  

- jeżeli 2 osoby są z tzw. katalogu grup defaworyzowanych      6 pkt 

3 nowe miejsca pracy: 

- jeżeli żadna nie jest z tzw. katalogu defaworyzowanych         3 pkt  

- jeżeli 1 osoba jest z tzw. katalogu grup defaworyzowanych    5 pkt  

- jeżeli 2 osoby jest z tzw. katalogu grup defaworyzowanych   7 pkt 

- jeżeli 3 osoby są z tzw. katalogu grup defaworyzowanych      9 pkt 

 

Wniosek , biznesplan, 

dodatkowe załączniki  

do wniosku 

Min 1pkt 

 

Max 9 pkt 

Innowacyjność** 

Preferuje się operacje  

o charakterze 

innowacyjnym. 

Nie jest innowacyjny                                                                  0 pkt  

 

Projekt nowatorski (pilotażowy ), niestandardowy, eksperymentalny  

i zawiera elementy innowacyjne                                                 2  pkt 

 

Wniosek , biznesplan, 

dodatkowe załączniki  

do wniosku, 

uzasadnienie 

beneficjenta 

 

Max 2 pkt 

Rozwiązania 

sprzyjające 

ochronie 

środowiska  

i klimatu 

 

Punktowana dodatkowo 

lokalizacja działalności 

gospodarczej.  

Rozwiązania  sprzyjające ochronie środowiska i klimatu: 

 Nie                                                                                    0 pkt 

 Tak                                                                                   2 pkt 

Lokalizacja operacji: na terenach objętych formami ochroną przyrody 

(Obszar natura 2000, Park Krajobrazowy, Obszary ochronionego 

krajobrazu)                                                                                   2 pkt 

Wniosek , biznesplan, 

dodatkowe załączniki  

do wniosku, 

Ewentualna  

opinia eksperta 

Max 4 pkt 

Wkład własny 

wnioskodawcy 

Premiujemy wybór 

operacji o wkładzie 

własnym – wskazanym 

w dokumentacji - biznes 

planie. 

Wkład własny finansowy wnioskodawcy zgodny z przepisami PROW 

2014-2020: 

 Tak                                                                                  1 pkt 

 Nie                                                                                  0 pkt 

- mniej niż 10%                                                                            0 pkt 

- co najmniej 10%                                                                        1 pkt 

Wniosek , biznesplan, 

dodatkowe załączniki  

do wniosku 

Max 1 pkt 

Realizacja 

wskaźników 

Wnioskodawca wskaże 

realizację wskaźników, 

które zostaną 

 Realizacja jednego wskaźnika produktu                         3 pkt 

 Realizacja jednego  wskaźnika rezultatu                         3 pkt 

 Realizacja dwóch i więcej wskaźników produktu           6 pkt 

Wniosek , biznesplan, 

dodatkowe załączniki  

do wniosku 

Min 3 pkt 

 

Max 12 pkt 



zrealizowane – innych 

niż utworzenie miejsc 

pracy. 

 Realizacja dwóch i więcej wskaźników rezultatu           6 pkt 

Uzyskanie minimalnej liczby punktów tj. 8 pkt. (tzw. MINIMUM GLOBALNE) tj. 25% z maksymalnej ilości punktów z 

lokalnych kryteriów wyboru LSR Stowarzyszenia Krainy św. Anny. 
Maksymalna ilość 

punktów 
32 pkt. 

 

 

Cel ogólny: B. Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny 

Cel szczegółowy: B.2 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy 

Przedsięwzięcie: VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości 

Zakresy wsparcia: Rozwijanie działalności gospodarczej  Budżet LSR: 3 976 532,54 zł 

Zakresy wsparcia: 
Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje  

w zakresie określonym w lit. a - c;  
Budżet LSR: 50 000,00 zł 

 

Kryterium 
Charakterystyka /opis 

kryterium 
Proponowana punktacja 

Sposób i źródło 

weryfikacji 

oceny członka 

Rady 

Programowej: 

Wartości 

minimalne  

i maksymalne 

Czy wnioskodawca ma 

doświadczenie w 

pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych na 

realizacje projektów  

Ocena za aktywność  

w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych.  

 Brak udokumentowanego lub wskazanego doświadczenia      0 pkt  

 Tak, posiada udokumentowane doświadczenie                      1 pkt 

Wniosek , 

biznesplan, 

dodatkowe 

załączniki  

do wniosku 

Max 1 pkt 

Charakter / rodzaj 

działalności 

gospodarczej 

Wnioskodawca wskaże 

charakterystykę prowadzonej 

działalności w odniesieniu  

do kodów PKD  - określenia 

branży 

 inna działalność                                                                   1 pkt 

 działalność produkcyjna                                                       2 pkt 

 działalność usługowa ułatwiająca życie mieszkańcom  

i turystom                                                                           3 pkt 

 działalność produkcyjna i usługowa w zakresie produktów 

lokalnych                                                                            4 pkt 

Wniosek , 

biznesplan, 

dodatkowe 

załączniki  

do wniosku 

Min 1 pkt 

 

Max 5 pkt 



 działalność związana z turystyką lub rekreacją                      5 pkt 

 

Miejsca pracy   

z uwzględnieniem  

Grupy 

Defaworyzowane* 

Ujęcie w prowadzonej 

działalności gospodarczej osoby 

lub osób zatrudnionych  

z tzw. grupy defaworyzowanej  - 

wynikających  

z zapisów LSR - kategorie grup 

defaworyzowanych*  

Wnioskodawca wskaże we 

wniosku  

o przyznanie pomocy i 

biznesplanie ilość powstałych 

miejsc pracy. Wnioskodawca 

wskaże we wniosku o 

przyznanie pomocy  

i biznesplanie ilość nowo 

powstałych 

 miejsc pracy 

Brak miejsca pracy                                                                          0 pkt 

1 nowe miejsce pracy: 

- jeżeli nie jest osobą z tzw. katalogu defaworyzowanych                 1 pkt 

- jeżeli jest osobą z tzw. katalogu grup defaworyzowanych               3 pkt 

2 nowe miejsca pracy: 

- jeżeli żadna nie jest z tzw. katalogu defaworyzowanych  2 pkt  

- jeżeli 1 osoba jest z tzw. katalogu defaworyzowanych   4 pkt  

- jeżeli 2 osoby są z tzw. katalogu grup defaworyzowanych               6  pkt 

3 nowe miejsca pracy: 

- jeżeli żadna nie jest z tzw. katalogu defaworyzowanych      3 pkt  

- jeżeli 1 osoba jest z tzw. katalogu grup defaworyzowanych             5  pkt 

- jeżeli 2 osoby jest z tzw. katalogu grup defaworyzowanych 7 pkt 

- jeżeli  3 osoby są z tzw. katalogu grup defaworyzowanych               9 pkt 

Wniosek , 

biznesplan, 

dodatkowe 

załączniki  

do wniosku 

Min 1 pkt 

Max 9 pkt 

Innowacyjność** 
Preferuje się operacje o 

charakterze innowacyjnym. 

Nie jest innowacyjny                                                                        0 pkt   

 

Projekt nowatorski (pilotażowy ), niestandardowy, eksperymentalny  

i zawiera elementy innowacyjne                                                        2  pkt 

Wniosek , 

biznesplan, 

dodatkowe 

załączniki  

do wniosku 

Max 2 pkt 

Rozwiązania 

sprzyjające ochronie 

środowiska  

i klimatu 

Operacje sprzyjające ochronie 

środowiska  

i klimatu. Punktowana 

dodatkowo lokalizacja 

działalności gospodarczej. 

Rozwiązania  sprzyjające ochronie środowiska i klimatu: 

 Nie                                                                                      0 pkt 

 Tak                                                                                      2 pkt 

Lokalizacja operacji: na terenach objętych formami ochroną przyrody 

(Obszar Natura 2000, Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu)                                                                                      

2 pkt 

Wniosek , 

biznesplan, 

dodatkowe 

załączniki  

do wniosku, 

ewentualna 

opinia eksperta 

Max 4 pkt 



Realizacja 

wskaźników 

Wnioskodawca wskaże 

realizację wskaźników, które 

zostaną zrealizowane – innych 

niż utworzenie miejsc pracy. 

 Realizacja jednego wskaźnika produktu                                 3 pkt 

 Realizacja jednego wskaźnika rezultatu                                 3 pkt 

 Realizacja dwóch i więcej wskaźników produktu                    6 pkt 

 Realizacja dwóch i więcej wskaźników rezultatu                    6 pkt 

Wniosek , 

biznesplan, 

dodatkowe 

załączniki  

do wniosku 

Min 3 pkt 

Max  12 pkt 

Uzyskanie minimalnej liczby punktów tj. 8,25 pkt. (tzw. MINIMUM GLOBALNE) tj. 25% z maksymalnej ilości punktów z lokalnych 

kryteriów wyboru LSR Stowarzyszenia Krainy św. Anny. 
Maksymalna 

ilość punktów 
33 pkt. 

 

 

II. Lokalne kryteria wyboru operacji LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny dla innych operacji niż przedsiębiorczość 

Cel ogólny: A. Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny 

Cel szczegółowy Przedsięwzięcia Zakres wsparcia Budżet LSR 

A.1 Rozwój rekreacji  

i turystyki regionalnej  

z zachowaniem dziedzictwa 

lokalnego 

I. Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny Zachowania dziedzictwa lokalnego  2 175 656,80 zł 

II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług  
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów 

lub usług lokalnych  
616 436,10 zł 

A.2 Aktywizacja  

i edukacja społeczna i kulturalna 

oraz integracja wewnątrz 

i międzypokoleniowa 

mieszkańców Krainy św. Anny 

III. Działania proekologiczne Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowisk i zmian klimatycznych, także  

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  

290 087,57 zł 

IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj 

Krainę św. Anny 

A.3 Inwestycje w przestrzeń 

publiczną oraz w obiekty  

i infrastrukturę podnoszącą 

jakość życia  

z zachowaniem dbałości  

o środowisko naturalne 

V. Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenie 

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  

lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 
1 994 352,07 zł 

 



Kryterium 
Charakterystyka /opis 

kryterium 
Proponowana punktacja 

Sposób i źródło 

weryfikacji 

oceny członka 

Rady 

Programowej: 

Wartości 

minimalne  

i maksymalne 

Wpływ operacji na 

aktywizację lokalnej 

społeczności 

Operacje, które przyczyniają się 

do ożywienia i aktywizacji 

społecznej mieszkańców. 

Wpływ operacji na aktywizację lokalnej społeczności: 

- na jedną miejscowość                                                             1 pkt 

- na dwie miejscowości                                                        2 pkt 

- na trzy lub więcej miejscowości                                        3 pkt 

 

 niski wpływ                                                           1 pkt 

 średni wpływ                                                            2 pkt 

 wysoki wpływ                                                          3 pkt 

Doświadczenie 

członka Rady,  

w odniesieniu  

do wniosku + 

uzasadnienie 

oceny członka 

Rady 

Min 1 pkt 

Max 3 pkt  

Miejsce realizacji operacji 

Operacje realizowane  

w miejscowościach 

zamieszkiwanych przez mniej niż 

5 tys. mieszkańców. Liczba 

mieszkańców na podstawie 

aktualnych danych gmin.  

 Operacja realizowana w miejscowości zamieszkiwanej 

powyżej 5000 mieszkańców                                     0 pkt 

 

 Operacja realizowana w miejscowości zamieszkiwanej 

przez mniej niż 5000 mieszkańców                           1 pkt 

Oświadczenie 

wnioskodawcy na 

podstawie danych 

z gmin. 

Max 1 pkt 

Wpływ realizacji operacji 

na rozwój turystyki  

i rekreacji 

Preferuje się operacje 

wpływające pozytywnie na 

rozwój turystyki  

i rekreacji 

Wpływ realizacji operacji na rozwój turystyki i rekreacji: 

- wpływ na rozwój gminy                                                     1 pkt 

- wpływ na rozwój powiatu                                                  2 pkt 

- wpływ na rozwój województwa                                        5 pkt 

  

 niski wpływ                                                             1 pkt 

 średni wpływ                                                           3 pkt 

 wysoki wpływ                                                          5 pkt 

Doświadczenie 

członka Rady,  

w odniesieniu  

do wniosku + 

uzasadnienie 

oceny 

Min 1 pkt 

Max 5 pkt 

Zaangażowanie grup 

defaworyzowanych 

Preferuje się operacje włączające 

osoby z  grup defaworyzowanych 

opisane  

w LSR tj.: katalog Grup 

Defaworyzowanych*  

w organizację w charakterze 

uczestników operacji/zadania. Na 

podstawie opisu wniosku. 

 Brak informacji lub wskazania o włączeniu lub 

zaangażowaniu osób z grup defaworyzowanych          0 pkt 

 Włączenie lub zaangażowanie jednej grupy  

defaworyzowanej                                                          1 pkt 

 Włączenie lub zaangażowanie dwóch grup  

defaworyzowanych                                                       2 pkt 

 Włączenie lub zaangażowanie trzech i więcej grup 

Na podstawie 

przedstawionych 

dokumentów, 

wniosku  - ocena 

zgodnie z LSR 

Max 3 pkt  



defaworyzowanych                                                       3 pkt 

Innowacyjność ** 
Preferuje się operacje o 

charakterze innowacyjnym. 

 Nie jest innowacyjny                                                0 pkt 

 

 Projekt nowatorski (pilotażowy), niestandardowy, 

eksperymentalny i zawiera elementy innowacyjne    2  pkt 

Wniosek , 

biznesplan, 

dodatkowe 

załączniki  

do wniosku 

Max 2 pkt 

Czy operacja pozytywnie 

wpływa na ochronę 

środowiska i 

przeciwdziała zmianom 

klimatycznym 

Uzasadniony wpływ na 

środowisko  

i jego ochronę 

 Tak                                                                          2 pkt 

 Nie                                                                          0 pkt 

Na podstawie 

przedstawionych 

dokumentów oraz 

ewentualnej 

opinii eksperta 

Max 2 pkt 

Wpływ realizacji operacji 

na zachowanie i 

wykorzystanie lokalnych  

zasobów. 

Operacja wykorzystuje lokalne 

zasoby zgodnie z LSR. 

Czy operacja oparta jest na wykorzystaniu lokalnych zasobów 

(lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub 

przyrodniczego) zgodnych z LSR: 

 żadnego z wymienionych zasobów                             0 pkt 

 1 z wymienionych zasobów                                       1 pkt 

 2 z wymienionych zasobów                                       2 pkt 

 3 z wymienionych zasobów                                       3 pkt 

Doświadczenie 

członka Rady,  

w odniesieniu  

do wniosku + 

uzasadnienie 

oceny, 

Max  3 pkt 

Rodzaj operacji 
Projekty inwestycyjne, projekty 

nie inwestycyjne  lub mieszane 

 Projekt inwestycyjny                                                  1 pkt 

 Projekt nie inwestycyjny                                             1 pkt 

 Projekt mieszany                                                   2 pkt 

Na podstawie 

przedstawionych 

dokumentów i 

wniosku 

Min1 pkt 

Max 2 pkt 

Czy wnioskodawca ma 

doświadczenie w 

pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych na 

realizacje projektów 

Ocena za aktywność w 

pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych. 

 Brak doświadczenia                                                  0 pkt 

 Wykazane doświadczenie                                         1 pkt 

 

Na podstawie 

przedstawionych 

dokumentów 

Max 1 pkt 

Operacja korzystnie 

wpływa na realizacje 

wskaźników zapisanych w 

LSR 

Wpływa na realizacje LSR.   

 Realizacja jednego wskaźnika produktu                      3 pkt 

 Realizacja jednego wskaźnika rezultatu                      3 pkt 

 Realizacja dwóch i więcej wskaźników produktu        6 pkt 

 Realizacja dwóch i więcej wskaźników rezultatu        6 pkt 

Wniosek , 

biznesplan, 

dodatkowe 

załączniki  

do wniosku 

Min 3 pkt 

Max 12 pkt 

Wpływ realizacji operacji 

na promocję obszaru 

Krainy  

Wnioskodawcy skorzystali  

metod 

promocyjnych/marketingowych*

 Wykorzystanie jednej metody promocyjnej                1 pkt 

 Wykorzystanie dwóch metod promocyjnych              2 pkt 

 Wykorzystanie trzech lub więcej metod promocyjnych   

Na podstawie 

przedstawionych 

dokumentów 

Min 1 pkt 

Max 3 pkt 



św. Anny przy użyciu 

metod promocyjnych. 

*** w tym innowacyjnych metod                                                                                 3 pkt 

Czy operacja  ma 

charakter edukacyjny i 

podnosi świadomość 

społeczności lokalnej ? 

Wartość dodana operacji 
 Nie                                                                             0 pkt 

 Tak                                                                          1pkt 

Na podstawie 

przedstawionych 

dokumentów 

Max 1 pkt 

Zintegrowanie 

 

Czy operacja jest zintegrowana z 

projektami w ramach realizacji 

PROW lub innymi programami 

np. Urząd Marszałkowski, RPO, 

Kapitał Ludzki,  WFOŚ, NFOŚ 

itp. (w ostatnich 5 latach licząc 

od dnia złożenia wniosku). 

Czy operacja jest zintegrowana z innymi operacjami  

zrealizowanymi na obszarze wdrażania LSR: 

 Nie                                                                           0 pkt 

 Tak                                                                           1 pkt 

Na podstawie 

przedstawionych 

dokumentów – 

wykazu 

wnioskodawcy 

Max 1 pkt 

Uzyskanie minimalnej liczby punktów tj. 9.75 pkt. (tzw. MINIMUM GLOBALNE) tj. 25% z maksymalnej ilości punktów z 

lokalnych kryteriów wyboru LSR Stowarzyszenia Krainy św. Anny. 
Maksymalna 

ilość punktów 
39 pkt. 

 

 

 

*Kategorie Grup Defaworyzowanych: 1) absolwenci, 2) osoby 50+, 3) seniorzy, 4) osoby niepełnosprawne, 5) osoby bezrobotne,  5) kobiety mające trudności 

z podjęciem zatrudnienia lub z powrotem na rynek pracy,  6) samotne matki lub ojcowie, 10) osoby osamotnione w związku  

z czasowym lub stałym odpływem mieszkańców za granicę (Źródło danych: opracowanie własne– wg hierarchii liczebności).        

 

* *Innowacyjność - w ramach LSR będą wybierane operację nowatorskie, niestandardowe, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób 

podchodzące do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian zachodzących na obszarze. Wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowe lub nowej metody organizacyjnej  

w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Minimalny wymóg zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda 

marketingowa lub metoda organizacyjna była nowa (lub znacząco udoskonalona) dla firmy lub obszaru LGD. 

*** Lokalny produkt: Lokalny produkt: wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowany w sposób nie masowy  

i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i 

niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości.  Za produkt lokalny uznaje się zatem: produkty spożywcze, 

rękodzieło, wytwory będące przejawem artystycznych pasji twórców, zakorzenione w tradycji regionów (np. zespoły, orkiestry, stroje ludowe), usługi związane 

z prezentacją regionu i produktów z nim związanych (np. warsztaty twórcze, usługi przewodnickie, warsztaty edukacji kulturowej i przyrodniczej), jak również 

lokalne wydarzenia (święta) – takie jak np. Święto Czereśni, Targi Panieńskie, Jarmark Cysterski, itp. 



 

**** Metody promocyjne/marketingowe – to metody polegające na  rozpowszechnieniu informacji na temat działań podejmowanych w ramach operacji oraz 

ich pozytywnych skutków. Promocja - marketing ma skutecznie zachęcać do angażowania się w określone działania, zakupu oferowanych dóbr, ich promocji i 

dystrybucji. 

 

Uzyskanie minimalnej liczby punktów (tzw. MINIMUM GLOBALNE) tj. 25% 60% z maksymalnej ilości punktów z lokalnych kryteriów wyboru LSR 

Stowarzyszenia Krainy św. Anny. 

 

 

 

 

 

 

WZORY KARY OCENY OPERACJI 

WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY 

 

 

 

Wzór karty oceny operacji według lokalnych kryteriów oceny 

WNIOSEK NR  

NAZWA WNIOSKODAWCY  

TYTUŁ OPERACJI  

ZAKRES WSPARCIA PROW 2014-2020  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA  

RADY PROGRAMOWEJ 
 

 

Cel ogólny: B. Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny 

Cel szczegółowy: B.1 Zakładanie  działalności gospodarczej 

Przedsięwzięcie:  VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość  
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Lokalne kryteria wyboru operacji  

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny  

dla przedsiębiorczości 

Przyznana ocena 

 

Kryterium punktowe 1.  
 

Kryterium punktowe 2. 
 

Kryterium punktowe 3.  
 

Kryterium punktowe 4. 
 

Kryterium punktowe 5.  
 

Kryterium punktowe 6.  
 

Kryterium punktowe … 
 

SUMA PUNKTÓW: 
 

Maksymalna ilość punktów: 
 

Uzasadnienie oceny (uzasadnienie odnosi się do każdego kryterium punktowego, z czego co najmniej jedno zdanie złożone odnosi się do jednego 

kryterium):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Uzyskanie minimalnej liczby punktów tj. 25% z maksymalnej ilości punktów z lokalnych kryteriów wyboru LSR Stowarzyszenia  

Krainy św. Anny: 

 Tak 

 Nie 



 

………………………                                                  ………………………………...           

                 data                                                                                                            Podpis  

                                                                                                                   członka Rady Programowej 

 

 

 

 

Cel ogólny: B. Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny 

Cel szczegółowy: B.2 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu 

miejsc pracy 

Przedsięwzięcie: VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości 
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Lokalne kryteria wyboru operacji  

 Stowarzyszenia Kraina Św. Anny  

dla przedsiębiorczości 

Przyznana ocena 

 

Kryterium punktowe 1.  
 

Kryterium punktowe 2. 
 

Kryterium punktowe 3.  
 



Kryterium punktowe 4. 
 

Kryterium punktowe 5.  
 

Kryterium punktowe 6.  
 

Kryterium punktowe … 
 

SUMA PUNKTÓW: 
 

Maksymalna ilość punktów: 
 

Uzasadnienie oceny (uzasadnienie odnosi się do każdego kryterium punktowego, z czego co najmniej jedno zdanie złożone odnosi się do jednego 

kryterium): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzyskanie minimalnej liczby punktów tj. 25% z maksymalnej ilości punktów z lokalnych kryteriów wyboru LSR Stowarzyszenia  

Krainy św. Anny: 

 Tak 

 Nie 
 

………………………                                                  ………………………………...          

                 data                                                                                                         Podpis  

                                                                                                                   członka Rady Programowej 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cel ogólny: A. Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny 

Cel szczegółowy Przedsięwzięcia 

A.1 Rozwój rekreacji  

i turystyki regionalnej  

z zachowaniem dziedzictwa lokalnego 

III. Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny 

IV. Popularyzacja lokalnych produktów i usług  

A.2 Aktywizacja  

i edukacja społeczna i kulturalna oraz integracja 

wewnątrz i międzypokoleniowa mieszkańców Krainy 

św. Anny 

III. Działania proekologiczne 

IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę  

św. Anny 

A.3 Inwestycje w przestrzeń publiczną oraz w obiekty  

i infrastrukturę podnoszącą jakość życia  

z zachowaniem dbałości  

o środowisko naturalne 

V. Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenie 
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Lokalne kryteria wyboru operacji  

Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

dla innych operacji niż przedsiębiorczość 

Przyznana ocena 

 

Kryterium punktowe 1.  
 

Kryterium punktowe 2. 
 

Kryterium punktowe 3.  
 

Kryterium punktowe 4. 
 

Kryterium punktowe 5.  
 

Kryterium punktowe 6.  
 

Kryterium punktowe … 
 

SUMA PUNKTÓW: 
 

Maksymalna ilość punktów: 
 

Uzasadnienie oceny (uzasadnienie odnosi się do każdego kryterium punktowego, z czego co najmniej jedno zdanie złożone odnosi się do jednego 

kryterium): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Uzyskanie minimalnej liczby punktów tj. 25% z maksymalnej ilości punktów z lokalnych kryteriów wyboru LSR Stowarzyszenia  

Krainy św. Anny: 

 Tak 

 Nie 
 

………………………                                                  ………………………………...         

                   data                                                                                                          Podpis  

                                                                                                                   członka Rady Programowej 

 

 

 

 
 

 


