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1. Streszczenie najważniejszych wyników badania 
 

1. Cele ogólne i szczegółowe skonstruowano w oparciu o ustalone w trakcie analizy 

SWOT kierunki działań. Następnie poddano je konsultacjom w czasie 

warsztatowych spotkań i dookreślono w oparciu o zrealizowane badania.  

W konsekwencji opracowano dwa cele główne i pięć celów szczegółowych. 

Pierwszy cel nazwano „Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny”. Wskazano tutaj 

trzy cele szczegółowe: rozwój rekreacji i turystyki regionalnej z zachowaniem 

dziedzictwa lokalnego; aktywizacja i edukacja społeczna i kulturalna oraz 

integracja wewnątrz i międzypokoleniowa mieszkańców Krainy św. Anny; 

inwestycje w przestrzeń publiczną oraz w obiekty i infrastrukturę podnoszącą 

jakość życia z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne. Drugi cel to 

„Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny”. Zaplanowano 

tutaj dwa cele szczegółowe: zakładanie działalności gospodarczej i rozwój 

przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy. 

2. Historia naborów pokazuje, że zdecydowana większość spośród nich cieszyła się 

dużym zainteresowaniem. Działania przeprowadzono zgodnie z harmonogramem, 

ale niekiedy niezbędne było naniesienie pewnych korekt. Duży wpływ na przebieg 

wdrażania LSR miały zmiany w dokumencie. Wynikały one głównie z konieczności 

wprowadzenia aktualizacji po otrzymaniu bonusa, zwiększenia ilości wskaźników, 

przesunięcia niewykorzystanych środków, zmian w planie komunikacji. 

3. W pracy Rady dużym ułatwieniem jest Elektroniczy System Oceny Wniosków. 

Mankamentem jest natomiast „zero-jedynkowość”, która wymaga 

podporządkowania się zdefiniowanym kryteriom, co w konsekwencji sprawia, iż 

ocena pozbawiona jest subiektywnych odczuć, czy przemyśleń na temat 

ocenianego projektu.  Zdarza się bowiem, że kluczowym aspektem okazuje się 

przykładowo godzina złożenia wniosku, co nie powinno, zdaniem Rady, być 

czynnikiem decydującym. Kilkukrotnie wyniki naborów były kwestionowane  

i niezbędna była ich ponowna ocena. Pewne problemy wywoływało kryterium 

innowacyjności i dotyczące ochrony środowiska. W przyszłym okresie 
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programowania konieczne będzie ich dopracowanie. W pracach Stowarzyszenia 

utrudnieniem jest też niewątpliwie długi proces oceny wniosków przez Urząd 

Marszałkowski oraz bardzo wysoki stopień sformalizowania działań. 

4. Realizacja rzeczowa LSR jest zadowalająca i planowa, a poziom osiągniętych 

wskaźników jest w wielu przypadkach wyższy od wartości docelowych. Pełnym 

sukcesem należy nazwać realizację pierwszego przedsięwzięcia dotyczącego 

zachowania dziedzictwa obszaru działania Krainy św. Anny. Wypłacono wszystkie 

zaplanowane środki zarówno w przypadku wsparcia dla podmiotów działających 

w sferze kultury, jak i ich wyposażenia. Przekroczono znacznie zamierzony cel  

w przypadku prac remontowych/konserwatorskich obiektów sakralnych oraz 

zabytków (po 8 zamiast zaplanowanych 2). W ramach kolejnego z przedsięwzięć 

dotyczącego popularyzacji lokalnych produktów i usług także w większości 

przypadków przekroczono stan docelowy (i to niekiedy znacznie). Wydano więcej 

niż zaplanowano materiałów promujących produkty i usługi lokalne Krainy  

św. Anny, zorganizowano więcej wystaw lokalnych zasobów oraz wydarzeń. Do 

wykonania pozostał natomiast jeden z czterech projektów współpracy, na który 

pozyskano dodatkowe środki. Jeśli chodzi o działania proekologiczne 

zakontraktowano operacje dotyczące podnoszenia wiedzy i świadomości  

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz operacje 

ukierunkowane na innowacje.  

5. W przypadku przedsięwzięć dotyczących wzmacniania kapitału społecznego 

zrealizowano już wszystkie wskaźniki. W ten sposób osiągnięto stan docelowy  

w liczbie spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami, szkoleń dla 

pracowników i organów Stowarzyszenia, indywidualnego doradztwa, działań 

animacyjnych i promocyjno-informujących o obszarze i LSR oraz zrealizowano 

zaplanowane przedsięwzięcia sprzyjające aktywizacji i wzmacnianiu kapitału 

społecznego, a także wyjazd aktywizujący. W przypadku przedsięwzięcia 

dotyczącego stworzenia lub modernizacji obiektów turystycznej, rekreacyjnej  

i kulturalnej w trakcie przeprowadzania ewaluacji brakowało jedynie 

zakontraktowania 3 z 21 zaplanowanych operacji. 
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6. Realizacja drugiego celu, dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości również 

przebiega bez większych problemów. Brak osiągnięcia wskaźników, zarówno  

w przypadku operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, jak  

i rozwoju już istniejącego, wynika z przeznaczenia kolejnych środków na cieszące 

się dużym zainteresowaniem przedsięwzięcia. Przekroczono i to znacznie 

natomiast wskaźniki dotyczące szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie 

nowej i istniejącej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

7. Stowarzyszenie Kraina św. Anny zrealizowało i rozliczyło już trzy projekty 

współpracy. Celem pierwszego z nich „Dobre bo lokalne”  była identyfikacja, 

promocja artystów ludowych zajmujących się rękodzielnictwem oraz 

wprowadzenie na rynek produktów sztuki użytkowej inspirowanych sztuką 

ludową. Projekt wspierał rozwój przedsiębiorczości doprowadzając do współpracy 

lokalnych twórców, projektantów oraz przedsiębiorców. Drugi projekt współpracy 

„Od dziedzictwa do bogactwa” służył promocji zasobów regionu i wspieraniu 

rozwoju lokalnego. Dodatkowo zaplanowane operacje przyczyniły się do 

aktywizacji, edukacji i integracji mieszkańców. Trzeci projekt współpracy to 

„Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan”. Służył on promocji dziedzictwa 

lokalnego, zasobów obszaru ze szczególnym uwzględnieniem zasobów 

kulturowych. Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizuje obecnie jeszcze czwarty 

projekt współpracy w partnerstwie z Podhalańską Lokalną Grupą Działania. Warto 

nadmienić, iż Stowarzyszenie w ramach tego projektu jest grupą wiodącą,  

a wszelkie rozliczenia będą po jego stronie. Ponadto należy zauważyć, iż wszystkie 

projekty oprócz „Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan” posiadały 

charakter międzynarodowy. 

8. Stowarzyszenie w obecnym okresie programowania przymierza się również do 

realizacji grantów w zakresie opracowania koncepcji Smart Villages – 

Inteligentnych Wsi. W ramach tego działania przeprowadzono już pierwsze 

szkolenie, wyjazd aktywizacyjny w celu przedstawienia zainteresowanym 

realizacją koncepcji przykładów dobrych praktyk realizowanych projektów oraz 

warsztat na którym uczestnicy rozpoczęli pracę nad koncepcjami Smart Villages 

dla swoich społeczności lokalnych. Ponadto w ramach obecnych środków 
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zaplanowano realizację kolejnej operacji własnej przez Stowarzyszenie służącej 

popularyzacji obszaru, w tym wydania materiałów promocyjnych. 

9. Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizowało bardzo dużo działań poza RLKS. 

Służyły one przede wszystkim zwiększaniu atrakcyjności obszaru, promocji jego 

dziedzictwa materialnego i niematerialnego, ale też pośrednio miały pomóc  

w zwiększeniu ruchu turystycznego. Należy podkreślić ich dużą wartość 

edukacyjną i integracyjną, w tym pogłębianie współpracy polsko-czeskiej. 

Szczególną rolę odgrywa program „Działaj lokalnie”, który w opinii przedstawicieli 

Stowarzyszenia bardzo dobrze spełnia swoje zadanie i na pewno będzie 

kontynuowany  

i rozwijany. 

10. Skuteczność działania Stowarzyszenia w ramach animacji, doradztwa i promocji 

jest wysoka, o czym świadczy duże zainteresowanie zarówno naborami, jak  

i wydarzeniami promowanymi przez Krainę św. Anny wśród mieszkańców obszaru 

działania. Można więc stwierdzić, że wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

przebiega prawidłowo między innymi za sprawą bardzo sprawnie funkcjonującego 

biura i obsługi beneficjentów. 

11. Informacje o naborach rozpowszechniane są przy wykorzystaniu różnych 

kanałów, a najbardziej efektywne okazały się strony internetowe Stowarzyszenia, 

profil na Facebooku, publikacje w prasie na temat działalności Krainy św. Anny 

oraz spotkania informacyjno-konsultacyjne. Dużym uatrakcyjnieniem są także 

materiały promocyjne na YouTube.  

12. Doradztwo prowadzone jest przede wszystkim w biurze Krainy św. Anny i było 

oceniane przez badanych beneficjentów pozytywnie. Dotyczy to zarówno etapu 

składania wniosku, jak i realizacji operacji i rozliczania operacji. Warto podkreślić 

wysokie oceny dotyczące przygotowania merytorycznego doradców. 

13. Stowarzyszenie Kraina św. Anny cieszy się dużą rozpoznawalnością, a efekty 

prowadzonych działań są zauważalne. Spora grupa badanych mieszkańców gmin 

obszaru Stowarzyszenia stwierdziła, iż uczestniczyła w wydarzeniach lokalnych 
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dofinansowywanych ze środków Stowarzyszenia, a także korzystała  

z infrastruktury, której powstanie albo modernizacja była dofinansowana  

z środków Krainy św. Anny. Realizowane projekty są spójne ze zidentyfikowanym 

potencjałem rozwojowym obszaru LSR i wpływają na jego wzmocnienie, a także 

bywają innowacyjne. Wybierane projekty odpowiadają również na potrzeby 

lokalnej społeczności.  

14. Stowarzyszenie Kraina św. Anny jest organizacją, która skutecznie realizuje 

założone cele strategicznie i podejmuje kompleksowe działania zgodne ze 

statutem organizacji. Ważnym aspektem działań Stowarzyszenia jest realizacja 

działań komunikacyjnych zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz.  

W ramach wewnętrznej komunikacji zwraca uwagę fakt wysoka kultura pracy, 

która została wypracowana na przestrzeni lat między władzami, członkami  

i pracownikami Stowarzyszenia. Dzięki skutecznej komunikacji z powodzeniem 

realizowane są i rozliczane projekty w ramach RLKS oraz poza nim. Duże 

doświadczenie i wzajemne zaufanie powoduje, że władze Stowarzyszenia nie boją 

się podejmować różnych wyzwań, w tym np. wprowadzenia i implementacji 

rozwiązań Smart Villages na obszarze swojego działania w tym i w przyszłym 

okresie programowania. W zakresie komunikacji zewnętrznej zwraca uwagę duża 

spójność działań. Kształtowanie pozytywnego wizerunku na zewnątrz powoduje, 

że organizacja jest postrzegana na zewnątrz jako rzetelna, pomocna i otwarta na 

ludzi z pomysłami. To przekłada się na bardzo dobrą atmosferę pracy w samej 

organizacji oraz współpracy z mieszkańcami i otoczeniem instytucjonalnym.  

15. Zawiązane partnerstwo 10 gmin spełnia swoją funkcję. Realizowane w ramach 

działalności Stowarzyszenia projekty są podejmowane na całym obszarze  

i niejednokrotnie odpowiadają nie tylko na potrzeby jednej miejscowości (gminy), 

a znacząco wykraczając poza nią. Przykładami mogą być wszystkie inwestycje  

w przestrzeni publicznej, które podnoszą atrakcyjność miejsc, a także umożliwiają 

podejmowanie aktywności rekreacyjnej dla mieszkańców.  

16. Budowanie partnerstwa odbywa się z wykorzystaniem wielu metod i technik 

włączania różnych grup interesu do działań Stowarzyszenia. Dobrym przykładem 
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był proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w którym 

wykorzystano szereg narzędzi konsultacyjnych, dzięki czemu powstały dokument 

realnie odzwierciedlał opinie i przekonania mieszkańców obszaru. Również 

podjęte działania zmierzające do stworzenia nowego dokumentu strategicznego 

charakteryzują się wysokim stopniem partycypacji. Kraina św. Anny ma duże 

doświadczenie w angażowaniu różnych stron w swoje działania, które może 

wykorzystywać w przyszłości. 
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres 

ewaluacji 
 

Raport jest efektem badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez Fundację 

Socjometr. Przedmiotem badania była ewaluacja procesu wdrażania Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność prowadzonego przez Stowarzyszenie Kraina  

św. Anny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Fundacja Socjometr jest niezależnym podmiotem specjalizującym się w badaniach 

społecznych, który spełnia wymogi stawiane ewaluatorom zewnętrznym określone  

w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu  

i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Głównym celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie szerokiego zestawu 

danych, które pozwalają na wszechstronną ocenę całego procesu przygotowania i wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Kluczową kwestią jest tu z całą pewnością odpowiedź na pytanie 

czy oceniany dokument strategiczny trafnie diagnozował potrzeby mieszkańców obszaru LGD 

oraz jego potencjał rozwojowy. Na tej podstawie możliwe jest formułowanie wniosków na 

temat zakresu ewentualnego wpływu Stowarzyszenia Kraina św. Anny na rozwój lokalnej 

społeczności.  

Szczegółowe cele badania zostały sformułowane na podstawie wspomnianych 

powyżej Wytycznych wydanych w 2022 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Skupiały się one w kilku obszarach tematycznych, w ramach których postawiono pytania 

badawcze.  

Obszary badań oraz przypisane do nich pytania badawcze: 

1. Ocena wpływu na główny cel LSR 

a. Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników 

LSR?  

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny 
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a. Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność 

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

b. W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

3. Przedsiębiorczość 

a. W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

b. Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR 

jest wskazane?  

4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

a. W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału 

w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego 

potencjału turystycznego?  

5. Grupy defaworyzowane 

a. Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane 

w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

b. Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

c. Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania 

ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

6. Innowacyjność 

a. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

b. Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

7. Projekty współpracy 

a. Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

b. Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

8. Ocena funkcjonowania LGD 

a. Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną 

i skuteczną realizację LSR?  

b. Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, 

informacyjno-promocyjnych, doradczych?  

c. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej 

realizowała LSR? 
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9. Ocena procesu wdrażania 

a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem?  

b. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco 

przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów?  

c. Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)? 

d. Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających 

informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

10. Wartość dodana podejścia LEADER 

a. Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi 

aktorami, budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 

b. Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest 

w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?  

c. Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym 

potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają 

się do jego wzmocnienia? 

d. Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem 

siebie lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Szczegółowe obszary działań poddane ocenie: 

1. Działalność biura LGD, w tym w szczególności jakość i efektywność świadczonego 

doradztwa dla wnioskodawców (rzeczywistych i potencjalnych) oraz beneficjentów. 

2. Realizacja planu komunikacji, rozpoznawalność LGD, wymiana informacji 

z mieszkańcami obszaru oraz jakość podejmowanych działań komunikacyjnych. 

3. Realizacja rzeczowo-finansowa Lokalnej Strategii Rozwoju. 

4. Funkcjonowanie organów LGD. 

5. Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz włączenia społecznego 

(w szczególności wsparcie udzielone przedstawicielom grupy defaworyzowanej). 

6. Działania LGD w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki 

i dziedzictwa kulturowego. 

7. Promowanie innowacyjności na obszarze objętym LSR. 

8. Realizacja projektów współpracy. 



12 

 

4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji 

badania 
 

Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w pierwszej połowie 2022 roku.  

W jego ramach poddano analizie dwie grupy danych: 

1. Dane zastane, w tym: 

a. dane ze statystyk publicznych, 

b. dane gromadzone przez Lokalną Grupę Działania w ramach monitoringu, 

2. Dane wywołane, w tym: 

a. dane zebrane za pomocą technik jakościowych, 

b. dane zebrane za pomocą technik ilościowych.  

Dane pochodzące ze statystyk publicznych dostarczyły wysoce obiektywnych 

informacji na temat zmian na obszarze LGD, które dokonały się w okresie realizacji ocenianej 

Strategii RLKS. Dane te dotyczyły między innymi zjawisk demograficznych, rynku pracy, 

lokalnej gospodarki oraz sytuacji społecznej. Wszystkie te dane zostały zaprezentowane  

w tabelach lub na wykresach. Szczegółowy wykaz ilustracji zawartych w raporcie, który 

umieszczony jest na jego końcu pozwala na szybkie zapoznanie się z zakresem poddanych 

analizie danych, które pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego.  

Lokalne Grupy Działania gromadzą istotne dane na temat procesu wdrażania Strategii 

RLKS, które musiały być poddane analizie. Wśród tych danych należy wskazać  

w szczególności informacje o prowadzonych naborach, dane o postępie rzeczowo-

finansowym, wskaźniki realizacji planu komunikacji oraz dane dotyczące doradztwa. Analiza 

tej kategorii danych zastanych pozwoliła na ocenę skuteczności działań prowadzonych przez 

LGD oraz wskazała, w których obszarach działalność LGD pokrywała się ze zmianami  

na obszarze objętym LSR sugerowanymi przez wyniki analizy danych pochodzących z GUS.  

Reprezentanci Fundacji Socjometr przeprowadzili również badania jakościowe. 

Obejmowały one wywiady z pracownikami LGD oraz wywiady z przedstawicielami jego 

organów – Zarządu i organu decyzyjnego (Rady Programowej). Rozmowy te odegrały istotną 

rolę w procesie powstawania raportu. Pozwoliły one na pogłębienie wiedzy na temat 
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przebiegu procesu wdrażania LSR, rozpoznanie problemów pojawiających się w jego trakcie 

oraz sposobu reagowania na nie przez przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania.  

W ramach ewaluacji zewnętrznej zbierano także dane ilościowe. Przygotowano dwa 

kwestionariusze ankiety. Pierwszy z nich kierowany był do mieszkańców obszaru objętego 

Strategią RLKS, a drugi do beneficjentów wsparcia osób i przedstawicieli organizacji, które 

realizowały operacje w ramach jej wdrażania. Zastosowano technikę CAWI (computer-

assisted web interview), co oznacza, że ankieta przeprowadzona została za pomocą 

platformy internetowej. Za dystrybucję linka do ankiety odpowiedzialni byli pracownicy 

Lokalnej Grupy Działania.  
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5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją 

5.1. Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz jej 

podstawowe założenia  

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny to obszar partnerstwa 10 gmin położonych  

w trzech powiatach: krapkowickim, strzeleckim i opolskim w województwie opolskim.  

W skład Stowarzyszenia wchodzą gminy: Izbicko, Jemielnica, Gogolin, Krapkowice, Leśnica, 

Strzelce Opolskie, Ujazd, Zdzieszowice, Walce, Tarnów Opolski. Obszar Stowarzyszenia to 

teren skupiony wokół wywyższenia Góry Chełmskiej z najwyższym punktem – Górą Świętej  

Anny, a jego łączna powierzchnia wynosi 984 km². Większość społeczności obszaru stanowią 

mieszkańcy obszarów wiejskich. Obszar jest spójny i jednolity pod względem geograficznym, 

przyrodniczym, historycznym i kulturowym. 

 

 

Rysunek 1. Obszar Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny. 
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W 2013 roku obszar zamieszkiwało 125 520 mieszkańców. W kolejnych latach  

w gminach odnotowano wahania pod względem liczby ludności. Niewielkie wzrosty  

w omawianym okresie dotyczyły gmin Gogolin, Tarnów Opolski, Jemielnica, Ujazd, zaś  

w pozostałych odnotowano spadek lub też liczba się utrzymała na takim samym poziomie 

(Izbicko). W 2020 roku łączna ilość mieszkańców wyniosła 122 341 osób.  Największymi 

gminami pod tym względem były gminy Strzelce Opolskie i Krapkowice, zaś najmniejsze są 

gminy Walce i Izbicko. Szczegóły prezentuje poniższa tabela. 

Ludność w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gogolin  12 436 12 502 12 544 12 609 12 662 12 628 

Krapkowice  23 148 22 988 22 866 22 728 22 568 22 337 

Walce  5 550 5 531 5 494 5 440 5 397 5 374 

Zdzieszowice  16 040 15 914 15 889 15 752 15 722 15 516 

Tarnów Opolski  9 592 9 573 9 612 9 577 9 628 9 632 

Izbicko  5 413 5 444 5 418 5 424 5 412 5 413 

Jemielnica  7 176 7 225 7 176 7 216 7 236 7 224 

Leśnica  7 849 7 837 7 751 7 623 7 550 7 522 

Strzelce Opolskie  31 040 30 941 30 764 30 688 30 515 30 269 

Ujazd  6 351 6 363 6 400 6 416 6 409 6 426 

Tabela 1. Ludność w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia  Kraina św. Anny. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P2137 

 

Ważną kwestią, na która trzeba zwrócić uwagę są dochody gmin. Wyrazem zdolności 

dochodowej gmin jest wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, 

czyli tzw. wskaźnik G, stanowiący podstawę do wyliczenia rocznych kwot części 

wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów 

podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary
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osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, 

wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok 

poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Wskaźniki w 2021 roku  

w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia kształtują się bardzo różnorodnie – 

najniższy odnotowano w gminie Jemielnica (1 173,15), a najwyższy w gminie Gogolin 

(3 150,59).  Doskonale widać również wyraźną zmianę w porównaniu do 2015 roku, gdy 

wskaźniki kształtowały się w przedziale 796,99 (Jemielnica) a 2 544,72 (Gogolin) Warto 

dodać, że średnia zaś dla kraju wyniosła w 2021 roku 2 098,22. Szczegóły pokazuje poniższa 

tabela. 

 

Wskaźnik G dla gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gogolin  2544,72 2591,91 2857,91 2788,99 3006,65 3228,10 3150,59 

Krapkowice  1363,50 1490,27 1565,52 1623,94 1690,97 1857,24 2012,46 

Walce  1105,97 1070,03 1092,10 1161,73 1207,07 1230,13 1338,20 

Zdzieszowice  1693,04 1887,08 1867,10 1889,61 1913,46 2162,98 2270,35 

Tarnów Opolski  1354,74 1418,79 1468,09 1489,03 1590,78 1719,97 1802,89 

Izbicko  1050,42 1088,72 1120,98 1185,85 1282,87 1445,16 1564,47 

Jemielnica  796,99 875,07 949,17 928,53 1011,35 1099,57 1173,15 

Leśnica  1328,61 1415,15 1499,28 1447,62 1708,25 1689,38 1891,85 

Strzelce Opolskie  1414,96 1503,70 1571,82 1660,26 1750,11 1864,47 2016,01 

Ujazd  1354,57 1611,79 1715,14 1659,79 1823,50 2086,00 2280,16 

Tabela 2. Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny. . 

Źródło: Ministerstwo Finansów, Wskaźniki dochodów podatkowych gmin, powiatów i województw dla danego 

roku dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/finanse 

 

https://www.gov.pl/web/finanse
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Kolejną kwestią wymagającą omówienia są wydatki gmin. W ostatnich latach daje się 

zaobserwować dość duży wzrost wydatków gmin przynależących do Stowarzyszenia. 

Najwyższe w 2020 roku poniosła gmina Gogolin (6 103,55), zaś najmniejsze wydatki 

odnotować można było w gminie Tarnów Opolski (4 125,60). Największy wzrost wydatków  

w latach 2015-2020 miał miejsce w gminach Ujazd (o 2 790,04). 

 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gogolin  3 949,71 4 617,80 5 537,47 5 933,78 5 668,36 6 103,53 

Krapkowice  2 926,67 3 285,11 3 669,81 3 956,41 4 488,61 5 503,11 

Walce  2 892,60 2 972,21 3 156,28 3 969,17 4 854,77 4 442,32 

Zdzieszowice  2 854,28 3 170,28 3 494,41 3 656,19 4 166,35 4 195,69 

Tarnów Opolski  2 685,03 2 946,03 3 552,39 3 686,96 4 208,44 4 125,60 

Izbicko  2 665,94 3 062,27 3 372,08 3 787,04 5 272,97 4 598,32 

Jemielnica  2 528,94 2 868,51 3 524,64 3 638,44 3 685,02 4 411,80 

Leśnica  2 698,36 3 331,73 3 544,61 4 315,54 5 481,33 4 486,02 

Strzelce Opolskie  2 924,44 3 401,36 3 856,08 4 298,54 4 845,78 4 825,68 

Ujazd  3 091,55 3 459,95 4 603,11 7 035,38 6 022,39 5 881,59 

Tabela 3. Wydatki gmin na 1 mieszkańca w złotówkach. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P2644 

Gminy wchodzące w skład obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny  na tle całego 

województwa wypadają rozmaicie w zależności od analizowanej kategorii. W przypadku 

dochodów własnych budżetu gminy na jednego mieszkańca zwraca uwagę pierwsze miejsce 

gminy Gogolin, ale także wysokie lokaty gmin Strzelce Opolskie, Zdzieszowice, Krapkowice, 

Ujazd i Tarnów Opolski. Jeśli chodzi o środki budżetu gminy na finansowanie projektów 

unijnych czołową lokatę w województwie zajęła gmina Ujazd, a wysoko uplasowały się też 

gminy Tarnów Opolski i Walce, zaś pozostałe gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia 

znalazły się znacznie niżej. Jeśli chodzi o wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca najwyżej 

uplasowały się gminy Ujazd (pierwsze miejsce), Gogolin i Leśnica. Najsłabiej wypadły gminy 

Krainy św. Anny w kategorii analizującej podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary
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(na 10 tys. ludności), gdzie najwyżej uplasowała się gmina Krapkowice (24 miejsce). 

Szczegóły pokazuje poniższa tabela. 

 

Gmina 

Lokaty gmin w województwie w poszczególnych kategoriach w roku 2019 

Dochody własne 
budżetu gminy na 
1 mieszkańca 

Środki w dochodach 
budżetu gminy na 
finansowanie 
projektów UE na 1 
mieszkańca 

Wydatki 
budżetu gminy 
na 1 mieszkańca 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej w 
rejestrze REGON 
na 10 tys. 
ludności 

Gogolin  1 63 5 49 

Krapkowice  15 54 46 24 

Walce  63 19 27 61 

Zdzieszowice  10 69 61 55 

Tarnów Opolski  17 18 59 46 

Izbicko  40 28 10 47 

Jemielnica  67 56 69 71 

Leśnica  39 47 8 53 

Strzelce 

Opolskie  6 50 28 35 

Ujazd  13 1 1 68 

Tabela 4.Gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny  na tle wszystkich opolskich gmin. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, na podstawie danych: 

P2627, P2913, P2644, P3295 

W LSR stwierdzono, że Stowarzyszenie Kraina św. Anny posiada dobrze rozwiniętą 

gospodarkę. Do podstawowych jej sektorów zaliczyć trzeba przemysł (głównie cementowo-

wapienniczy, koksowniczy, papierniczy, spożywczy i budowlany), handel i usługi, rolnictwo  

(z dominującą uprawą buraków, rzepaku, zbóż, kukurydzy i ziemniaków). W LSR do mocnych 

stron przedsiębiorczości zaliczono korzystne uwarunkowania gospodarcze (lokalizacja dużych  

i średnich przedsiębiorstw) oraz działalność spółdzielni socjalnych i licznych małych 

przedsiębiorstw. Zwrócono jednak uwagę na niedobór pracowników o określonych 

kwalifikacjach zawodowych i nie w pełni dostosowaną do rynku pracy ofertę edukacyjną czy 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary
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małą liczbę firm przetwórstwa rolno-spożywczego i ekologicznego. W LSR wskazano za 

konieczne dalsze propagowanie podejmowania działalności gospodarczej i wspieranie tego 

rodzaju działalności poprzez działania „miękkie” i „twarde”. 

Ogólnie należy zauważyć, że sytuacja gospodarcza w ostatnich latach uległa 

poprawie, co znajduje potwierdzenie w danych Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 

2015-2020 liczba pracujących wzrosła w 7 spośród 10 gmin obszaru Stowarzyszenia (wzrosty 

w gminach Gogolin, Walce, Tarnów Opolski, Jemielnica, Leśnica, Strzelce Opolskie i Ujazd,  

a spadki w gminach Krapkowice, Zdzieszowice, Izbicko). Zwraca uwagę duży wzrost w gminie 

Ujazd (o 1 199). Poprawiły się wskaźniki w  przypadku liczby pracujących kobiet w większości 

gmin, choć w dalszym ciągu ich sytuacja jest znacznie gorsza niż w przypadku mężczyzn. 

Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli.   

 

Gmina 

Pracujący w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Gogolin  2 901 3 796 1 887 2 506 1 014 1 290 

Krapkowice 9 307 8 619 5 754 5 922 3 553 2 697 

Walce  597 736 354 445 243 291 

Zdzieszowice  4 267 3 527 3 007 2 449 1 260 1 078 

Tarnów Opolski  1 259 1 476 737 964 522 512 

Izbicko  388 373 171 143 217 230 

Jemielnica  447 535 203 281 244 254 

Leśnica  788 790 413 401 375 389 

Strzelce Opolskie  8 642 9 309 4 294 4 545 4 348 4 764 

Ujazd  911 2 347 454 1 382 457 965 

Tabela 5. Pracujący w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny . 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P2172 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary
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W latach 2015-2020 poprawiła się znacznie sytuacja w przypadku bezrobocia. Dane 

Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że jedynie w gminie Izbicko w tym okresie 

odnotowano wzrost udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności, ale 

jednocześnie należy zauważyć, że wskaźnik w tej gminie i tak jest niski (2,9). Największy 

spadek odnotowano w gminach Leśnica i Gogolin (o 1,2) Krapkowice (o 1,1). Warto 

podkreślić, że we wszystkich gminach poprawiła się też sytuacja w przypadku udziału 

bezrobotnych kobiet (jedyny wyjątek to gmina Izbicko, gdzie wskaźnik w 2015 i 2020 roku 

pokazuje taką samą wartość - 3,4). Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

Gmina 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w gminach 
wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Gogolin  5,2 4,0 3,7 2,9 6,8 5,3 

Krapkowice  5,6 4,5 4,4 3,5 6,9 5,6 

Walce  4,1 3,1 2,9 2,1 5,4 4,2 

Zdzieszowice  4,1 3,4 3,1 2,1 5,2 4,9 

Tarnów Opolski  4,1 3,1 3,1 2,3 5,3 4,0 

Izbicko  2,7 2,9 2,0 2,4 3,4 3,4 

Jemielnica  3,4 3,1 2,6 2,8 4,2 3,4 

Leśnica  3,3 2,1 2,7 1,3 3,9 3,1 

Strzelce Opolskie  4,5 3,7 3,6 3,4 5,5 4,1 

Ujazd  3,7 2,8 2,9 2,3 4,6 3,4 

Tabela 6. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w gminach wchodzących w skład 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny . 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P2670 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary
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Utrzymywała się tendencja wzrostowa dotycząca liczby podmiotów gospodarki 

narodowej. Dotyczy to wszystkich gmin obszaru Stowarzyszenia, a najwyższy wzrost 

wskaźnika odnotowano w gminie Gogolin (o 205,6), choć wzrosty w pozostałych były dość 

podobne. Najwięcej podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON (na 10 tys. 

ludności w wieku produkcyjnym) w 2020 roku odnotowano w gminie Krapkowice (1 647,9),  

a najmniej w gminie Jemielnica (887). 

 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gogolin  1 067,8 1 086,6 1 107,2 1 143,6 1 222,6 1 273,4 

Krapkowice 1 482,2 1 514,3 1 521,6 1 516,1 1 572,1 1 647,9 

Walce 881,6 889,0 939,4 967,0 1 010,4 1 069,6 

Zdzieszowice  1 014,0 998,5 1 020,0 1 041,5 1 099,6 1 144,2 

Tarnów Opolski  1 116,4 1 127,6 1 146,5 1 166,2 1 218,4 1 282,4 

Izbicko 1 099,7 1 136,9 1 168,9 1 172,6 1 244,2 1 292,6 

Jemielnica  773,9 789,0 804,0 826,1 854,0 887,0 

Leśnica  1 031,1 1 031,2 1 061,4 1 089,3 1 113,2 1 178,8 

Strzelce Opolskie  1 315,4 1 335,6 1 348,9 1 367,5 1 414,6 1 471,4 

Ujazd  855,3 870,2 900,5 926,7 976,9 1 019,5 

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P3295 

 

W latach 2015-2020 na obszarze Stowarzyszenia odnotowano też wzrost osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ale wzrosty nie były dynamiczne. 

Największy dotyczył gminy Walce (o 100). W 2020 roku  najwięcej podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców odnotowano w gminie Krapkowice (706), 

zaś najmniej w gminie Jemielnica (489). Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary
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Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. Ludności 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gogolin  512 516 521 543 573 592 

Krapkowice  669 669 658 657 674 706 

Walce  432 432 461 482 500 532 

Zdzieszowice  483 468 469 477 504 523 

Tarnów Opolski  582 587 597 616 638 665 

Izbicko 573 577 600 603 636 647 

Jemielnica  432 433 440 460 473 489 

Leśnica  488 485 499 518 526 553 

Strzelce Opolskie  594 590 589 609 622 647 

Ujazd  428 427 441 461 482 503 

Tabela 8 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. Ludności 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P2419 

 

W LSR podkreślono, że Stowarzyszenie Kraina św. Anny posiada dobrze prosperujący 

potencjał społeczny. Systematycznie wzrastała liczba organizacji pozarządowych, w tym 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji. Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w działalność 

społeczną i kulturową szczególnie widać na wsiach, gdzie mamy do czynienia z obszarem 

koncentracji działań wiejskich w odnowie wsi, aktywnym funkcjonowaniu stowarzyszeń 

wiejskich, OSP i kół gospodyń, LZS oraz zespołów muzycznych. Duży wpływ na działalność 

kulturową ma także mniejszość niemiecka, która prowadzi działalność w postaci klubów 

wiejskich. Generalnie można stwierdzić, że mieszkańców obszaru cechuje bardzo silna więź  

z regionem i zainteresowanie kulturą i tradycją regionalną. 

W oparciu o wnioski ze spotkań konsultacyjnych w gminach, badania ankietowe oraz 

diagnozę obszaru określono grupy defaworyzowane, wymagające szczególnego wsparcia. 

Zaliczono do nich: 

• absolwentów, 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary
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• osoby powyżej 50 roku życia, 

• seniorów, 

• osoby niepełnosprawne, 

• osoby bezrobotne,  

• kobiety mające trudności z podjęciem zatrudnienia lub z powrotem na rynek 

pracy, 

• samotne matki lub samotnych ojców, 

• osoby osamotnione w związku z czasowym albo stałym odpływem 

mieszkańców za granicę. 

Dla grup defaworyzowanych zaplanowano szereg działań, w tym przede wszystkim 

dotyczących: tworzenia miejsc pracy, zdobywania doświadczeń zawodowych, szkoleń 

zawodowych, zwiększenia partycypacji w życiu społecznym poprzez aktywny udział  

w inicjatywach społeczno-kulturalnych, wsparcia usług opiekuńczych, eliminacji barier 

przestrzennych. 

Do największych zagrożeń obszaru zaliczono stale spadającą liczbę mieszkańców. 

Uznano nawet, że stanowi to podstawową barierę rozwojową. Niepokojące są dane 

Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzające tezę o dynamicznie starzejącym się 

społeczeństwie. W latach 2015-2020 w każdej z gmin obszaru Stowarzyszenia przybyło 

ludności w wieku poprodukcyjnym i spadła ilość ludności w wieku produkcyjnym.  

W przypadku mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym pozytywne tendencje dało się 

zaobserwować jedynie w gminach Gogolin, Izbicko, Jemielnica i Ujazd, ale należy podkreślić, 

że wzrosty te były dość niewielkie, zwłaszcza w porównaniu do danych dotyczących wzrostu 

ludności w wieku poprodukcyjnym. Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

 

 

 

 

 



24 

 

Gmina 

Ludność gmin w wieku: 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Gogolin  2 005 2 166 8 185 7 971 2 246 2 491 

Krapkowice 3 523 3 333 14 735 13 472 4 890 5 532 

Walce  868 822 3 641 3 450 1 041 1 102 

Zdzieszowice  2 545 2 292 10 552 9 692 2 943 3 532 

Tarnów Opolski  1 554 1 503 6 342 6 176 1 696 1 953 

Izbicko  914 925 3 519 3 404 980 1 084 

Jemielnica  1 178 1 200 4 794 4 645 1 204 1 379 

Leśnica  1 286 1 237 5 082 4 759 1 481 1 526 

Strzelce Opolskie  4 978 4 926 19 925 18 384 6 137 6 959 

Ujazd  1 176 1 246 4 127 4 041 1 048 1 139 

Tabela 9. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P2137 

 

Wiele gmin z obszaru Stowarzyszenia cechuje więc ujemny przyrost naturalny. Dużym 

problemem są także ujemne wartości salda migracji. W latach 2016-2020 ujemne wskaźniki 

zanotowano w gminach Krapkowice, Zdzieszowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, a sama 

wartość wskaźników była bardzo niepokojąca. Jedyną gminą z obszaru Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny, która w analizowanych latach posiadała cały czas dodatnie saldo była gmina Ujazd. 

Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

 

 

 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary
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Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia 

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Gogolin  -4 60 23 43 70 

Krapkowice  -85 -102 -108 -116 -136 

Walce  -16 -28 -4 -7 4 

Zdzieszowice  -97 -19 -71 -34 -110 

Tarnów Opolski  25 35 5 -6 25 

Izbicko  18 -7 -5 24 4 

Jemielnica  19 -16 10 8 38 

Leśnica  -17 -32 -85 -31 -16 

Strzelce Opolskie  -80 -123 -73 -136 -143 

Ujazd  15 11 1 12 3 

Tabela 10. Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P1350 

 

Obszar Krainy św. Anny charakteryzuje się zróżnicowanymi wskaźnikami w aspekcie 

udziału osób korzystających z pomocy społecznej. W ostatnich latach dało się zaobserwować 

dość duży spadek beneficjentów, ale w przypadku gminy Krapkowice wskaźniki znacznie 

przekroczyły średnią dla województwa opolskiego, a blisko tej średniej znalazły się też gminy 

Jemielnica i Strzelce Opolskie. Najlepszą sytuację dało się zaobserwować w gminach 

Zdzieszowice, Walce i Leśnica. 

 

 

 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary
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Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OPOLSKIE 561 525 474 428 398 362 

Gogolin  441 451 343 322 325 263 

Krapkowice  713 685 618 603 537 513 

Walce  402 404 388 314 278 196 

Zdzieszowice  349 286 234 181 184 166 

Tarnów Opolski  396 380 380 310 296 237 

Izbicko  320 338 318 265 236 220 

Jemielnica  470 464 433 400 403 340 

Leśnica  336 284 221 195 196 194 

Strzelce Opolskie  457 382 347 342 321 318 

Ujazd  453 482 393 363 355 284 

Tabela 11. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P3870 

 

Kraina św. Anny to obszar atrakcyjny pod względem przyrodniczym. Naturalnym 

bogactwem są tutaj przede wszystkim Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, rezerwaty przyrody 

(Lesisko, Boże Oko, Grafik, Biesiec, Ligota Dolna, Góra św. Anny, Kamień Śląski, Płużnica, 

Tęczynów), obszary chronionego krajobrazu (Łęg Zdzieszowicki, Lasy Stobrawsko-Turawskie i 

Bory Niemodlińskie), użytki ekologiczne (Błotniak, Łania, Parza, Pod Jasionem Bagienko, 

Rokitna Góra, Blumsztajnowe, Wierecznik, Ostoja, Bożyszczok, Stara Odra), zasoby 

przyrodniczo-krajobrazowe (Szczypki, Piaskowa Góra, Mostki, Pod Dębami). Ciekawą atrakcją 

przyrodniczą i krajobrazową obszaru są przydrożne aleje czereśniowe położone w gminach 

Leśnica i Zdzieszowice, a lokalne odmiany czereśni stanowią jeden z produktów lokalnych. 

Do najważniejszych historycznych zasobów Krainy należą: Klasztor Franciszkański  

z Bazyliką w Górze Św. Anny, Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim oraz Zespół 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary
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Pocysterski w Jemielnicy. Na terenie Krainy św. Anny znajdują się również zamki, pałace  

i inne obiekty historyczne, takie jak pałace: w Kamieniu Śląskim, Rogowie Opolskim, Żyrowej, 

Dąbrówce Górnej, Izbicku,, pałac w Szymiszowie, pałacyk w Błotnicy Strzeleckiej, ruiny 

zamku w Krapkowicach – Otmęcie oraz zamek przy Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów 

Opolskich w Krapkowicach zabezpieczone ruiny zamku w Ujeździe, i  w Strzelcach Opolskich, 

pałacyk w Rozkochowie, pałacyki, zameczki, dwory w Zdzieszowicach, Rozwadzy, 

Januszkowicach i Zakrzowie, mury miejskie z wieżą bramy górnej w Krapkowicach, baszta  

i duży ratusz z renesansową wieżą z XIX wieku w Strzelcach Opolskich. Atrakcją są też 

zabytkowe kościoły i inne obiekty sakralne, w tym zabytkowe kaplice, krzyże, rzeźby i figury. 

Uwagę przyciągać mogą obiekty zabytkowe (spichlerze, młyny wodne, wiatraki, 

zabudowania wiejskie) czy pozostałości przemysłu wapienniczego i cementowego, ale także 

muzea i obiekty wystawiennicze. Na uwagę zasługuje niecodzienne Muzeum sakralne  

w Ligocie Dolnej i w Górze Św. Anny z imponującą ilością zbiorów stanowiącą własność 

prywatną. Kraina św. Anny to również bogate tradycje i obrzędy, w tym wymienić trzeba 

pielgrzymki na Górę Św. Anny, ale też zwyczaje czy tradycyjną kuchnię śląską. 

W LSR zwracano jednak uwagę, że zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe nie 

są w pełni wykorzystywane i wymagają niezbędnych remontów czy usprawnień. Konieczne 

były też działania z zakresu usprawnienia infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki,  

w tym budowa ścieżek rowerowych czy parkingów przy obiektach zabytkowych.  

Za niewystarczające ocenione zostało dostosowanie standardów obiektów noclegowych do 

potrzeb turystów i współczesnych form turystyki. Symptomatyczne są w tym aspekcie dane 

Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące turystycznych obiektów noclegowych, których 

na obszarze Stowarzyszenia Krainy św. Anny jest mało, a dodatkowo daje się zaobserwować 

ich coraz mniejszą ilość.  Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Turystyczne obiekty noclegowe w gminach – stan w dniu 31 lipca poszczególnych lat 

Nazwa gminy/rok 2016 2018 2020 

Gogolin  5 4 3 

Krapkowice  3 2 1 

Walce  - - - 

Zdzieszowice  - - - 

Tarnów Opolski  1 1 - 

Izbicko  - - - 

Jemielnica  - - - 

Leśnica  3 4 4 

Strzelce Opolskie  2 2 1 

Ujazd  - - - 

Tabela 12. Turystyczne obiekty noclegowe w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P3186 

 

Cele ogólne i szczegółowe skonstruowano w oparciu o ustalone w trakcie analizy 

SWOT kierunki działań. Następnie poddano je konsultacjom w czasie warsztatowych spotkań 

i dookreślono w oparciu o zrealizowane badania. W konsekwencji opracowano dwa cele 

główne i pięć celów szczegółowych. Pierwszy cel nazwano „Atrakcyjna i aktywna Kraina  

św. Anny”. Wskazano tutaj trzy cele szczegółowe: rozwój rekreacji i turystyki regionalnej  

z zachowaniem dziedzictwa lokalnego; aktywizacja i edukacja społeczna i kulturalna oraz 

integracja wewnątrz i międzypokoleniowa mieszkańców Krainy św. Anny; inwestycje  

w przestrzeń publiczną oraz w obiekty i infrastrukturę podnoszącą jakość życia  

z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne. Drugi cel to „Zrównoważony rozwój  

i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny”. Zaplanowano tutaj dwa cele szczegółowe: 

zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu  

i utrzymaniu miejsc pracy. 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary
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5.2. Rzeczowy i finansowy postęp w realizacji LSR 

 

Ocena postępu rzeczowo-finansowego pozwala sprawdzić efekty wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Ewaluacja jest możliwa dzięki danym dotyczącym wskaźników wartości 

produktu, przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć na etapie tworzenia LSR. 

Umiejętny dobór wskaźników zwiększa możliwość dobrej orientacji w realizowaniu celów 

szczegółowych. Analizę postępu rzeczowego i finansowego warto rozpocząć od przyjrzenia 

się historii naborów. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w poniższej tabeli. 

Data 
naboru  

Przedsięwzięcie 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Liczba 
wybranych 
wniosków  

Liczba 
podpisanych 

umów  

Protesty 
złożone  

Protesty / 
odwołania 

uwzględnione 

od 
15.12.2016 
do 
02.01.2017 

1/2017 – „Podejmowanie 
działalności gospodarczej w tym 
podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje w tym 
zakresie” w ramach 
Przedsięwzięcia nr VI. Nowa 
zrównoważona 
przedsiębiorczość. 

21 20 5 0 0 

od 
15.12.2016 
do 
02.01.2017 

2/2017 – „Rozwijanie 
działalności gospodarczej  
w tym podnoszenie 
kompetencji osób realizujących 
operacje w tym zakresie” w 
ramach Przedsięwzięcia nr VII. 
Wzmocnienie rozwoju 
zrównoważonej 
przedsiębiorczości. 

16 15 6 1 1 

od 
13.04.2017 
do 
28.04.2017 

3/2017 – „Rozwój (daw. 
Budowa lub przebudowa) 
ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej”  
w ramach Przedsięwzięcia nr V. 
Tworzymy atrakcyjne obiekty i 
przestrzenie 

23 21 10 5 3 

od 
14.08.2017 
do 
31.08.2017 

4/2017 – „Tworzenie lub 
rozwój inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych będących 
przedsiębiorstwami 
spożywczymi”  
w ramach Przedsięwzięcia nr 
VI. Nowa zrównoważona 
przedsiębiorczość 

0 0 0 0 0 

od 
14.08.2017 
do 
31.08.2017 

5/2017 – „Promowanie obszaru 
objętego LSR, w tym produktów 
lub usług lokalnych” w ramach 
Przedsięwzięcia nr II. 
Popularyzacja lokalnych 
produktów i usług 

9 7 6 1 0 
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od 
14.08.2017 
do 
31.08.2017 

6/2017 – „Wzmocnienia 
kapitału społecznego, w tym 
przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej  
w zakresie ochrony środowiska 
i zmian klimatycznych, także 
 z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych” w ramach 
Przedsięwzięcia nr III. Działania 
proekologiczne 

3 1 1 1 1 

od 
14.08.2017 
do 
31.08.2017 

7/2017 – „Wzmocnienia 
kapitału społecznego, w tym 
przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej  
w zakresie ochrony środowiska 
i zmian klimatycznych, także z 
wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych” w ramach 
Przedsięwzięcia nr IV. 
Wzmocnienia kapitału 
społecznego. Poznaj Krainę  
św. Anny 

1 1 1 0 0 

od 
01.09.2017 
do 
14.09.2017 

8/2017 –  „Zachowania 
dziedzictwa lokalnego”  
w ramach Przedsięwzięcia nr I. 
Zachowanie dziedzictwa Krainę 
św. Anny 

18 14 8 4 3 

od 
26.11.2018 
do 
10.12.2018 

9/2018 – „Tworzenie lub 
rozwój inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych będących 
przedsiębiorstwami 
spożywczymi”  
w ramach Przedsięwzięcia nr 
VI. Nowa zrównoważona 
przedsiębiorczość 

0 0 0 0 0 

od 
18.03.2019 
do 
01.04.2019 

10/2019 - „Rozwijanie 
działalności gospodarczej  
w tym podnoszenie 
kompetencji osób realizujących 
operacje w tym zakresie” w 
ramach Przedsięwzięcia nr VII. 
Wzmocnienie rozwoju 
zrównoważonej 
przedsiębiorczości 

20 15 6 5 1 

od 
09.09.2019 
do 
23.09.2019 

11/2019 – „Podejmowanie 
działalności gospodarczej w tym 
podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje w tym 
zakresie” w ramach 
Przedsięwzięcia nr VI. Nowa 
zrównoważona 
przedsiębiorczość 

19 17 13 1 1 

od 
09.09.2019 
do 
23.09.2019 

12/2019 – „Rozwój 
niekomercyjnej 
ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej  
lub kulturowej” w ramach 
Przedsięwzięcia nr V. 
Tworzymy atrakcyjne obiekty i 
przestrzenie 

22 20 8 6 5 
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od 
09.11.2020 
do 
23.11.2020 

13/2020 - „Rozwijanie 
działalności gospodarczej  
w tym podnoszenie 
kompetencji osób realizujących 
operacje w tym zakresie” w 
ramach Przedsięwzięcia nr VII. 
Wzmocnienie rozwoju 
zrównoważonej 
przedsiębiorczości 

16 14 5 2 1 

od 
03.08.2021 
do 
16.08.2021 

14/2021 – „Podejmowanie 
działalności gospodarczej w tym 
podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje w tym 
zakresie” w ramach 
Przedsięwzięcia nr VI. Nowa 
zrównoważona 
przedsiębiorczość 

8 8 0 0 0 

od 
18.11.2021 
do 
01.12.2021 

15/2021 – „Podejmowanie 
działalności gospodarczej w tym 
podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje w tym 
zakresie” w ramach 
Przedsięwzięcia nr VI. Nowa 
zrównoważona 
przedsiębiorczość 

19 17 0 1 1 

od 
08.02.2022 
do 
21.02.2022 

16/2022 – „Rozwój 
niekomercyjnej 
ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej  
lub kulturowej” w ramach 
Przedsięwzięcia nr V. 
Tworzymy atrakcyjne obiekty i 
przestrzenie 

18 17 0 0 0 

SUMA 213 187 69 16 11 

Tabela 13. Nabory w Stowarzyszeniu  Kraina św. Anny. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

Historia naborów pokazuje, że zdecydowana większość spośród nich cieszyła się 

dużym zainteresowaniem. Działania przeprowadzono zgodnie z harmonogramem, ale 

niekiedy niezbędne było naniesienie pewnych korekt. Duży wpływ na przebieg realizacji 

wdrażania LSR miały zmiany w LSR. Wynikały one głównie z konieczności wprowadzenia 

aktualizacji po otrzymaniu bonusa na mocy umowy z Samorządem Województwa 

Opolskiego, zwiększenia ilości wskaźników, przesunięcia niewykorzystanych środków, zmian 

w planie komunikacji. W lipcu 2019 roku budżet LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

zwiększył się o 1,1 mln złotych (przeznaczono środki na zakładanie przedsiębiorczości),  

a w 2021 roku 778 000 euro (środki przeznaczono na zakładanie działalności gospodarczej  

i infrastrukturę w ramach przedsięwzięcia „Tworzymy atrakcyjne obiekty  

i przestrzenie"). 
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W opinii przedstawicieli Stowarzyszenia jakość składanych wniosków z roku na rok 

jest coraz lepsza. Wnioskodawcy w większym stopniu zwracają uwagę na kryteria  

i dostosowują się do nich. Zdecydowanie najlepsze wnioski przygotowywane były przez 

gminy i stowarzyszenia. W przypadku operacji dla przedsiębiorców sytuacja jest już inna. 

Wnioskodawcy samodzielnie wypełniający wnioski popełniają sporo błędów, ale są świadomi 

zawartości dokumentów. Dużą pomocą w tym aspekcie jest współpraca z biurem, które 

nierzadko nakierowuje zainteresowanych i tłumaczy jak należy rozumieć poszczególne 

punkty do wypełnienia we wniosku, co pomaga w uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów. 

Wnioskodawcy korzystający z profesjonalnych biur konsultingowych w większości 

przypadków składają natomiast dokumenty lepszej jakości, ale ewidentnie napisane tylko 

pod kryteria.  

W pracy Rady dużym ułatwieniem jest Elektroniczny System Oceny Wniosków 

(ESOW). Mankamentem jest natomiast „zero-jedynkowość”, która wymaga 

podporządkowania się precyzyjnie zdefiniowanym kryteriom, co w konsekwencji 

uniemożliwia wyrażenie subiektywnej opinii na temat wniosku przez Radę Programową.  

Z drugiej strony brak głosowania Członków Rady nad ujednoliceniem oceny 

uniemożliwiałoby sporządzenie w uchwale uzasadnień do poszczególnych kryteriów oceny. 

Zdarza się, że kluczowym aspektem okazuje się przykładowo godzina złożenia wniosku,  

co nie powinno, zdaniem Członków Rady, być czynnikiem decydującym. Pewne problemy 

wywoływało kryterium innowacyjności i dotyczące ochrony środowiska. W przyszłym okresie 

programowania konieczne będzie ich dopracowanie. W pracach Stowarzyszenia 

utrudnieniem jest też niewątpliwie długi czasowo proces oceny wniosków przez Urząd 

Marszałkowski oraz bardzo wysoki stopień sformalizowania działań. 

Poniższa tabela pokazuje jak Stowarzyszenie Kraina św. Anny radziła sobie  

z realizowaniem założonych celów. 
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Cel ogólny 

Cel  
Szczegółowy 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Jednostk
a miary 

Stan 
docelo-
wy 

Realizacja  
2021 

U P 

1. Atrakcyjna i 
aktywna Kraina 
św. Anny 

1.1. Rozwój 
rekreacji i 
turystyki 
regionalnej z 
zachowaniem 
dziedzictwa 
lokalnego 

1.1.1. Zachowanie 
dziedzictwa Krainy 
św. Anny 

Liczba podmiotów 
działających w sferze 
kultury, które 
otrzymały wsparcie w 
ramach realizacji LSR 

szt. 2 3 2 

Liczba operacji 
obejmujących 
wyposażenie 
podmiotów 
działających w sferze 
kultury 

szt. 2 3 2 

Liczba obiektów 
sakralnych poddanych 
pracom remontowym 
lub konserwatorskim 

szt. 2 8 8 

Liczba zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim w 
wyniku wsparcia 
otrzymanego w ramach 
realizacji strategii 

szt. 2 8 8 

1.1.2. 
Popularyzacja 
lokalnych 
produktów i usług 

Liczba materiałów 
promujących produkty 
lokalne i usługi lokalne 
obszaru Krainy św. 
Anny 

szt. 3 13 12 

Liczba wystaw 
lokalnych zasobów 

szt. 2 8 8 

Liczba wydarzeń 
inicjujących cykl 
wydarzeń lub 
wydarzenia 
specyficznej dla LSR 
połączone z promocją 
produktów lub usług 
lokalnych 

szt. 2 28 27 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy, 
w tym projektów 
współpracy 
międzynarodowej 

szt. 4 3 2 

Liczba materiałów 
promocyjnych 

szt. 1 1 1 

Liczba LGD 
uczestniczących w 
projektach współpracy 

szt. 10 9 7 

1.2. 
Aktywizacja i 
edukacja 
społeczna i 
kulturalna 
oraz 
integracja 

1.2.1. Działania 
proekologiczne 

Liczba operacji w 
zakresie podnoszenia 
wiedzy i świadomości 
społeczności lokalnej  
w zakresie ochrony 
środowiska i zmian 
klimatycznych 

szt. 1 1 0 



34 

 

wewnątrz i 
międzypokole
niowa 
mieszkańców 
Krainy św. 
Anny 

Liczba operacji 
ukierunkowanych na 
innowację 

szt. 1 1 0 

1.2.2. 
Wzmocnienia 
kapitału 
społecznego. 
Poznaj Krainę św. 
Anny 

Liczba przedsięwzięć 
typu: warsztaty, 
szkolenia, wizyty 
studyjne sprzyjające 
aktywizacji  
i wzmacnianiu kapitału 
społecznego 

szt. 1 1 1 

Liczba spotkań 
informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami 

szt. 40 40 40 

Liczba osobodni 
szkoleń dla 
pracowników i 
organów LGD 

szt. 538 538 538 

Liczba podmiotów, 
którym udzielono 
indywidualnego 
doradztwa 

szt. 300 300 296 

Promocja medialna. 
Liczba działań 
medialnych 

szt. 4 4 8 

Liczba materiałów 

promocyjno-

informacyjnych z 

wykorzystaniem 

systemu identyfikacji 

wizualnej 

Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny 

szt. 12 12 11 

Liczba działań 

animacyjnych, 

badawczych, 

promocyjno-

informujących o 

obszarze LGD i LSR 

szt. 6 6 4 

Wyjazd Aktywizujący – 

Lepszy przykład niż 

wykład 

szt. 2 2 2 
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1.3. 
Inwestycje w 
przestrzeń 
publiczną 
oraz w 
obiekty i 
infrastrukturę 
podnoszącą 
jakość życia z 
zachowaniem 
dbałości o 
środowisko 
naturalne. 

1.3.1. 
Tworzymy 
atrakcyjne obiekty 
i przestrzenie 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej, 
rekreacyjnej i 
kulturalnej 

szt. 21 18 11 

2. 
Zrównoważony 
rozwój i 
przedsiębiorczo
ść w Krainie św. 
Anny 

2.1. 
Zakładanie 
działalności 
gospodarczej 

2.1.1. Nowa 
zrównoważona 
przedsiębiorczość 

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

szt. 30 19 15 

Liczba szkoleń 
podnoszących 
kompetencje w 
zakresie nowej 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

szt. 1 13 13 

 2.2. Rozwój 
przedsiębiorc
zości 
sprzyjający 
tworzeniu i 
utrzymaniu 
miejsc pracy 

2.2.1. 
Wzmocnienie 
rozwoju 
zrównoważonej 
przedsiębiorczości 

Liczba operacji 
polegających na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

szt. 15 14 7 

 Liczba szkoleń 
podnoszących 
kompetencje w 
zakresie istniejącej 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

szt. 1 10 10 

Tabela 2. Rzeczowy postęp w realizacji LSR w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

Realizacja rzeczowa LSR jest zadowalająca i planowa, a poziom osiągniętych 

wskaźników jest w wielu przypadkach wyższy od wartości docelowych. Pełnym sukcesem 

należy nazwać realizację pierwszego przedsięwzięcia dotyczącego zachowania dziedzictwa 

Krainy św. Anny. Wypłacono wszystkie zaplanowane środki zarówno w przypadku wsparcia 

dla podmiotów działających w sferze kultury, jak i ich wyposażenia. Przekroczono znacznie 

zamierzony cel w przypadku prac remontowych/konserwatorskich obiektów sakralnych oraz 

zabytków (po 8 zamiast zaplanowanych 2). W ramach kolejnego z przedsięwzięć dotyczącego 

popularyzacji lokalnych produktów i usług także w większości przypadków przekroczono stan 
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docelowy (i to niekiedy znacznie). Wydano więcej niż zaplanowano materiałów promujących 

produkty i usługi lokalne Krainy św. Anny, zorganizowano więcej wystaw lokalnych zasobów 

oraz wydarzeń. Do wykonania pozostał natomiast jeden z czterech projektów współpracy, na 

który pozyskano dodatkowe środki. Jeśli chodzi o działania proekologiczne zakontraktowano 

operacje dotyczące podnoszenia wiedzy i świadomości w zakresie ochrony środowiska  

i zmian klimatycznych oraz operacje ukierunkowane na innowacje. W przypadku 

przedsięwzięć dotyczących wzmacniania kapitału społecznego zrealizowano już wszystkie 

wskaźniki. W ten sposób osiągnięto stan docelowy w liczbie spotkań informacyjno-

konsultacyjnych z mieszkańcami, szkoleń dla pracowników i organów, indywidualnego 

doradztwa, działań animacyjnych i promocyjno-informujących o obszarze Stowarzyszenia  

i LSR oraz zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia sprzyjające aktywizacji i wzmacnianiu 

kapitału społecznego, a także wyjazdy aktywizujące. W przypadku przedsięwzięcia 

dotyczącego stworzenia lub modernizacji obiektów turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej  

w trakcie przeprowadzania ewaluacji brakowało jedynie zakontraktowania 3 z 21 

zaplanowanych operacji, lecz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego czekają 

na podpisanie umów kolejni beneficjenci realizujący brakujące wskaźniki. 

Realizacja drugiego celu, dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości również przebiega 

bez większych problemów. Brak osiągnięcia wskaźników, zarówno w przypadku operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, jak i rozwoju, wynika z przeznaczenia 

kolejnych środków na cieszące się dużym zainteresowaniem przedsięwzięcia. Przekroczono  

i to znacznie natomiast wskaźniki dotyczące szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie 

nowej i istniejącej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

Warto przyjrzeć się bliżej przeprowadzonym operacjom. Niewątpliwie 

przedsiębiorczość stanowiła kluczowy element działań Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

w analizowanym okresie. Do najciekawszych zrealizowanych operacji zaliczyć trzeba 

utworzenie gabinetu neurologopedycznego w Strzelcach Opolskich. Dzięki tej inwestycji 

świadczona jest pomoc specjalistyczna w zakresie kompleksowej diagnozy logopedycznej, 

terapii logopedycznej, poradnictwa, konsultacji i wczesnej interwencji. Działania te 

skierowane są przede wszystkim do dzieci do 3 roku życia z problemami rozwojowymi. 

Zwraca uwagę innowacyjne i ekologiczne wyposażenie oraz wystrój gabinetu, w tym m.in. 

naturalny higrometr z mchu chrobotka oraz specjalistyczny sprzęt do diagnozy i terapii 
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wykonany z naturalnych i wysokiej jakości materiałów. Warto też podkreślić, iż  gabinet 

współpracuje z lokalnymi specjalistami celem przeprowadzenia kompleksowej diagnozy oraz 

leczenia pacjentów. Koszt dofinansowania w ramach LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

wyniósł 70 000 zł. 

 

Zdjęcie 1. Gabinet neurologopedyczny w Strzelcach Opolskich. 

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

 

Do innych ciekawych przedsięwzięć zaliczyć trzeba stworzenie mobilnej myjni 

parowej czy wypożyczalnię kampingów. W przypadku operacji z zakresu rozwoju działalności 

gospodarczej zbudowano m.in. skatepark i ujeżdżalnię koni w Januszkowicach. 

Działania infrastrukturalne w analizowanym okresie to również operacje warte 

pochwalenia. Wymienić warto przede wszystkim Teatr Okienny, który stanowił odpowiedź 

na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów. Beneficjentem był Strzelecki Ośrodek 

Kultury, a kwota dofinansowania wyniosła 168 185,61 zł. Teatr Okienny to jedyne takie 

miejsce w województwie opolskim przystosowane do rozwoju i działań w zakresie kultury. 

Zlokalizowane jest w podwórku wewnętrznym Strzeleckiego Ośrodka Kultury. 

Przedstawienia odbywają w oknach oraz na niewysokich, odpowiednio przygotowanych  
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i zabezpieczonych daszkach budynku, wyposażonych w balustradę oraz schody, co pozwala 

na bezpośredni kontakt z publicznością. Istotnym aspektem jest także fakt, iż przestrzeń 

tworzy niepowtarzalną atmosferę - miejsce obsadzono drzewami i otoczono roślinnością. 

Warto dodać, że Teatr Okien to również miejsce, gdzie swoje prace wystawiają artyści 

lokalni, a i odbywają się tutaj zajęcia edukacyjne dla seniorów i warsztaty aktorskie dla 

młodzieży. 

 

Zdjęcie 2. Teatr Okienny w Strzelcach Opolskich. 

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

W ramach operacji infrastrukturalnych warto także wymienić budowę wiaty 

rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki we 

wsi Walce. Działania miały służyć zagospodarowaniu przestrzeni publicznej dla potrzeb 

rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej. Beneficjentem była gmina Walce, a kwota 

dofinansowania wyniosła 142 955,00 zł. Zagospodarowany dzięki projektorowi teren 

obejmuje powierzchnię 871 m2, z czego część została utwardzona, a część obsiana trawą  

i osadzona zielenią. 
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Zdjęcie 3. Wiata rekreacyjna we wsi Walce. 

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

 

Z środków Stowarzyszenia powstały także w gminach siłownie zewnętrzne, co 

skutkowało poprawą oferty rekreacyjnej. Warto także wymienić dofinansowanie remontu 

Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (powstały między innymi podłoże, fontanny, 

oświetlenie, ławki, stacja do ładowania samochodów elektrycznych). Wkrótce będzie 

wykonywana kolejna ciekawa inicjatywa - wieża widokowa w Utracie. Przedstawiciele 

Stowarzyszenia stwierdzili, że w następnym okresie finansowym warto by było skupić uwagę 

właśnie na tych bardziej atrakcyjnych operacjach, które faktycznie zwiększają potencjał 

rekreacyjny obszaru. 

Turystyka i rekreacja stanowi bowiem ważny element działania. Stowarzyszenie 

Kraina św. Anny starało się uwzględnić zasoby każdej gminy, a prowadzone operacje 

wpływały na uatrakcyjnianie obszaru. Warto podkreślić, że działania kierowano nie tylko do 

turystów, ale przede wszystkim podejmowano je z myślą o mieszkańcach. W trakcie 

wywiadów prowadzonych w ramach ewaluacji wielokrotnie przytaczano frazę „cudze 

chwalicie, swego nie znacie”.  Podstawą była więc turystyka weekendowa i rowerowa.  
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Rezultatem działań było między innymi zagospodarowanie Stawu Liniowego  

w Januszkowicach, ale też utworzenie i urządzenie Szlaku Gąsek na terenie wsi Gąsiorowice 

(„Szlak Gąski produktem lokalnym Gąsiorowic”). Beneficjentem w tym drugim przypadku 

było Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice, a działanie odbywało się w ramach wsparcia 

z zakresu „Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”. Koszt 

dofinansowania wyniósł 58 786,00 zł.  W ramach działań utworzono szlak przyrodniczo –

turystyczny - w różnych lokalizacjach Gąsiorowic ustawiono figurki gąsek z atrybutami 

miejsc, które mają przybliżyć mieszkańcom i turystom ich znaczenie (np. przy starej remizie 

strażackiej ustawiono gąskę w kasku z wężem strażackim, która przedstawia dzieje 

pożarnictwa we wsi). Na trasie zamontowano również tablice informacyjne oraz mapy,  

a dodatkowo w ramach projektu wydano publikacje i kartki pocztowe oraz przygotowano 

dwie wystawy. 

 

Zdjęcie 4. Szlak Gąsek na terenie wsi Gąsiorowice. 

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Dzięki środkom Stowarzyszenia Krainy św. Anny realizowano też operacje z zakresu 

sakralnej i tutaj można wymienić wykonanie prac remontowych kościoła parafialnego  

w Nakle. Innym działaniem był remont zawilgoconych ścian oraz przywrócenie 

funkcjonowania organów w Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w 
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Krapkowicach Otmęcie. Wielomiesięczne zabiegi niewątpliwie znacznie podniosły walory 

techniczne oraz estetyczne kościoła. Kwota dofinansowania wyniosła 271 870,00 zł. 

 

Zdjęcie 5. Remont w Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Krapkowicach Otmęcie. 

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

W zakresie działań z dziedzictwa kulturowego niematerialnego wymienić warto też 

renowację szlaku krzyży przydrożnych we wsi Centawa. Dużym sukcesem było wpisanie 

kwiatowych dywanów spod Strzelec Opolskich na listę dziedzictwa UNESCO w grudniu 2021 

roku, w czym także kluczową rolę odegrało Stowarzyszenie Kraina św. Anny jako partner 

projektu 

Warto też zwrócić uwagę, że z środków Stowarzyszenia wydano szereg interesujących 

publikacji. W ramach działań z zakresu „Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów 

i usług lokalnych” powiat Krapkowicki opublikował przewodnik „Wędrówki po Sercu 

Opolszczyzny", w którym umieszczono szlaki turystyczne, trasy rowerowe, zabytki, a także 

przybliżono legendy, ciekawostki i lokalne obrzędy. Przy okazji wydania publikacji 

zorganizowano też konferencje w trakcie której uczestnicy dyskutowali o tym co ich zdaniem 

wyróżnia Krainę św. Anny. Spotkaniu towarzyszyła wystawa, która nawiązywała do miejsc 

przedstawionych w przewodniku. Wszystkie te działania miały na celu zwiększenie 

zainteresowania mieszkańców poznaniem miejsca w którym mieszkają i zainteresowania 
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obszarem turystów. Odbywało się to w ramach projektu „Nasza mała ojczyzna, naszym 

dziedzictwem kulturowym", a kwota dofinansowania wyniosła 61 519,27 zł. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie w ramach działań z tego samego zakresu 

otrzymała natomiast kwotę 45 347,62 zł na wydanie albumu „Perły krajobrazu małej 

architektury sakralnej w Gminie Gogolin" oraz map z zaznaczonymi kapliczkami i krzyżami, 

aby każdy zainteresowany mieszkaniec bądź przyjezdny mógł odwiedzić obiekty architektury 

sakralnej. Imprezą towarzyszącą był rajd rowerowy szlakiem kapliczek gminy Gogolin oraz 

wystawa zdjęć. Projekt przyczynił się do większego zainteresowania okolicznych 

mieszkańców i turystów  „perełkami krajobrazu” znajdującymi się na obszarze. Dodatkowo 

dzięki działaniom wiele z kapliczek i krzyży z bezimiennych stały się znane i popularne. 

 

Zdjęcie 6. Album „Perły krajobrazu małej architektury sakralnej w Gminie Gogolin". 

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Popularyzacji lokalnych produktów, tradycji i zwyczajów, w tym głównie kulinarnych, 

poświęcony był projekt „Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny”. Beneficjentem był 

tutaj powiat Krapkowicki, a kwota dofinansowania wyniosła 51 110,83 zł. Rezultatem działań 

było m.in. stworzenie strony internetowej poświęconej przepisom kulinarnym 

charakterystycznym dla regionu Krainy św. Anny, a także zorganizowanie konkursu na 

„Dyniowy przysmak z Krainy św. Anny”. 
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Bardzo ciekawą inicjatywą były organizowane imprezy w ramach działań z zakresu 

„Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych”. Wymienić tu 

można Targi Panieńskie w 2018 roku. Beneficjentem działań był Miejsko-Gminny Ośrodek 

Działalności Kulturalnej w Ujeździe, a koszt dofinansowania wyniósł 62 635,58 zł. Sam 

pomysł na imprezę był inicjatywą mieszkańców Ujazdu, który pragnęli przywołać Targi 

Panieńskie jako istotną część życia okolicznych wsi w przeszłości i ocalić ją od zapomnienia. 

Organizacja wydarzenia poprzedzona była licznymi warsztatami, które przybliżyły tradycje  

i obrzędy związane z targami. Starano się przypomnieć, iż w dawnych czasach służyły one  

kojarzeniu par. Do Ujazdu przyjeżdżały panny i kawalerowie, aby poznać ewentualnego 

przyszłego męża lub żonę. Tradycja, która obecnie wydaje się bardzo archaiczna, uzmysławia 

z jakimi trudnościami spotykali się nasi przodkowie i dlaczego organizowano tego typu 

wydarzenia. Impreza w 2018 roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców i turystów i była kontynuowana w 2019 roku (w kolejnych latach organizacji 

przeszkodziła pandemia). 

 

Zdjęcie 7. Targi Panieńskie w 2018 roku. 

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Warto też zwrócić uwagę na operację zatytułowaną „Obuwniczy szlak”. 

Beneficjentem była tutaj gmina Krapkowice, a działanie realizowane było w ramach 

przedsięwzięcia „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 
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społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”, Dzięki operacji przywołany i odświeżony został 

największy symbol Krapkowic jakim były przez wiele lat Śląskie Zakłady Przemysłu 

Skórzanego Otmęt. „Obuwniczy Szlak” to trasa turystyczna po zakątkach miasta, których 

symbolem wybrano właśnie modele produkowanych w dawnych zakładach butów. Osiem 

odlewów obuwniczych umieszczono w różnych miejscach miasta, dając tym samym 

mieszkańcom i turystom okazję poznać zabytki, miejsca historyczne i atrakcje przyrodnicze. 

Dodatkowo przy każdym „punkcie przystankowym” istnieje możliwość zeskanowania przy 

pomocy telefonu komórkowego kodu QR i wysłuchania historii każdego miejsca. Projekt 

przyczynił się do aktywności ruchowej mieszkańców, a także do podniesienia świadomości 

oraz edukacji na temat lokalnej historii. Kwota dofinansowania wyniosła 38 126,00 zł. 

 

Zdjęcie 8. „Obuwniczy szlak” w Krapkowicach. 

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Należy podkreślić, że w ostatnich latach dało się zaobserwować pobudzanie 

aktywności i włączanie w rozwój społeczności i w tym przypadku docenić trzeba także 
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działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Współpracowano z liderami z różnych gmin, 

zachęcano i wspomagano w zakładaniu stowarzyszeń i pokazywano różne możliwości. Dało 

się zaobserwować w ten sposób dużą motywację do działania m.in. organizacjach 

pozarządowych, które pozyskiwały środki na różne operacje branżowe. Należy podkreślić, że 

organizacje pozarządowe ściśle współpracowały z gminami i realizowanie projektów stanowi 

sporą zasługę  tych drugich z uwagi na udzielanie pożyczek na realizację projektów oraz 

wsparcie w prowadzeniu dokumentacji projektowej   

Poniższa tabela pokazuje jak przedstawiają się kwestie dotycząca przyznania i wypłaty 

środków.  

Przedsięwzięcia 
Budżet w 

LSR 

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona 

Realizacja 
budżetu (euro) 

Realizacja 
budżetu (%) 

Realizacja 
budżetu 
(euro) 

Realizacja 
budżetu (%) 

I. Zachowanie dziedzictwa 
Krainy św. Anny 

378 896,00 422 755,34 111,58 378 895,88 100,00 

II. Popularyzacja lokalnych 
produktów i usług 

68 389,00 78 615,23  114,95 68 388,98  100,00 

113 265,00  63 263,75  55,85 50 763,75  44,82 

III. Działania proekologiczne 15 482,00 17 814,75 
111,03 

15 482,59 
100,00 

IV. Wzmocnienia kapitału 

społecznego. Poznaj Krainę 

św. Anny 

14 055,00 14 979,57 14 055,76 

573 818,00  387 214,10 67,48 387 214,10  67,48 

V. Tworzymy atrakcyjne 

obiekty i przestrzenie 
1 181 914,00  762 738,10  64,53 371 000,74  31,39 

VI. Nowa zrównoważona 

przedsiębiorczość 
802 208,00  137 000,00 17,08 246 336,55   30,71 

VII. Wzmocnienie rozwoju 

zrównoważonej 

przedsiębiorczości 

1 130 322,00  1 070 613,75  94,72 398 883,42  35,29 

Tabela 3. Finansowy postęp w realizacji LSR. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

Dane z postępu finansowego potwierdzają, że zdecydowana większość strategii jest 

już zrealizowana. Doskonale widać duże zainteresowanie ze strony potencjalnych 
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beneficjentów. W konsekwencji nie ma większych obaw co do realizacji wskaźników. Warto 

też podkreślić, że w opinii przedstawicieli Stowarzyszenia cele zostały dobrane bardzo 

dobrze i należy w nowym okresie programowania ująć je w nowym brzmieniu  

z uwzględnieniem doświadczeń i wymogów legislacyjnych . Zwłaszcza, że przyniosły już 

szereg pozytywnych rezultatów.  

Należy także dodać, że Stowarzyszenie w swoich działaniach w ramach obecnej 

perspektywy finansowej zaplanowało również realizację projektu grantowego na 

opracowanie koncepcji Smart Villages – Inteligentne Wsie. W ramach powyższego 

przedsięwzięcia 5 miejscowości będzie mogło opracować koncepcje dla obszaru 

zamieszkiwanego przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Koncepcje uwzględniać będą 

zastosowanie technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepszego wykorzystania 

wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności w szczególności poprawy jakości życia. 

Opracowanie koncepcji musi odbywać się przy wsparciu co najmniej jednego partnera  

z zapewnieniem udziału różnych podmiotów z obszaru nią objętego w procesie jej 

opracowania. Zainteresowanie opracowaniem powyższych koncepcji wynika  

zudostępnionej  przez Stowarzyszenie ankiety, w której co najmniej 5 sołectw wyraziło swoją 

chęć realizacji powyższego przedsięwzięcia. Na realizację grantu po konsultacjach 

społecznych zabezpieczono w ramach budżetu 20 tysięcy złotych. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom zdiagnozowanym w specjalnie przygotowanej ankiecie dotyczącej 

zainteresowania tematyką Smart Villages wśród liderów społeczności lokalnych, 

Stowarzyszenie przygotowało zadanie , w której udział wzięły osoby deklarujące w badaniu 

chęć przygotowania tej koncepcji. Dzięki temu przedsięwzięciu zorganizowano szkolenie z 

zakresu podstaw idei i przykładów jej realizacji, wyjazd studyjny do Pękowic w województwie 

małopolskim, które zostały w 2021 roku wybrane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego najbardziej nowatorską wsią Małopolski, a także warsztaty wieńczące cały 

projekt, podczas których liderzy krok po kroku zapoznali się ze strukturą koncepcji Smart 

Villages, którą w dalszej kolejności będą opracowywać wraz ze swoimi społecznościami. 

Ponadto zaplanowano również tzw. operację własną, w ramach której realizowana 

będzie operacja ukierunkowana na realizację przedsięwzięcia wpisanego w LSR, tj. 

promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych. W ramach 
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projektu planuje się wydanie ciekawej publikacji, przedstawiającej w ciekawy sposób obszar 

objęty LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

5.3. Projekty współpracy 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zrealizowała i rozliczyła już trzy projekty współpracy. 

Pierwszy projekt miał charakter międzynarodowy i zatytułowano go „Dobre bo lokalne”. 

Realizowano go od listopada 2018 do grudnia 2020 roku. Projekt „Dobre bo lokalne” 

skierowany był do mieszkańców obszarów partnerskich LGD, a zwłaszcza do twórców 

ludowych, małych przedsiębiorstw, osób nieaktywnych zawodowo, kobiet, osób młodych 

oraz seniorów. Realizowany był na całym obszarze LSR polskich partnerów. Jego celem była 

identyfikacja, promocja artystów ludowych zajmujących się rękodzielnictwem oraz 

wprowadzenie na rynek produktów sztuki użytkowej inspirowanych sztuką ludową. Projekt 

wspierał rozwój przedsiębiorczości doprowadzając do współpracy lokalnych twórców, 

projektantów oraz przedsiębiorców.  Innym efektem było wzmocnienie tożsamości lokalnej. 

Partnerami były Lokalne Grupy Działania z województwa opolskiego: Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, 

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”, Stowarzyszenie Kraina św. Anny, Lokalna Grupa 

Działania „Kraina Dinozaurów” oraz partner czeski MAS Hranicko z. s. Bardzo przydała się 

współpraca zwłaszcza z czeską grupą działania, która ma duże doświadczenie dotyczące 

produktów lokalnych i chętnie się nim dzieliła. W ramach projektu wykonano: 

inwentaryzację zasobów lokalnych 5 LGD-ów, interaktywną mapę twórców i katalog, badanie 

rynku i strategię marketingową, cykl szkoleń, konkurs na produkt regionalny oraz sklep 

internetowy. W czerwcu 2019 roku zorganizowano jarmark folklorystyczny, a zwieńczeniem 

działań było opracowanie i wydanie materiału promocyjnego emitowanego w telewizji. 

Całkowity koszt projektu wyniósł 455 000 zł, w tym wkład finansowy Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny 100 000 zł. 
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Zdjęcie 9. Wizyta studyjna w MAS Hranicko w ramach projektu współpracy. 

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

 

Drugi projekt współpracy „Od dziedzictwa do bogactwa” (ODDO) również miał 

międzynarodowy charakter. Realizowany był od marca 2019 roku do czerwca 2020 roku  

w partnerstwie z grupami ze Śląska, tj.:  Lokalną Grupą Działania „Bractwo Kuźnic”, 

Stowarzyszeniem „Partnerstwo Północnej Jury”, LGD Kraina Dinozaurów oraz 

Stowarzyszeniem „Razem na wyżyny”, a także czeskimi partnerami MAS Rýmařovsko i MAS 

Opavsko z.s. Głównym celem była promocja zasobów regionu i wspieranie rozwoju 

lokalnego. Dodatkowo zaplanowane operacje przyczyniły się do aktywizacji, edukacji i 

integracji mieszkańców nie tylko obszaru działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny, ale 

wszystkich partnerów projektu współpracy. W ramach projektu zrealizowano szereg działań, 

w tym należy wskazać: opracowanie graficzne logo projektu, wykonanie worków 

turystycznych i toreb reklamowych, opracowanie i wydanie trójjęzycznej publikacji 

albumowej, opracowanie i wydanie gry memory (wśród 60 kartoników odnaleźć można 
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krapkowicki but, gąskę z Gąsiorowic, utopce, kwietne kobierce czy dawne opactwo 

Cysterskie w Jemielnicy), opracowanie i wydanie map promujących projekt współpracy, 

opracowanie i wydanie kalendarza promującego projekt współpracy, trzydniowe warsztaty  

w Polsce z zakresu dziedzictwa lokalnego. Budżet projektu wyniósł 479 781 zł, a udział 

finansowy Stowarzyszenia Krainy św. Anny  to kwota 103 061 zł.  

 

Zdjęcie 10. Gra memory wydana w ramach projektu współpracy „Od dziedzictwa do bogactwa”. 

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

 

Trzeci projekt współpracy to „Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan”. 

Realizowano go w całym 2021 roku. Projekt służył promocji dziedzictwa lokalnego, zasobów 

obszaru LGD ze szczególnym uwzględnieniem zasobów kulturowych. W ramach projektu 

wykorzystane zostały m.in. lokalne zasoby sztuki ludowej Kaszub w postaci haftu 

kaszubskiego oraz wzory folku opolskiego. Prowadzone działania miały też prowadzić do 

rozwoju i popularyzacji rekreacji i turystyki regionalnej. Dodatkowo przyczynić miały się do 

aktywizacji, edukacji i integracji mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Kraina  

św. Anny oraz partnera projektu, którym była LGD Kaszubska Droga. Efektem prowadzonych 

działań były m.in. wydanie kolorowanki zawierającej wzory kaszubskie i opolskie, wydanie 

kalendarza z widokami i elementami wzorów, wydanie upominków oraz specjalnej gry 
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planszowej. Bolączką tego projektu był  fakt, iż z powodu pandemii nie udało się zrealizować 

wszystkich zaplanowanych wcześniej działań wzajemnych odwiedzin grup projektu 

współpracy na Kaszubach i Opolszczyźnie. Całkowity budżet projektu wyniósł 100 010,50 zł,  

a udział finansowy  Stowarzyszenia Kraina św. Anny  to 50 001,50 zł. 

Czwarty projekt współpracy realizowany jest w partnerstwie Podhalańską Lokalną 

Grupą Działania. Jego realizacja została zaplanowana na lata 2022-2023. Podczas realizacji 

projektu „Dizajn, a wzory regionu” zrealizowane zostanie badanie wraz z analizą opolskiego 

haftu. Badanie będzie zawierać elementy etnograficznego opisu niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego jakim jest opolski haft. Działanie to przeprowadzone zostanie przez lokalnych 

etnografów i instytucję badawczą. Efektem badania będzie raport. Projekt ma charakter 

innowacyjny, gdyż jednocześnie na terenie województwa opolskiego i małopolskiego nigdy 

dotąd nie podjęto tak kompleksowego i holistycznego wsparcia rozwoju rynku produktów  

i usług bazujących na zasobach lokalnych i dziedzictwie kulturowym. W ramach działań 

przeprowadzone zostaną warsztaty i szkolenia, które będą miały za zadanie pobudzić 

kreatywność twórców i promocję regionów. Dodatkową wartością ma być rozwój 

przedsiębiorczości poprzez wzmacnianie lokalnej dumy i tożsamości, które dzięki podjętym 

działaniom stanie się rozpoznawalną marką. Warto nadmienić, iż Stowarzyszenie Kraina św. 

Anny będzie wiodącą grupą w projekcie co za tym idzie, wszelka odpowiedzialność za 

poprawną realizację projektu leży na Stowarzyszeniu. Całkowita wartość projektu wyniesie 

ponad 400 tysięcy złotych.   

 

5.4. Działania poza RLKS 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizuje wiele projektów poza RLKS. Odpowiadają 

one na potrzeby jakie zostały wyrażone w celach statutowych oraz zawarte w Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Szczegółowy ich wykaz zamieszczono w poniższej tabeli. 
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Nazwa  Program/fundusz i 
partnerzy 

Data realizacji 
działania i 
budżet 
projektu/ 
działania 

Opis działań 

Malowane 
dziedzictwo 
bez granic 

INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko 

 

Fundusz 
Mikroprojektów w 

Euroregionie Pradziad 
 

 
Partner:  
Polski Związek 
Kulturalno-
Oświatowego  
w Jabłonkowie 

 

30.01. 2017 – 
 
30.01. 2018  
 
Wartość: 
70 506,07 zł  
 

Realizacja projektu pozwoliła na przeprowadzenie badań  
i określenie współczesnych uwarunkowań funkcjonowania 

twórców zajmujących się niematerialnym dziedzictwem 
kulturowym pogranicza polsko-czeskiego. Realizacja projektu 

wpłynęła na rozwój i odnowę lokalnych tradycji 
folklorystycznych przyczyniając się do zwiększenia ruchu 
turystycznego. Wzajemne spojrzenie na dobre praktyki 

przełożyło się na stworzenie nowych koncepcji produktów  
i dotarciu do nowych odbiorców. 

Określone zostały możliwości współpracy twórców ludowych 
ze współczesnymi projektantami na bazie tradycyjnego 

zdobienia ceramiki, przełożone na inne produkty i usługi.  
W ramach projektu wydano raport i publikacje. 

 

Kraina tradycją 
malowana 
 

INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko 

 

Fundusz 
Mikroprojektów w 

Euroregionie Pradziad 
 
 
Partner:  
Gmina Leśnica  
i  
Dub nad Moravou 

 

01.03. 
2018 
 
-31.10. 
2018  
 
 
Wartość: 
35 716,67 zł 
 

Celem projektu było zainicjowanie współpracy społeczności 
polsko-czeskiej oraz wzmocnienie integracji na poziomie 

lokalnym, wpływając tym samym na usunięcie barier 
językowych, umożliwiając wymianę doświadczeń i tworząc 

globalny system wzajemnej relacji. Ponadto realizacja 
projektu przyczyniła się do podniesienia świadomości 

mieszkańców na temat przygranicznych miejscowości, a także 
rozpropagowania i promocji tradycyjnego wzornictwa 

występującego na obszarze pogranicza. 
W ramach  projektu zorganizowano między innymi warsztat 

twórczego malowania (na wielkoformatowych płytach 
kartonowo gipsowych), wernisaż prac, kolorowankę 

antystresową  
z projektami powstałymi w trakcie warsztatów, cykl 

dwujęzycznych artykułów na temat dziedzictwa 
niematerialnego. 

 

Annogórskie 
obrzędy i 
tradycje kiedyś 
i dziś 
 

INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko 

 

Fundusz 
Mikroprojektów w 

Euroregionie Pradziad 
 
 
Partnerzy:  
Dub nad Moravou 
Gmina Leśnica 

 

01.08. 
2018 
 
- 
01.08. 
2019  
 
 
 
Wartość: 
85 839,98 zł 
 

Projekt umożliwił zachowanie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, poprzez zinwentaryzowanie 

kultywowanych obrzędów i tradycji ludowych, a następnie 
spisanie ich i sporządzenie kalendarza 

obrzędowego pogranicza polsko-czeskiego. Zebrane zostały 
zarówno obrzędy i tradycje, które odbywają się według 

tradycyjnych przekazów, jak również te które przeszły już 
pewną transformację. Ponadto zostało wybrane cztery 

obrzędy/zwyczaje, a następnie nagrano film relacjonujący 
przebieg: wodzenie niedźwiedzia, stawianie drzewka 

majowego, palenie żuru oraz obchody Święta Marcina.  
W ramach projektu opracowano i wydano także  kalendarz 

obrzędowy. 

Wróćmy do 
bajek i legend 

INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko 

 

01.07. 
2018 
 
- 

Projekt przyczynił się do zwiększenie atrakcyjności obszaru 
pogranicza polsko-czeskiego poprzez promocję 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego jakimi są bajki  
i legendy. Większa i skuteczniejsza promocja 
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Fundusz 
Mikroprojektów w 

Euroregionie Pradziad 
 
Partnerzy:  
Dub nad Moravou 
Gmina Leśnica 

 
30.06. 
2019  
 
 
Wartość: 
51 896,70 zł 

obszaru możliwa była poprzez ogłoszenie konkursu, wydanie 
audiobooka, wydanie dwujęzycznej 

publikacji oraz publikacji pisanej pismem Braille’a, 
zawierających opisy bajek i legend nawiązujących do 

lokalnej kultury, tradycji, czy też miejsca. 

Annogórska 
moc ziół 
 

INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko 

 

Fundusz 
Mikroprojektów w 

Euroregionie Pradziad 
 

oraz 
 

Program Rozwoju 
Organizacji 

Obywatelskich (PROO) 
 

Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. 

 
 

Partnerzy:  
- MAS Opavsko z.s. 
- Zespół Opolskich 
Parków Krajobrazowych 
Oddział Park 
Krajobrazowy Góra 
Świętej Anny 
- Gmina Leśnica 

01.03. 
2020 
 
- 
 
31.12. 
2020  
 
 
Wartość: 
80 671,37 zł 
 

Realizacja projektu otworzyła możliwości współpracy 
i integracji społeczności polsko-czeskiej poprzez 

realizację działań ukierunkowanych na edukację ekologiczną  
i zdrowy styl życia. Pozwoliła zwrócić uwagę zarówno 
mieszkańcom, turystom jak i lokalnym samorządom,  

o pozytywnych wartościach jakie posiadają zioła. W ramach 
projektu przeprowadzono kampanię edukacyjną, 

opublikowano 8 artykułów na temat ziół, wydano publikację 
„Zioła na każdy miesiąc” (zawierającą opisy i zdjęcia ziół i 

roślin, kalendarz ich zbierania oraz przepisy) oraz materiały 
promocyjne (kartki pocztowe, torby), przeprowadzono 

konkurs fotograficzny, odbyto wizyty studyjną i 
zorganizowano cykle spotkań tematycznych i warsztatów. 

Jak się bawili 
dziadek i 
babcia 
 

INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko 

 

Fundusz 
Mikroprojektów w 

Euroregionie Pradziad 
 
 

Partner:  
MAS Opavsko z.s. 
 

01.02. 
2021 
 
- 
 
 
31.10. 
2021 

Projekt otworzył możliwości współpracy i integracji 
społeczności poprzez realizację działań 

ukierunkowanych na spisanie dawnych gier podwórkowych  
i gier rodzinnych (tj. gra w klasę, kapsle, klipę, kulanie fajerki 

itp.) i uchronienia słowa mówionego od zapomnienia. 
Wspólny konkurs i gra terenowa, zawierająca elementy 
lokalnej kultury, historii i tradycji umożliwiły wymianę 

doświadczeń i rozszerzenie transgranicznego partnerstwa.  
W trakcie projektu przeprowadzono kampanie edukacyjną, 

konkurs fotograficzny, konsultacje i wywiady, odbyła się 
wizyta studyjna partnera czeskiego oraz wydano materiały 

promocyjne (publikacje, gra karciana, plecaki, gra planszowa). 

W Krainie 
zmysłów 

INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko 
 

Fundusz 
Mikroprojektów w 
Euroregionie Pradziad  
 
Partnerzy:  

01.06. 
2021 
 
-31.05. 
2022 

Głównym celem było zainicjowanie współpracy społeczności 
polsko-czeskiej oraz wzmocnienie integracji  

na poziomie lokalnym w dobie poCOVIDowej. 
Realizacja działań ukierunkowana była na edukację, promocję 

i pobudzeniu zmysłów, dbając w szczególności o własne 
zdrowie psychiczne w dobie COVIDu i izolacji społecznej. 

W ramach działań przeprowadzono kampanię edukacyjną 
przygotowaną przez psychologa, odbyła się dogoterapia, 
szkolenie psów, hipoterapia, warsztaty z robienia lasu w 
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- MAS Opavsko z.s. 
- Gmina Izbicko 

 

słoiku, warsztaty muzyczne – gra na egzotycznych 
instrumentach muzycznych, warsztaty ze zdobienia 

pierników/ciast/tortów, warsztaty herbaciane, spotkanie  
z dietetykiem i trenerem personalnym. Dodatkowo ogłoszono 

konkurs fotograficzny, przeprowadzono zbiórkę karmy  
i produktów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska i wydano 
promocyjne materiały (kubki termiczne, bidony, kalendarze, 

torby, puzzle i batoniki). 

Giving Circle – 
„Krąg 
darczyńców” 

Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności 

06.10.2016 
i 31.01.2018 

„Krąg darczyńców” było wyjątkowym spotkaniem 
przedstawicieli biznesu, kultury, sportu, organizacji 

pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego 
darczyńcy wspierali wybrane przez siebie projekty 

społeczne. Zrealizowano dwa wydarzenia, w czasie których 
pozyskano ponad 25 tys. zł na przeprowadzenie 6 oddolnych 

inicjatyw społecznych. 
 

Dobre Praktyki 
w cieniu 
wulkanu 
 

Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich (KSOW)  
 
 
Partnerzy: 
Lokalna Grupa Działania 
„Górna Prosna” 
 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Stradunia 
 

01.05.2021- 
02.11.2021  
 
Wartość: 23 
876,00 zł  

Celem działań było: zwiększenie udziału zainteresowanych 
stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych 
beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i 

wsparciu finansowym; aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz 
podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach 

wiejskich. 
W ramach działań przeprowadzono konkurs dla 

beneficjentów, nagrano film dla laureatów, opublikowano  
w prasie artykuł i wydano publikacje „Dobre praktyki w cieniu 

wulkanu” 

Działaj Lokalnie  
 

Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności 

 

Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.03.2016 – 
28.02.2017 

(wartość: 22 
73,55) 

09.03.2017- 
28.02.2018 
(wartość: 

47 434,20 zł) 

09.04.2018 – 
28.02.2019 
(wartość: 

47 154,44 zł) 

19.03.2019 – 
28.02.2020 
(wartość: 

 
Celem programu Działaj Lokalnie jest wspieranie projektów, 

które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, 
poprawie jakości życia i budowaniu lokalnego kapitału 

społecznego. Stowarzyszenia Kraina św. Anny prowadzi 
lokalne konkursy grantowe i za ich pośrednictwem rozdziela 
środki przekazane przez PAFW i pozyskane od samorządów, 

przedsiębiorców i osób prywatnych. 
 
 

Konkurs 2016 – w ramach ogłoszonego konkursu grantowego 
zrealizowano 7 projektów 

 
Konkurs 2017 – w ramach ogłoszonego konkursu 

zrealizowano 12 projektów 

 

Konkurs 2018 – w ramach ogłoszonego konkursu 

zrealizowano 12 projektów 

 
 
 
 

Konkurs 2019 – w ramach ogłoszonego konkursu 
zrealizowano 11 projektów 
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55 687,67) 

 
01.03.2020 – 
28.02.2021 
(wartość: 

90 589,83) 

01.03.2021- 
28.02.2022 

(wartość: 
26 807,00 zł) 

 
 
 
 
 

Konkurs 2020 – w ramach ogłoszonego konkursu 
zrealizowano 12 projektów 

 
 

Konkurs 2021 – w ramach ogłoszonego konkursu 
zrealizowano 15 projektów 

 

Opowiedz 
2017-2018 
 

 

Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce 

 

 04.09.2017-
31.01.2019 

 
 

(wartość: 
4 235,97 zł)  

Konkurs miał na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodka 
Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych 

sposobów opisywania własnych działań i promowania 
inicjatyw wspieranych w ramach Programu, a przez to ich 

wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na 
budowanie dobra wspólnego. Konkurs służył wyłonieniu, 

nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów 
twórczego pokazywania projektów Programu. W roku 2017 

do konkursu wpłynęło 5 zgłoszeń w 3 kategoriach. 
W roku 2018 wpłynęło 6 zgłoszeń w 3 kategoriach 

Działaj 

Medialnie 

Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce 

 

 

01.02.2018-
31.01.2019 

 
(wartość:  

2 999,97 zł) 
 

2020 
(wartość:  

9 525,12 zł) 

Celem programu w 2018 roku było wydanie kalendarza 
promującego Działaj Lokalnie na obszarze Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny. W 2020 roku natomiast stworzono stronę 
internetową. 

Fundusz 
Wsparcia ODL 
 

Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce 

 

20.04.2020 – 
30.06.2020 
 
(wartość: 4 000 

zł) 

Fundusz miał na celu wsparcie Ośrodków Działaj Lokalnie  
w walce z pandemią oraz pomoc w przetrwaniu trudnych 

etapów. W ramach wsparcia przeorganizowano pracę biura  
i zakupiono urządzenia biurowe przystosowane do pracy 

zdalnej. 
 

Kierunek FIO 
 

Narodowy Instytut 
Wolności- 

Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa 

Obywatelskiego 
 

FIO 2020 
Partnerzy: 
Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Dolina 
Stobrawy” 
 
Samorząd 
Województwa 
Opolskiego 

01.01.2020 – 
31.12.2020  

 
(wartość: 

238 105,11 zł ) 
 

Celem Programu Kierunek FIOpolskie było zwiększenie 
zaangażowania obywateli i organizacji 

pozarządowych w życie publiczne poprzez: zwiększenie liczby 
inicjatyw oddolnych; wzrost liczby obywateli angażujących się 

w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy 
lokalne;  wzrost partycypacji obywateli w sprawach 

publicznych, wzmocnienie potencjału III sektora. 
W ramach działań ogłoszono konkurs grantowy, wyłoniono 

32 projektów do realizacji, przeprowadzono konkurs filmowy 
dla beneficjentów. 

Tabela 16. Działania poza RLKS. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
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Działania poza RLKS służyły przede wszystkim zwiększaniu atrakcyjności obszaru, 

promocji jego dziedzictwa materialnego i niematerialnego a ponadto służyły pobudzeniu 

aktywności społeczności lokalnych. Należy podkreślić ich dużą wartość edukacyjną  

i integracyjną, w tym pogłębianie współpracy polsko-czeskiej. Szczególną rolę odgrywa 

program „Działaj lokalnie”, który w opinii przedstawicieli Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

bardzo dobrze spełnia swoje zadanie i na pewno będzie kontynuowany i rozwijany. Warto  

w tym aspekcie zwrócić uwagę na kilka przykładów projektów, jakie były realizowane w jego 

ramach: 

• w lipcu 2019 roku grupa członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół 

Krapkowic wybrała się na wycieczkę krajoznawczo – przyrodniczą na Górę Św. 

Anny. Wycieczka ta była pierwszą z projektu „Dziedzictwo przyrodniczo-

historyczne Krainy Świętej Anny”, a kolejnym etapem projektu była wycieczka 

przyrodniczo – krajoznawcza do Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny  

w sierpniu 2019 roku, 

• w 2019 roku grupa nieformalna Sołectwo Wierchlesie przy patronie 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice realizowała projekt „Fabryka siły  

i witalności”, a w jego ramach m.in. organizowano treningi dla osób w wieku 

50+, w tym ćwiczenia na zdrowy kręgosłup oraz ćwiczenia rozciągające – 

relaksujące, 

• w 2019 roku zakończono realizację cyklu zajęć „Przystanek Rozwój” 

kierowanych do dzieci z różnymi dysfunkcjami, w których trakcie 

wykorzystane zostały elementy metody integracji sensorycznej, 

psychomotoryki czy sensoplastyki i miały na celu nabywanie, rozwijanie  

i podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania dzieci oraz 

włączenie treningu umiejętności społecznych, 

• w 2020 roku zakończono budowę boiska do piłki plażowej przy Centrum 

Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Rozmierce, które cieszy się wielkim 

zainteresowaniem wśród młodzieży. 
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Zdjęcie 11. Boisko do piłki plażowej w Rozmierce.  

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

 

Wśród innych ciekawych projektów realizowanych w ramach „Działaj Lokalnie”  

zwracają uwagę działania prowadzone przez następujące stowarzyszenia i grupy: 

• Stowarzyszenie Odnowy Wsi Centawa – „15 lat minęło… Centawa kiedyś i dziś”, 

• Stowarzyszenie MARTINUS – „Jak to pierwyj bywało”, 

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia – „Podchody szlakiem atrakcji wsi Stradunia”, 

• Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka – „Historia Piotrów–i - naszym bogactwem”, 

• Grupa nieformalna Żywe głośniki – „Cicho, cisz–j - oby było głośniej”, 

• Grupa nieformalna Rada Sołecka Sołectwa Jemielnica – „Żyj zdrowo w Unii 

Europejskiej”, 

• Grupa nieformalna Sołectwo Dobieszowice – „5-cio i 50-cio latek razem spędza wolny 

czas”, 

• Stowarzyszenie Tęczowa Szósteczka – „Aktywna rodzina i już wesoła m”na". 
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Działania te niewątpliwie wpłynęły na budowanie kapitału społecznego, wzmocniły 

integrację i aktywizację mieszkańców. Pokazywały również bogate dziedzictwo kulturowe,  

a także rozbudowywały wiedzę ekologiczną mieszkańców. 

 

Zdjęcie 12. „Przystanek Rozwój” w ramach „Działaj Lokalnie”. 

Źródło: Materiały własne Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

 

5.5. Działalność biura Stowarzyszenia 

 

Biuro Stowarzyszenia mieści się w Krapkowicach. Pracownicy są bardzo 

zaangażowani w powierzone działania, a nierzadko sami wychodzą z inicjatywami. 

Przedstawiciele Zarządu wypowiadają się o nich w samych superlatywach. Na przestrzeni lat 

wypracowano różne rozwiązania powodujące, że Kraina św. Anny jest Stowarzyszeniem, 

które nie stoi w miejscu, a cały czas się rozwija. Podkreślany jest także bardzo wysoki 

poziom zaufania do wszystkich pracowników biura, co wpływa na efektywność i dynamizm 

pracy całego zespołu.  

Pracownicy biura to osoby dla których praca w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny to 

nie tylko obowiązek, ale także czas, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania  

i zaspokajać ciekawość świata. Wszystkich pracowników charakteryzuje duża otwartość 

zarówno na ludzi jak i na nowe miejsca jak i doświadczenia. W związku z tym, na przestrzeni 
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lat udało się wypracować kulturę pracy, w której każdy pracownik czuje się doceniony, 

zmotywowany do pracy i zajmuje się obowiązkami, które realnie go  interesują. To 

przekłada się z kolei na wysoką efektywność pracy zarówno w zakresie doradztwa, jak  

i promocji, organizacji pracy, czy realizowanych przez Stowarzyszenie projektów. Taką 

opinię potwierdzają zarówno władze Stowarzyszenia jak i wyniki badań prowadzonych 

wśród osób korzystających z doradztwa, czy szerzej – mieszkańców. 

Skuteczność działania biura Stowarzyszenia w ramach animacji, doradztwa i promocji 

jest wysoka, o czym świadczy duże zainteresowanie zarówno naborami, jak i wydarzeniami 

promowanymi przez Stowarzyszenie wśród mieszkańców obszaru działania. Można więc 

stwierdzić, że wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju przebiega prawidłowo między innymi za 

sprawą bardzo sprawnie funkcjonującego biura i obsługi beneficjentów. 

Duży wpływ na funkcjonowanie Stowarzyszenia Kraina św. Anny mają szkolenia 

kierowane do jego przedstawicieli. Poniższe tabele prezentują dane dotyczące szkoleń 

pracowników oraz członków organów Stowarzyszenia w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 

grudnia 2021 roku. 

Data 
szkolenia 

Temat szkolenia 
Wykonawca 

szkolenia 

Liczba 
przeszkolonych 
pracowników  

Liczba 
przeszkolonych 

członków 
zarządu 

Liczba 
przeszkolonych 
członków rady 

5.09.2016 
Szkolenie dla Członków 
Rady Programowej i 
Pracowników biura 

Paweł Rodak 4 4 15 

28.11.2016 

Szkolenie z wypełniania 
dokumentów 
aplikacyjnych w 
szczególności 
biznesplanu, na operacje 
w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego 
przez społeczność” 
objętego PROW na lata 
2014-2020.  

Szkoląca z 
zakresu 
biznesplanu: 
Joanna Gach 
Szkoląca w 
zakresie 
pozostałych 
dokumentów: 
Ewa Maria Piłat 

5 1 18 

05.01.2017 

Szkolenie Komisji nadzorującej 
proces oceny i wyboru operacji 
w ramach wdrażania Strategii 
Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność 
(LSR) Stowarzyszenia Kraina św. 
Anny w systemie elektronicznej 
oceny wniosków. 

Administrator 
ESOW: Maria 
Muc-Łysy  
i Ewa Maria Piłat 

3 - 5 

12.01.2017 
Szkolenie Rady Programowej 
dotyczące wdrażania LSR i 

Paweł Solecki  
Maria Muc-Łysy  

- - 15 
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Regulaminu Rady Programowej 
oraz oceny i wyboru projektów 
do finansowania wraz z 
zaznajomieniem z 
Elektronicznym Systemem 
Oceny Wniosków (ESOW). 

Ewa Maria Piłat 

22.05.2017 

Szkolenie Rady Programowej 
podnoszące wiedzę i 
kwalifikacje zawodowe 
wynikające z bieżących potrzeb 
oraz zmieniających się 
przepisów prawa. 

Maria Muc-Łysy  
Ewa Maria Piłat 

- - 15 

08.02.2018 

Szkolenie z zakresu 
przeciwdziałania 
nieprawidłowościom, 
nadużyciom oraz korupcji w 
procesie wdrażania LSR 

Piotr Jaworski 5 5 7 

12.02.2018 

Szkolenie dla pracowników 
biura Stowarzyszenia Kraina 
św. Anny w zakresie praw 
autorskich, pól eksploatacji 
wizerunku i dorobku 
autorów w internecie. 

Kancelaria Radcy 
Prawnego 
Katarzyna 
Chachlowska 

5 1 - 

13.12.2018 
Szkolenie z zakresu wdrażania 
LSR i Regulaminu Rady 
Programowej 

Ewa Maria Piłat - - 13 

13.12.2018 

Szkolenie z zasad wypełniania 
dokumentacji aplikacyjnej i 
rozliczeniowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność”. 

Ewa Maria Piłat 4 - 13 

09.01.2019 

Szkolenie dla pracowników 
biura Stowarzyszenia Kraina 
św. Anny z zasad ewaluacji i 
monitoringu 

Piotr Jaworski 5 1 - 

27.02.2019 

Szkolenie dla Rady 
Programowej z zasad oceny i 
wyboru projektów do 
dofinansowania wraz z 
zaznajomieniem z systemem 
elektronicznej oceny 
wniosków. 

Szkoląca z 
zakresu ESOW: 
Nikolina Lerch-
Bieganowska     
Szkolący z 
zakresu 
biznesplanu: 
Piotr Bębenek 

- - 15 

01.04.2019 

Szkolenie z zakresu 
podnoszenia wiedzy i 
kwalifikacji dla członków 
Komisji nadzorującej proces 
oceny i wyboru operacji w 
ramach wdrażania Strategii 
Rozwoju Lokalnego 

Nikolina Lerch-
Bieganowska     
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dokumentacji aplikacyjnej i 
rozliczeniowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność”. 

Piotr Bębenek 

24.11.2020 

1. Znajomość wdrażania LSR i 
Regulaminu Rady 
Programowej.  

2. Z zasad wypełniania 
dokumentacji aplikacyjnej i 
rozliczeniowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego 
przez społeczność”. 

3. Zasad oceny i wyboru 
projektów do finansowania 
wraz z zaznajomieniem z 
systemem elektronicznej 
oceny wniosków. 

Maria Muc-Łysy 
Ewa Maria Piłat 
Piotr Bębenek 
Julia Feliniak 

2 - - 

07.12.2020 

1. Znajomość wdrażania LSR i 
Regulaminu Rady 
Programowej.  

2. Z zasad wypełniania 
dokumentacji aplikacyjnej i 
rozliczeniowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego 
przez społeczność”. 

3. Zasad oceny i wyboru 
projektów do finansowania 
wraz z zaznajomieniem z 
systemem elektronicznej 
oceny wniosków 

Maria Muc-Łysy 
Ewa Maria Piłat 
Piotr Bębenek 
Julia Feliniak 

- - 13 

04.02.2021 
Szkolenie z zasad ewaluacji i 
monitoringu LSR 

Adam Dąbrowski 4 1 - 

Tabela 17. Szkolenia pracowników i członków organów Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

Dane zamieszczone w tabelach potwierdzają duże zaangażowanie pracowników  

i członków Zarządu i Rady. Warto podkreślić, że ujęto  tu tylko szkolenia organizowane przez 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny. 

Pracownicy Stowarzyszenia uczestniczą każdorazowo w tzw. „czwartkowych 

spotkaniach LGD”. Jest to ogólnopolskie spotkanie on-line prowadzone przez Polską Sieć 

Lokalnych Grup Działania. Dzięki opłacanej składce uzyskano nieograniczony dostęp do 
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wszelkiej korespondencji sieci PSLGD z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie 

RLKS oraz z Grupą Roboczą ds. RLKS. Dzięki tym źródłom Stowarzyszenie pozyskuje aktualną 

wiedzę na temat proponowanych zmian, interpretacji, czy decyzji w sprawie wdrażania 

programu LEADER w Polsce. Istotne jest także zbieranie wszelkiej wiedzy na temat nowego 

okresu programowania, w którym Stowarzyszenie Kraina św. Anny chce kontynuować swoje 

działania mające na celu rozwój lokalny. 

Pracownicy Stowarzyszenia Kraina św. Anny aktywnie podejmują zróżnicowane 

działania komunikacyjne. Da się zaobserwować częste aktualizacje strony internetowej oraz 

umieszczanie wpisów na portalu społecznościowym Facebook. Uatrakcyjnieniem są także 

materiały promocyjne na YouTube. W latach 2009-2021 zrealizowano z różnych programów 

79 filmów promujących obszar, a do tego trzeba dodać 31 audycji radiowych i wydanie 

audiobooka oraz publikacji bajek wydanych alfabetem Braille’a. Biuro Stowarzyszenia 

prowadzi bieżący monitoring odwiedzin strony internetowej (w 2020 roku odnotowano 42 

224 odsłony, a w 2021 roku 51 392). Również członkowie LGD są aktywnymi 

przedstawicielami Krainy św. Anny na zewnątrz, często przekazując informacje na temat 

bieżących działań, w tym naborów odbywających się w Stowarzyszeniu. Członkowie 

Stowarzyszenia aktywnie promują i zachęcają do kontaktu mieszkańców społeczności 

lokalnych, w których mieszkają. 

Istotną rolę w komunikacji odgrywają spotkania informacyjno-konsultacyjne 

prowadzone w różnych miejscowościach w poszczególnych gminach wchodzących w skład 

Stowarzyszenia Mają one służyć zwiększaniu partycypacji mieszkańców i podmiotów  

z obszaru w realizację LSR.  W planie komunikacji zaplanowanych jest corocznie 10 tego 

rodzaju spotkań. W 2016 roku wzięło w nich udział 158 osób, w 2017 – 74 osoby, w 2018 – 

45 osób, w 2019 – 95 osób. Pewne zmiany w planie komunikacji przyniósł 2020 rok   

i wprowadzony 20 marca stan pandemii. W konsekwencji odwołano zaplanowane spotkania 

informacyjno-konsultacyjne, ale równocześnie na stronie internetowej Stowarzyszenia na 

bieżąco podawano informacje dotyczące tarcz antykryzysowych i możliwości dofinansowania 

z innych źródeł miejsc pracy podczas pandemii. 

Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia Kraina św. Anny aktywnie szkolą i biorą 

udział w rozmaitych szkoleniach. Na uwagę zasługuje fakt, że każdorazowo na prowadzonych 
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spotkaniach, czy szkoleniach rozdawane są ankiety omawiające ich jakość. Łączna suma 

ankiet tego rodzaju, jakie udało się zebrać w latach 2017-2020 wyniosła  360 sztuk. W 

ramach tych ankiet pytano wielowymiarowo o jakość, efektywność prowadzenia szkolenia, a 

także o dalsze wskazania dotyczące tego, jakie szkolenia powinny być organizowane. 

Efektem tego, Stowarzyszenie aktywnie reagowało na potrzeby zgłaszane przez osoby 

uczestniczące w spotkaniach i szkoleniach i dobrze mogło definiować cele szkoleniowe.  

Niezależnie od tych ankiet, prowadzone były także rozmaite inne badania, w których 

zebrana wiedza stawała się podstawą do podjęcia określonych działań. Wśród nich wymienić 

można np. ankieta badająca satysfakcję wśród potencjalnych i faktycznych beneficjentów -  

I i II połowa 2017; ankieta diagnozująca problemy i trudności komunikacyjne między 

beneficjentema Instytucją Wdrażającą – 2018, 2019, 2020; ankieta oceniająca efektywność 

działań komunikacyjnych – 2018, 2019, 2020; ankieta z udzielanego doradztwa – 2017, 2018, 

2019, 2020. Prowadzenie konsultacji i zbieranie wiedzy na temat swojej działalności jest 

bardzo dobrą praktyką, którą warto kontynuować w przyszłości. Szeroko stosowane ankiety 

ewaluacyjne pomagają niewątpliwie stale podnosić jakość świadczonych usług przez biuro 

Stowarzyszenia, a także wprowadzaniem nowych rozwiązań. Dobrym przykładem tego typu 

działania jest przeprowadzenie ankiety wśród liderów społeczności lokalnych dotyczącej 

zainteresowania opracowaniem koncepcji Smart Villages. Efektem przeprowadzonej ankiety, 

która wskazała na spore zainteresowanie tą tematyką, Stowarzyszenie przygotowało projekt 

z środków własnych  umożliwiający chętnym osobom uczestnictwo w szkoleniu, warsztatach 

i wyjeździe studyjnym z tej tematyki. Ten przykład pokazuje jak sprawnie  

i aktywnie zarządzana jest organizacja. 

Nawiązując do planu komunikacji, sprawdzono opinie samych mieszkańców gmin 

obszaru  na temat tego, czy komunikacja była efektywna. W ankiecie zadano pytanie  

o rozpoznawalność Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Spośród 106 badanych mieszkańców, 80 

wybrało odpowiedź twierdzącą, a 26 stwierdziło, że nigdy nie słyszało o Stowarzyszeniu. 

Osobom, które wskazały, iż słyszały o Stowarzyszeniu zadano kolejne pytanie dotyczące tego, 

w jaki sposób dotarły do informacji o nim. 
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Wykres 1. Metody docierania informacji o Stowarzyszeniu Kraina św. Anny do mieszkańców obszaru. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

Dane z powyższego wykresu pokazują, iż przygotowany plan komunikacji był 

efektywny. Najwięcej mieszkańców gmin obszaru biorących udział w badaniu wskazało, iż 

źródłem informacji o Stowarzyszeniu była strona internetowa Krainy św. Anny (51),  

a nieznacznie mniej uznało, że dotarło do informacji o Krainie św. Anny dzięki publikacjom  

w prasie na temat działalności Stowarzyszenia (48). Dużo wskazań miały także wydawane 

przez Stowarzyszenie publikacje i/lub materiały promocyjne (42), strony internetowe gmin 

(40) oraz odwiedzanie profilu Krainy św. Anny na Facebooku (40). Pozytywnie należy też 

odebrać wyniki wskazujące jako źródło informacji rodzinę i/lub znajomych (34) oraz tablice 

informacyjne, billboardy i plakaty (33). Na podstawie udzielonych przez mieszkańców, którzy 

brali udział w ankiecie, odpowiedzi można wskazać, iż najmniej efektywne były spotkania 

informacyjno-konsultacyjne (26) oraz odwiedzanie stoisk Stowarzyszenia w trakcie imprez 
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lokalnych i festynów (21). W kontekście działań komunikacyjnych, warto również sprawdzić, 

w jaki sposób docierały do potencjalnych beneficjentów informacje o naborze wniosków. 

 

Wykres 2. Metody docierania informacji o naborach w Stowarzyszenia Kraina św. Anny do potencjalnych 

beneficjentów. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

Ankietowani beneficjenci potwierdzają, że sieć internetowa to aktualnie najlepszy 

kanał komunikacyjny. Najwięcej osób biorących udział w ankiecie wskazało, iż to właśnie tą 

drogą dotarły do nich informacje o naborze wniosków i jednocześnie najmniej badanych 

stwierdziło, iż strona internetowa nie odegrała w tym temacie roli (odpowiednio 19 i 2 

spośród 23). Ważne okazały się również wydawane przez Stowarzyszenie publikacje i/lub 

materiały, uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych oraz profil 

Stowarzyszenia na Facebooku (po 13 wskazań). Pozytywnie należy też odbierać wskazania 

stron internetowych gmin oraz rodziny i/lub znajomych jako źródła informacji (po 11). 

Najmniej głosów zebrały publikacje w prasie na temat działań Stowarzyszenia (6 wskazań), 
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informacje zamieszczane na tablicach informacyjnych, billboardach czy plakatach  

(5 wskazań) oraz odwiedzanie stoisk Stowarzyszenia w trakcie imprez lokalnych czy festynów 

(3 wskazania). Kolejną kwestią wartą analizy jest to, jak beneficjenci oceniają to, czy Kraina 

św. Anny w wystarczającym stopniu informowała o możliwości pozyskania środków. 

 

Wykres 3. Ocena beneficjentów na temat stopnia informowania przez Stowarzyszenie o możliwości 

pozyskania środków. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

Ankietowani beneficjenci bardzo pozytywnie oceniają działalność Biura 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny w aspekcie informowania o możliwości pozyskania środków. 

Żadna z badanych osób nie oceniła Biura negatywnie w tej kwestii. Dodatkowo warto 

podkreślić, że spośród 23 ankietowanych, aż 14 wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”. 

Można więc stwierdzić, że Stowarzyszenie Kraina św. Anny wywiązuje się z jednego  

z podstawowych zadań, do jakich zostało powołana. Warto w tym miejscu przypomnieć, że 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny podejmuje wiele działań zmierzających do tego, aby 

informacje o możliwości pozyskiwania środków docierały do jak największej ilości osób. 

Oprócz klasycznie wykorzystywanych ogłoszeń drukowanych, czy cyfrowych, LGD dużą 

uwagę przywiązuje do nieformalnych kanałów dystrybucji. Liczne spotkania w biurze  

z potencjalnymi wnioskodawcami, a także z członkami różnych organizacji i liderami 

społeczności lokalnych skutkują tym, że wiedza na temat aktualnych działań Stowarzyszenia 
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jest szeroko rozpowszechniana. Niewątpliwie, możliwości takiego działania opierają się  

o duże zaufanie ze strony wspomnianych osób i podmiotów do Stowarzyszenia 

reprezentowanego przez Panią Prezes. 

Nie ulega wątpliwości, że kluczową kwestią w przygotowywaniu wniosków 

projektowych jest doradztwo świadczone w biurze Stowarzyszenia. Pracownicy w jego 

ramach udzielali pomocy zarówno przy wykorzystaniu środków komunikacji 

zapośredniczonej (mail, telefon), jak i bezpośrednio, w biurze po wcześniejszym umówieniu 

się na takie spotkanie. Pandemia Covid-19 w znaczący sposób utrudniła kontakt 

pracowników biura z potencjalnymi beneficjentami. Wprowadzone zasady bezpieczeństwa  

i ograniczenia zmusiły pracowników, a także członków organów Stowarzyszenia do szybkiego 

przeorganizowania w ten sposób, aby wnioskodawcy pomimo nadzwyczajnej sytuacji mogli 

bezpiecznie i efektywnie korzystać z doradztwa pracowników. W konsekwencji starano się 

współpracować z potencjalnymi beneficjentami telefonicznie i przy wykorzystaniu maili.  

Ciekawym rozwiązaniem było wprowadzenie wirtualnego „okna doradczego” i jeszcze 

większe skupienie uwagi na informowaniu na stronie internetowej o bieżącej działalności 

Stowarzyszenia Krainy św. Anny. Wprowadzone zmiany widać doskonale w danych 

statystycznych. W 2020 zwiększył się udział doradztwa udzielanego poprzez telefon i Internet 

(łącznie ponad 100 spraw) względem doradztwa osobistego (4 sprawy) i podobnie rzecz 

przedstawiała się w 2021 roku (80 względem 10). Szczegóły zaprezentowano w poniższej 

tabeli. 

 Dane na dzień 31.12. danego roku 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa w 

biurze 

104 88 60 43 4 10 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa 

udzielonych telefonicznie 

191 148 86 94 73 61 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa 

mailowo/ przez Internet 

15 24 17 22 28 19 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa (suma 

wierszy powyżej) 

310 260 163 159  105 90 

Tabela 4. Doradztwo w Biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
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W kontekście doradztwa, warto spojrzeć na wyniki ankiet przygotowanych dla 

beneficjentów. Zdecydowana większość ankietowanych beneficjentów korzystała  

z szerokiego zakresu wsparcia ze strony Stowarzyszenia na etapie składania wniosku. 

Najczęściej korzystano (18 z 23 badanych) z porad w zakresie wypełniania dokumentów 

koniecznych do złożenia wniosku. Niewiele mniej osób (17) wskazało wsparcie polegające na 

udzieleniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania dla projektu oraz wsparcie  

w zapoznaniu się z zasadami uzyskania dofinansowania. Dużo ankietowanych beneficjentów 

(15) skorzystało z wyjaśnień szczegółowych zasad oceny wniosków. Najrzadziej sięgano 

natomiast po wsparcie w zakresie ustalenia koncepcji projektu, by spełniał kryteria 

wynikające z LSR (12) oraz wsparcie polegające na wskazaniu prawidłowych wzorów 

wniosków i instrukcji do nich (11). Szczegóły zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

 

Wykres 4. Zakres wsparcia udzielonego beneficjentom ze strony Stowarzyszenia na poszczególnych etapach 

składania wniosku. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
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Samo doradztwo ocenione zostało przez badanych beneficjentów bardzo pozytywnie. 

Dotyczy to zarówno etapu składania wniosku, jak i etapu realizacji operacji oraz etapu 

rozliczania operacji. Warto podkreślić bardzo wysokie oceny dotyczące przygotowania 

merytorycznego doradców Stowarzyszenia i fakt, iż w zasadzie żaden z ankietowanych nie 

wypowiedział się krytycznie na temat udzielanego wsparcia w tym aspekcie.  Szczegóły 

obrazuje poniższa tabela. 

 

Ocena wsparcia udzielonego beneficjentowi przez Stowarzyszenie  na różnych etapach prowadzenia operacji 

 

Zdecydowa
nie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 
zgadzam 

Nie 
korzystałem/am 
ze wsparcia na 
tym etapie N 

Etap 
składania 
wniosku 

Zakres udzielonych 
porad spełnił moje 
oczekiwania 16 4 2 0 0 1 23 

Udzielone porady 
były przydatne 15 6 1 0 0 1 23 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z LGD 
było odpowiednie 16 6 0 0 0 1 23 

Etap 
realizacji 
operacji 

Zakres udzielonych 
porad spełnił moje 
oczekiwania 18 2 1 1 0 1 23 

Udzielone porady 
były przydatne 14 5 3 0 0 1 23 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z LGD 
było odpowiednie 16 5 1 0 0 1 23 

Etap 
rozliczania 

operacji 

Zakres udzielonych 
porad spełnił moje 
oczekiwania 17 2 3 0 0 1 23 

Udzielone porady 
były przydatne 16 4 2 0 0 1 23 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z LGD 
było odpowiednie 16 4 2 0 0 1 23 

Tabela 5. Ocena wsparcia udzielonego beneficjentowi na różnych etapach prowadzenia operacji. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
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Ankietowani beneficjenci zostali poproszeni o ocenę poszczególnych elementów 

procesu składania i realizacji projektu przy wsparciu Stowarzyszenia. Wyniki okazały się 

bardzo pozytywne,  a głosów krytycznych nie odnotowano. Bardzo dobrze oceniono więc 

czytelność procedury wyboru wniosków o dofinansowanie w Stowarzyszeniu, a także 

jednoznaczność kryteriów wyboru wniosków. Respondenci uznali też, że kryteria wyboru 

wniosków pozwalały na wybór najlepszych projektów. O tym jak dobrze oceniana jest 

potrzeba funkcjonowania i sama działalność Krainy św. Anny najlepiej świadczy fakt, iż żaden 

z badanych beneficjentów nie wykluczył zabiegania o ponowne wsparcie ze strony 

Stowarzyszenia w przyszłości (gdyby pojawiła się taka możliwość), a aż 18 z 23 

ankietowanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak” w tym temacie. Szczegóły ocen 

poszczególnych stwierdzeń dotyczących procesu składania i realizowania projektu przy 

wsparciu Stowarzyszenia zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

Wykres 5.  Ocena stwierdzeń dotyczących składania i realizowania projektu przy wsparciu Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
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5.6. Zmiany na obszarze objętym LSR w ocenie członków lokalnej społeczności 

 

Przytoczone dane w raporcie pozwalają stwierdzić, że Stowarzyszenie Kraina św. 

Anny dobrze realizowała założone przez siebie cele. Warto sprawdzić, jaką opinię na temat 

rozwoju obszaru objętego LSR ma lokalna społeczność. Na poniższym wykresie 

przedstawiono oceny dotyczące przedsiębiorczości.  

 

Wykres 6. Ocena zmian dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarze w przeciągu ostatnich 5 lat. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

Mieszkańcy, którzy oddali swoje głosy w ankiecie dość pozytywnie oceniają zmiany na 

obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny w przeciągu ostatnich 5 lat, a głosów pozytywnych 

było więcej niż negatywnych. Spośród 106 ankietowanych, 56 mieszkańców dostrzega 

powstanie nowych firm, a jeszcze więcej, bo 62 osób poprawę sytuacji na rynku pracy 

(przeciwnego zdania były  odpowiednio 28 i 22 osoby).  Badani dostrzegają więc zmiany,  

o jakich mowa była w przypadku analizowania danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Nieco gorzej przedstawiają się oceny dotyczące zwiększenia ruchu turystycznego i ten fakt 
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dostrzega tylko 39 respondentów, z czego 14 wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”,  

a przeciwnego zdania były 54 osoby.  

Kolejną kwestią, której warto poświęcić uwagę są zmiany atrakcyjności 

zamieszkiwanego obszaru, zarówno pod względem potrzeb mieszkańców, jak i potencjalnych 

turystów. Szczegóły pokazuje poniższy wykres. 

 

 

Wykres 7. Ocena zmian dotyczących kultury i rekreacji na obszarze w przeciągu ostatnich 5 lat. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

Bardzo dobrze przedstawiają się oceny dotyczące poprawy stanu infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej, gdzie głosów pozytywnych było zdecydowanie więcej niż krytycznych 

(odpowiednio 68 i 23). Warto w tym aspekcie podkreślić, że Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

realizowało bardzo wiele przedsięwzięć z tego zakresu. Spora grupa osób odnotowała także 

zwiększenie liczby inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji (65) i poprawę estetyki 

przestrzeni publicznej (62). Większość spośród ankietowanych pozytywnie wypowiedziała się 

też na temat pojawienia się nowych form spędzania wolnego czasu (53) i poprawy stanu 
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zabytków (52). Najsłabiej ocenione zostało poszerzenie oferty wydarzeń kulturalnych (49 

głosów „za” i 51 „przeciw”).   

Generalnie w omawianych zagadnieniach oceny ankietowanych są mniej lub bardziej 

pozytywne, a mieszkańcy potwierdzają, że w gminach obszaru Stowarzyszenia daje się 

zaobserwować rozwój. Warto teraz przyjrzeć się opinii badanych w kwestii aktywizacji  

i kapitału społecznego. 

 

 

Wykres 8. Ocena zmian dotyczących aktywizacji i kapitału społecznego na obszarze  w przeciągu ostatnich 5 

lat. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

Badani mieszkańcy gmin obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny pozytywnie 

oceniają zmiany dotyczące podejmowania inicjatyw, których celem było wsparcie osób 

starszych. 62 osoby zauważyły takie działania, a tylko 9 było przeciwnego zdania. Należy ten 

fakt uznać za bardzo pozytywny, zwłaszcza w obliczu pogłębiającego się problemu ze 
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starzejącym się społeczeństwem. Mniej pozytywnych opinii ankietowani mieszkańcy wyrazili 

w kwestii pojawienia się nowych form wsparcia dla ludzi młodych - 37 osób wskazało takie 

zmiany, a 40 było odmiennego zdania.  

Należy podkreślić, iż badani w większości stwierdzili, że w ciągu ostatnich 5 lat 

mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się w gminie (49 osób odnotowało taką 

zmianę, zaś 31 było przeciwnego zdania). Pozytywnie należy odbierać także opinie 

respondentów w temacie poprawy relacji między mieszkańcami, gdzie głosów aprobujących 

jest więcej niż negujących (odpowiednio 39 i 30). 

Kolejną kwestią, której warto poświęcić uwagę, są opinie badanych mieszkańców na 

temat efektów działań podejmowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez Stowarzyszenie. 

 

 

Wykres 9. Korzystanie z efektów działalności Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

Najwięcej badanych mieszkańców gmin obszaru (45 spośród 106) stwierdziło,  

iż uczestniczyło w wydarzeniach lokalnych dofinansowywanych ze środków Stowarzyszenia. 
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Niewiele mniej ankietowanych osób (38) korzystało z infrastruktury, której powstania lub 

modernizacja były dofinansowane z środków Stowarzyszenia. Słabszym powodzeniem  

w grupie badanych cieszyły się spotkania organizowane przez Krainę św. Anny (26), zaś 

najmniej osób skorzystało z organizowanych przez Stowarzyszenie szkoleń (20). Warto 

pamiętać o tym, iż badani mieszkańcy niekoniecznie musieli wiedzieć, czy infrastruktura, 

szkolenia, spotkania czy imprezy były organizowane czy dofinansowywane przez 

Stowarzyszenie (stąd też całkiem sporo wskazań na odpowiedź „trudno powiedzieć”). Sporo 

wskazań „pozytywnych” jednoznacznie pokazuje, iż Stowarzyszenie cieszy się dużą 

rozpoznawalnością, a efekty prowadzonych działań są zauważalne. Na zakończenie warto 

zwrócić uwagę na to, jakie zdanie mają badani mieszkańcy gmin na temat obszarów 

wymagających dofinansowania i tym samym przyszłych działań Krainy św. Anny. 

 

 

Wykres 10. Obszary wymagające dofinansowania w ocenie badanych mieszkańców gmin obszaru. 

Źródło: Opracowanie własne Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
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Badani mieszkańcy gmin Stowarzyszenia Kraina św. Anny wskazali, iż obszarów 

wymagających dofinansowania jest ciągle bardzo dużo. Najwięcej ankietowanych uznało,  

iż to infrastruktura drogowa wymaga odpowiednich działań - 96 spośród 106 badanych 

wskazało tę odpowiedź, z czego „zdecydowanie tak” zaznaczyło aż 71 spośród nich,  

a przeciwną opinię miało tylko 5 osób.  

Bardzo dużo wskazań miał obszar dotyczący opieki nad osobami starszymi. Został on 

uznany za istotny obszar przez 85 osób (41 spośród nich zaznaczyło odpowiedź 

„zdecydowanie tak”, a pozostali „raczej tak”), a jedynie 7 ankietowanych uznało, iż jest to 

obszar nieważny. Mimo sukcesów na tym polu, niezbędne jest więc kontynuowanie działań 

czy nawet ich rozwój. 

Ankietowani mieszkańcy gmin  twierdzą, iż infrastruktura sportowa to także ważny 

obszar wymagający dofinansowania - tego rodzaju zdanie wyraziło 76 spośród nich. 

Podobnie dużo wskazań posiada infrastruktura społeczna (73, choć tutaj więcej osób 

zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie tak”), a oferta kulturalna została wskazana przez 79 

ankietowanych (z czego 30 zaznaczyło „zdecydowanie tak”). 

Za istotny obszar wymagający dofinansowania uznane zostały działania 

przedsiębiorcze. Tworzenie nowych miejsc pracy okazało się ważne dla 83 spośród 106 

badanych mieszkańców gmin obszaru Stowarzyszenia, wsparcie dla istniejących firm dla 81 

osób (choć tylko 33 ankietowanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”),  

a dofinansowanie dla planujących założyć firmy dla 86 ankietowanych (tutaj 

„zdecydowanych” było 41). Niewątpliwie Stowarzyszenia Kraina św. Anny powinna  

w dalszym ciągu dużą wagę przykładać do operacji polegających na utworzeniu i rozwoju 

przedsiębiorstw.  

Duża liczba osób  (63) wskazała na istotę promocji obszaru, choć równocześnie warto 

zauważyć, że ten obszar zebrał najmniej odpowiedzi „zdecydowanie tak” (19). Interesująco 

przedstawiają się wskazania dotyczące szkoleń i warsztatów dla mieszkańców - 71 osób 

uznało, iż jest to obszar wymagający dofinansowania (26 „zdecydowanych”). Całkiem sporo 

głosów zebrała także działalność organizacji pozarządowych - 67 (24 badanych wskazało 

odpowiedź „zdecydowanie tak”).   
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6. Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze 

6.1. Ocena wpływu na główny cel LSR 

W LSR wskazano dwa cele główne. Pierwszy nazwano „Atrakcyjna i aktywna Kraina 

św. Anny” i zaplanowano tutaj działania służące rozwojowi rekreacji i turystyki, aktywizacji  

i edukacji społecznej i kulturalnej oraz integracji mieszkańców obszaru. Drugi cel to 

natomiast „Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny”, w którym 

realizowano przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące zakładania i rozwoju 

przedsiębiorczości.  

Realizację LSR można określić jest zadowalającą i planową, a poziom osiągniętych 

wskaźników jest w wielu przypadkach wyższy od wartości docelowych. Generalnie postęp 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nie budzi żadnych zastrzeżeń, a działania Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny niewątpliwie wpływają na osiągnięcie zaplanowanych celów. Warto też 

podkreślić, że w opinii przedstawicieli Stowarzyszenia same cele zostały dobrane bardzo 

dobrze i należy je kontynuować.  

Efektem realizacji założonych przedsięwzięć jest osiągnięcie celów głównych strategii. 

Na przestrzeni lat udało się w dużym stopniu poprawić atrakcyjność obszaru Krainy św. Anny. 

Przytoczone w niniejszym raporcie przykłady realizacji działań infrastrukturalnych to tylko 

jeden z wymiarów zmiany jaka się dokonała. Oprócz najbardziej namacalnych efektów 

realizacji strategii – działań infrastrukturalnych – udało się także wpłynąć na postawy 

społeczne. Wśród mieszkańców, pojawiły się osoby, które chętnie opowiadają o okolicy, 

angażują się w działania promocyjne i same podejmują inicjatywy w kierunku poprawy 

estetyki miejscowości. Atrakcyjny obszar Stowarzyszenia to zatem nie tylko miejsca i obiekty, 

ale także ludzie, którzy o nich opowiadają i wypełniają je swoimi historiami. Aktywizacja 

różnych grup interesu w ramach wdrażania LSR była komplementarnym działaniem wobec 

prowadzonych inwestycji. W związku z tym, dzięki środkom dystrybuowanym przez Krainę 

św. Anny udało się wzmocnić lokalne organizacje społeczne poprzez ich doposażenie oraz 

kompetencyjnie, a przede wszystkim, udało się zmotywować ludzi do tego, aby włączali się  

w działania na rzecz dobra wspólnego. Wspólne wyjazdy, spotkania integracyjne, a także 

zaangażowanie w działaniach promocyjnych Stowarzyszenia to przejawy tego, że ludzie 

odnaleźli we współpracy ważny wymiar swojego własnego życia. 
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Również w wymiarze ekonomicznym, na przestrzeni lat na obszarze działania 

Stowarzyszenia zaszły radykalne zmiany. Pojawiły się nowe firmy, a te które funkcjonowały, 

rozwinęły się zatrudniając kolejne osoby. Dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu, 

zmieniły się problemy związane z rynkiem pracy. Jak podkreślali wszyscy, którzy brali udział 

w badaniach ewaluacyjnych, obecnie wiele zakładów szuka pracowników nawet poza 

obszarem najbliższego oddziaływania. Problemem jest raczej dostosowanie oferty 

pracodawców do oczekiwań pracowników względem wynagrodzenia, formy pracy, czy 

zajmowanych stanowisk. Niezależnie od tego, niewątpliwie zwiększyła się dostępność do 

wielu usług i ofert dla mieszkańców obszaru. Efektem dodanym podejmowanych działań  

z zakresu rozwoju przedsiębiorczości jest zwiększenie wiedzy przedsiębiorczej i kultury 

przedsiębiorczości na analizowanym obszarze. Powstające firmy są dobrym przykładem dla 

innych osób, które zachęcone sukcesem innych, same w przyszłości mogą podjąć starania  

w tym kierunku. 

6.2. Ocena wpływu na kapitał społeczny 

Kapitałem społecznym nazwiemy formalne i nieformalne powiązania między 

jednostkami, społeczne związki oraz normy wzajemności i zaufania. Liczne przykłady 

dowodzą, że brak zaufania skutkuje tym, że ludzie przestają wierzyć w sens działania 

zespołowego czy też stają się aspołeczni. Można więc stwierdzić, że kapitał społeczny 

odgrywa kluczowe znaczenia w funkcjonowaniu społeczności.  

Działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny służące rozwojowi kapitału społecznego 

można nazwać dużym sukcesem. Udało się zrealizować już wszystkie wskaźniki. Osiągnięto 

stan docelowy w liczbie spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami, szkoleń dla 

pracowników i organów, indywidualnego doradztwa, działań animacyjnych  

i promocyjno-informujących o obszarze Stowarzyszenia i LSR oraz zrealizowano zaplanowane 

przedsięwzięcia sprzyjające aktywizacji i wzmacnianiu kapitału społecznego, a także wyjazdy 

aktywizujące. Dodatkowo na plus trzeba zaliczyć owocną współpracę z liderami z różnych 

gmin, pomoc w zakładaniu stowarzyszeń (w tym dało się zaobserwować dużą motywację do 

działania m.in. w organizacjach pozarządowych, które pozyskiwały środki na różne operacje 

branżowe). Rozwojowi kapitału społecznego przysłużyły się też na pewno realizowane 

działania poza RLKS. 
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Sami badani mieszkańcy obszaru Stowarzyszenia w większości zgodzili się ze 

stwierdzeniem, że w ostatnich 5 latach mieli oni większy wpływ na to, co dzieje się  

w gminach, Istotne jest także to, iż spośród 23 odpowiedzi ankietowanych beneficjentów,  

aż 19 wskazało, iż to ogół mieszkańców gmin/obszaru był głównym odbiorcą ich projektów. 

W przyszłości niezbędne będą więc na pewno kolejne przedsięwzięcia służące integracji 

społecznej i wzmacnianiu poczucia jedności i tożsamości, wspieraniu lokalnych liderów  

i działaczy w organizacjach pozarządowych.  

Stowarzyszenie Kraina św. Anny dużą wagę przypisywało do tego, aby we wszystkich 

działaniach, czy to w formule projektów własnych, czy projektów współpracy, czy grantów,  

a nawet w działaniach konkursowych rozwijać kapitał społeczny. Nastawienie na współpracę 

z wnioskodawcami na etapie przygotowania wniosków towarzyszy pracownikom biura od 

początku działania Stowarzyszenia. Dzięki dobrej współpracy, Stowarzyszenie jest 

postrzegane jako organizacja godna zaufania i pomocna, co przekłada się na chęć dalszych 

kontaktów. Rozwój kapitału społecznego nie dotyczy jednak jedynie bezpośrednich 

beneficjentów Stowarzyszenia. Należy pamiętać, że wszystkie zrealizowane operacje były 

skierowane do określonych grup społecznych, a czasem ogólnie – do wszystkich 

mieszkańców. W związku z tym, wiele osób mogło wziąć udział w wydarzeniach, 

organizowanych szkoleniach.  

6.3. Przedsiębiorczość 

W LSR wskazano za konieczne propagowanie podejmowania działalności 

gospodarczej i wspieranie tego rodzaju działalności poprzez przedsięwzięcia „miękkie”  

i „twarde”. I tego rodzaju aktywność w analizowanym okresie dało się zaobserwować. Należy 

zauważyć, że poprawa na rynku pracy oraz pojawienie się nowych firm odnotowana została 

przez mieszkańców w przeprowadzonych na potrzeby raportu ankietach, ale także  

w przytoczonych danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny niewątpliwie wpisało się w pozytywne zmiany  

w zakresie przedsiębiorczości. Nie ulega wątpliwości, że premie na założenie działalności 

gospodarczej i prowadzone szkolenia wpłynęły na wzrost postaw przedsiębiorczych  

w społeczności lokalnej. Na przestrzeni lat podejmowano działania służące przeznaczaniu 
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kolejnych środków na cieszące się dużym zainteresowaniem przedsięwzięcia. Dzięki temu 

udało się zrealizować wiele ciekawych operacji. 

Ankietowani mieszkańcy gmin obszaru Stowarzyszenia wskazali, iż tworzenie nowych 

miejsc pracy, wsparcie dla istniejących firm oraz dofinansowania dla planujących założyć 

firmy to jedne z ważniejszych obszarów wymagających dalszego dofinansowania. 

Niewątpliwie Stowarzyszenie Kraina św. Anny powinno więc w dalszym ciągu dużą wagę 

przykładać do operacji polegających na utworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza że 

odniosła na tym polu bardzo wiele sukcesów. 

Warte uwagi jest wskazanie, że celem ogólnym Stowarzyszenia Kraina św. Anny był 

zrównoważony rozwój przedsiębiorczości. Przyglądając się zrealizowanym w ramach 

dostępnych środków operacjom w tym zakresie, zwraca uwagę fakt duże zróżnicowanie 

branżowe wśród firm, które zostały utworzone lub rozwinięte. Przykłady realizacji projektów 

z zakresu przedsiębiorczości wskazują, że ich podjęcie znacząco wpłynęło na dostępność do 

różnych usług dla mieszkańców obszaru. W niektórych przypadkach, jak choćby w zakresie 

dostępności do usług neurologopedycznych należy wskazać, że pojawiające się działalności 

są fenomenem na szerszą skalę niż obszar działania LGD.  

6.4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

Turystyka stanowi ważny element działania. Stowarzyszenie starało się uwzględnić 

zasoby każdej gminy, a prowadzone operacje wpływały na uatrakcyjnianie obszaru. Warto 

podkreślić, że działania kierowano nie tylko do turystów, ale przede wszystkim z myślą  

o mieszkańcach. Podstawą była turystyka przejazdowa w weekendy  i rowerowa. Rezultatem 

było powstanie szlaków tematycznych  (Gąsek, Obuwniczego) czy utworzenie infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej. Pozytywnych działań nie odnotowali natomiast mieszkańcy, którzy 

w przeprowadzonej ankiecie stwierdzili w większości, że nie poprawiła się sytuacja w 

przypadku zwiększenia się ruchu turystycznego.  

W kontekście dziedzictwa kulturowego ankietowani mieszkańcy byli zdecydowanie 

bardziej entuzjastyczni. Odnotowali zwiększenie liczby inicjatyw służących kultywowaniu 

lokalnej tradycji czy poprawę stanu zabytków. Fundusze wspierające te dziedziny  

a pochodzące z środków jakimi dysponowała Kraina św. Anny w tych działaniach miały 

czynny udział. Zachowaniu dziedzictwa Krainy św. Anny służył pierwszy z dwóch celów 
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głównych. Zrealizowano w tym przypadku większość zaplanowanych operacji, a w części 

nawet udało się przekroczyć stan docelowy. Wsparto więc podmioty działające w sferze 

kultury, wykonano prace remontowe i konserwatorskie zabytków, prowadzono działania 

służące popularyzacji lokalnych produktów, wydano zaplanowane publikacje oraz 

zorganizowano kilka wydarzeń. Należy też podkreślić, iż promocji dziedzictwa lokalnego 

służyły też realizowane z dużym sukcesem projekty współpracy realizowane z lokalnymi 

grupami z obszaru Opolszczyzny, Kaszub, Śląska a także z Czech, a także obecny z grupą z 

Podhala-Dizajn, a wzory regionów 

Lokalne dziedzictwo kulturowe jest ważnym elementem działań Stowarzyszenia nie 

tylko poprzez realizację celu z tym związanego, ale także w działaniach komunikacyjnych. 

Opracowywanie materiały promocyjne z dużą starannością każdorazowo odnoszą się do 

lokalnych tradycji, co stwarza spójny system identyfikacji wizualnej.  

Działalność wydawnicza Stowarzyszenia pokazuje bogactwo kulturowe obszaru na 

którym działa. Wśród licznych opracowań na szczególną uwagę zasługuje przygotowana 

interaktywna mapa obszaru Stowarzyszenia „Poznaj Krainę św. Anny” na której zaznaczone 

są m.in.  zabytki, obiekty noclegowe i gastronomiczne, a także szlaki piesze i rowerowe. Jest 

to nowoczesne i praktyczne narzędzie promocji obszaru tak dla turystów jak i dla samych 

mieszkańców. Na uwagę zasługuje również sklep internetowy „Dobre bo lokalne” do którego 

link znajduje się na stronie Stowarzyszenia. Sklep oferuje zróżnicowane produkty i promuje 

lokalnych wytwórców. 

6.5. Grupy defaworyzowane 

W LSR zidentyfikowano następujące grupy defaworyzowane: absolwentów, osoby 

powyżej 50 roku życia, seniorów, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, kobiety mające 

trudności z podjęciem zatrudnienia lub z powrotem na rynek pracy, samotne matki lub 

samotnych ojców, osoby osamotnione w związku z czasowym albo stałym odpływem 

mieszkańców za granicę. Dla grup defaworyzowanych zaplanowano szereg działań, w tym 

przede wszystkim dotyczących: tworzenia miejsc pracy, zdobywania doświadczeń 

zawodowych, szkoleń zawodowych, zwiększenia partycypacji w życiu społecznym poprzez 

aktywny udział w inicjatywach społeczno-kulturalnych, wsparcia usług opiekuńczych, 

eliminacji barier przestrzennych. 
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Stowarzyszenie Kraina św. Anny starało się na wiele sposobów poprawić sytuacje 

przedstawicieli grup defaworyzowanych. Nie było problemów z operacjami dla nich i można 

stwierdzić, że zostały one dobrane w sposób odpowiedni. W przyszłości niezbędne jest 

jednak uwzględnienie sytuacji na rynku pracy i pomocne byłoby częstsze aktualizowanie 

grup. Doskonałym przykładem jest bieżąca sytuacja, gdzie problemem nie jest już 

bezrobocie, ale raczej brak chętnych do pracy. 

6.6. Innowacyjność 

W kryteriach wyboru, na poziomie oceny wniosków realizowanych w ramach każdego 

przedsięwzięcia, uwzględniono innowacyjność. Za realizację operacji mającej charakter 

innowacyjny możliwe było otrzymanie dodatkowych punktów, natomiast za brak takiego 

wykazania nie otrzymywało się dodatkowych punktów. Definicja innowacyjności została 

określona w następujący sposób: „w ramach LSR będą wybierane operacje nowatorskie, 

niestandardowe, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzące do 

lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian zachodzących na 

obszarze. Minimalny wymóg zaistnienia innowacji to wdrożenie na obszarze gminy, na której 

realizowana będzie operacja, nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 

usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej  

w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem”. 

Kryterium innowacyjności rodziło w analizowanym okresie pewne problemy.  

W trakcie spotkań refleksyjnych pojawiły się postulaty, aby opisy innowacyjności  

w składanych wnioskach były pełniejsze i jasno definiowały jakie cechy innowacji mają nowe 

usługi/produkty oraz czym wyróżniają się względem podobnych, funkcjonujących na rynku. 

Nie do końca udało się to osiągnąć. Mimo tego udało się zrealizować kilka innowacyjnych  

i ciekawych operacji, w tym np. mobilną myjnię parową czy mobilny gabinet fizjoterapii.  

Innowacyjny charakter wielu zrealizowanych operacji to efekt wsparcia, jakie 

otrzymywali wnioskodawcy na etapie pisania projektów. Podczas doradztwa pracownicy 

biura zwracali uwagę na kreatywność w planowanych do realizacji działaniach. Dzięki temu 

powstało wiele ciekawych projektów, które mogą dalej inspirować. Ważną wartością 

zrealizowanych projektów jest fakt, że ich popularyzacja sprzyjać będzie w kolejnych latach 

wzmocnieniu innowacyjności w podejmowanych działaniach. 
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6.7. Projekty współpracy 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zrealizowało i rozliczyło już trzy projekty współpracy. 

Celem pierwszego z nich „Dobre bo lokalne” była identyfikacja, promocja artystów ludowych 

zajmujących się rękodzielnictwem oraz wprowadzenie na rynek produktów sztuki użytkowej 

inspirowanych sztuką ludową. Projekt wspierał rozwój przedsiębiorczości doprowadzając do 

współpracy lokalnych twórców, projektantów oraz przedsiębiorców. Drugi projekt 

współpracy „Od dziedzictwa do bogactwa” służył promocji zasobów regionu i wspieraniu 

rozwoju lokalnego. Dodatkowo zaplanowane operacje przyczyniły się do aktywizacji, 

edukacji i integracji mieszkańców. Trzeci projekt współpracy to „Tożsamość kulturowa 

skarbem Kaszub i Opolan”. Służył on promocji dziedzictwa lokalnego, zasobów obszaru LGD 

ze szczególnym uwzględnieniem zasobów kulturowych. Kraina  

św. Anny obecnie realizuje jeszcze czwarty projekt współpracy „Dizajn, a wzory regionów”  

w ramach którego uczestnicy biorą udział m.in. w szkoleniach kompetencyjnych, licznych 

spotkaniach poświęconych sztuce tradycyjnej i współczesnej, warsztatach haftu opolskiego, 

czy targach designu. W ramach projektu przewidziano także badanie etnograficzne wraz  

z opracowaniem wzornika opolskiego haftu regionalnego. Na uwagę zasługuje fakt, że 

Narodowy Instytut Dziedzictwa objął projekt swoim patronatem. 

Przeprowadzone projekty współpracy wpisywały się w cele założone w LSR. Kraina 

św. Anny doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż działania tego rodzaju są dobrą formą 

współdziałania LGD, wpływającą na rozwój umiejętności współpracy w zakresie ważnych 

celów dla wszystkich zaangażowanych podmiotów.  

6.8. Ocena funkcjonowania Stowarzyszenia 

Realizacja wskaźników wskazuje, że Stowarzyszenie wywiązuje się z nałożonych 

zadań. Działania animacyjne, informacyjno-promocyjne i doradcze realizowane są 

prawidłowo. Informacje o naborach rozpowszechniane są przy wykorzystaniu różnych 

kanałów, a najbardziej efektywne okazały się strony internetowe, profil na Facebooku, 

publikacje w prasie na temat działalności Stowarzyszenia oraz spotkania informacyjno-

konsultacyjne.  Doradztwo prowadzone jest przede wszystkim w biurze Stowarzyszenia i było 

oceniane przez badanych beneficjentów pozytywnie. Dotyczy to zarówno etapu składania 
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wniosku, jak i etapu realizacji operacji i etapu rozliczania operacji. Warto podkreślić wysokie 

oceny dotyczące przygotowania merytorycznego doradców. Docenić należy również dużą 

aktywność, czego przejawem jest prowadzenie sporej liczby inicjatyw poza RLKS idealnie 

wpisujących się w cele, jakie zostały określone w LSR. Szczególnie wyróżnić należy lokalny 

konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”, w którym corocznie wspierano projekty, które inicjują 

współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji 

rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowano działania mają przyczyniać 

się do budowania lokalnego kapitału społecznego. 

Władze Stowarzyszenia dążą do tego, aby budować partnerstwo lokalne. Liczne 

spotkania organizowane formalnie oraz nieformalnie z lokalnymi liderami reprezentującymi 

różne sektory powodują, że ukierunkowany przez Stowarzyszenie rozwój lokalny jest 

ufundowany na współpracy, zrozumieniu wzajemnych potrzeb i poszanowaniu różnic. 

Członkowie Stowarzyszenia aktywnie biorą udział w jego działaniu. Oprócz udziału  

w Walnym Zebraniu, które jest najwyższą formą sprawowania władzy, aktywnie promują 

działania Krainy św. Anny i zachęcają do współpracy w swoich społecznościach. Na uwagę 

zasługuje fakt, że włodarze wszystkich gmin partnerskich osobiście są zaangażowani  

w działalność Stowarzyszenia. Na wielu płaszczyznach pomagają zawsze wtedy, kiedy jest ku 

temu możliwość. Zaangażowanie gmin jest widoczne np. podczas organizacji spotkań 

konsultacyjnych. W zdecydowanej większości tego typu spotkań władze gmin osobiście  

w nich uczestniczą i zawsze udostępniają pomieszczenia, w których się odbywają.  

To pokazuje, że Stowarzyszenie jest traktowane w sposób partnerski wobec władz 

samorządowych. 

6.9. Ocena procesu wdrażania 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny nie mogła narzekać na brak wnioskodawców. Zwraca 

uwagę duża liczba zgłoszonych wniosków na działania z zakresu podejmowania i rozwoju 

działalności gospodarczej. Popularnością cieszyły się także inne przedsięwzięcia, w tym  

z rozwoju niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturowej czy dotyczące zachowanie dziedzictwa lokalnego. Działania przeprowadzono 

zgodnie z harmonogramem, ale niekiedy niezbędne było naniesienie pewnych korekt. Duży 

wpływ miały zmiany w LSR. Wynikały one głównie z konieczności wprowadzenia aktualizacji 
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po otrzymaniu bonusa, zwiększenia ilości wskaźników, przesunięcia niewykorzystanych 

środków, zmian w planie komunikacji.  W lipcu 2019 roku budżet LSR Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny zwiększył się o 1,1 mln złotych (przeznaczono środki na zakładanie 

przedsiębiorczości), a w 2021 roku 778 000 euro (środki przeznaczono na zakładanie 

działalności gospodarczej i infrastrukturę w ramach przedsięwzięcia „Tworzymy atrakcyjne 

obiekty i przestrzenie"). 

W pracy Rady Programowej dużym ułatwieniem jest system elektronicznej oceny 

wniosków. Mankamentem była natomiast „zero-jedynkowość”, która wymagała 

podporządkowania się odgórnym zapisom, co w konsekwencji sprawiało, iż niekoniecznie 

wybierano najlepsze propozycje.  Pewne problemy wywoływało też kryterium 

innowacyjności i dotyczące ochrony środowiska. W przyszłym okresie programowania 

konieczne będzie ich dopracowanie. W pracach Stowarzyszenia utrudnieniem był też 

niewątpliwie długi proces oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski oraz bardzo wysoki 

stopień sformalizowania działań.  

Wdrażanie LSR na lata 2014-2020 przypadło jednak na okres pandemii COVID-19. 

Skutki tej pandemii przełożyły się na bieżącą pracę Stowarzyszenia oraz na efekty, jakie udało 

się osiągnąć dzięki realizowanym projektom. Przede wszystkim, wprowadzone obostrzenia 

związane pandemią ograniczyły działalność biura, co spowodowało mniejszą ilość kontaktów 

z wnioskodawcami. Po drugie, obostrzenia ograniczyły również możliwości spotykania się 

podczas imprez, szkoleń czy innych wydarzeń. Ograniczyły także możliwość ich realizacji. 

Efektem tego dało się zaobserwować dwa zjawiska społeczne. Po pierwsze, cześć 

mieszkańców odzwyczaiła się od wychodzenia z domu i trudniej ich przekonać do tego, aby 

brali udział w organizowanych wydarzeniach, czy spotkaniach. Po drugie, można 

zaobserwować również skrajnie odmienną postawę, w której mieszkańcy, którzy przez 

kilkanaście miesięcy nie brali udziału w wydarzeniach integracyjnych, byli tym bardziej 

zmotywowani do wspólnych spotkań, których im brakowało. Te dwie skrajne postawy 

mieszkańców dały się zaobserwować w działaniach podejmowanych nie tylko przez 

Stowarzyszenie, ale innych organizowanych lokalnie.  
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6.10. Wartość dodana podejścia LEADER 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny reagowała na wskazane w LSR problemy obszaru  

i tym samym tworzyła odpowiednie warunki do rozwoju. Udało się w konsekwencji 

zrealizować sporo operacji związanych z przedsiębiorczością, dziedzictwem lokalnym, 

kapitałem społecznym czy infrastrukturą, a także prowadzono z sukcesem działania 

informacyjne i szkoleniowe. Warto także dodać, iż Stowarzyszenie realizuje bardzo dużo 

działań poza RLKS, które służą zwiększaniu atrakcyjności obszaru, promocji jego dziedzictwa 

materialnego i niematerialnego. Szczególną rolę odgrywa program „Działaj lokalnie”, który  

w opinii przedstawicieli Stowarzyszenia bardzo dobrze spełnia swoje zadanie i na pewno 

będzie kontynuowany i rozwijany.  

Stowarzyszenie Kraina św. Anny cieszy się dużą rozpoznawalnością, a efekty 

prowadzonych działań są zauważalne. Sporo grupa badanych mieszkańców gmin obszaru 

stwierdziła, iż uczestniczyła w wydarzeniach lokalnych dofinansowanych ze środków 

Stowarzyszenia a także korzystała z infrastruktury, której powstanie albo modernizacja była 

dofinansowana ze środków Krainy św. Anny. Realizowane projekty są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru LSR i wpływają na jego wzmocnienie, a 

także bywają innowacyjne. Wybierane projekty odpowiadają również na potrzeby lokalnej 

społeczności.  

Niewątpliwą wartością dodaną wdrażania podejścia LEADER przez Stowarzyszenie 

Kraina św. Anny są wypracowane relacje między różnymi liderami lokalnymi, kultura pracy 

oraz zaufanie, jakim cieszy się organizacja. Dzięki oddolnemu podejściu do budowania  

i wdrażania strategii, Stowarzyszenie pobudza współpracę międzysektorową, czego efekty 

widać nie tylko w pracy samego stowarzyszenia, czy realizacji działań z jego środków, ale 

także poza nimi. Stowarzyszenie często jest inicjatorem kontaktów pomiędzy 

stowarzyszeniami, czy niezrzeszonymi nigdzie osobami, które chcą podjąć działania na rzecz 

swojej miejscowości, a władzami samorządowymi czy firmami, które później wspierają takie 

działania lokalnie. Kraina św. Anny jest zatem swego rodzaju platformą nawiązywania 

kontaktów i wymiany doświadczeń. Co ważne, na przestrzeni lat udało się zbudować swego 

rodzaju tożsamość lokalną rozumianą jako obszar 10 partnerskich gmin. Przykładem tego, 

jest podejście władz samorządowych, czy przedstawicieli organizacji społecznych do 
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podejmowanych działań, w których uwzględniają interes nie tylko własnej społeczności, ale 

szerszy, regionalny.  
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7. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje 
 

Proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w przypadku Stowarzyszenia Kraina  

św. Anny przebiega bardzo sprawnie i wszystko wskazuje na to, iż wszystkie działania 

zakończą się sukcesem. Realizacja LSR niewątpliwie wpływa na rozwój postaw 

przedsiębiorczych na obszarze działania, wzrost atrakcyjności i rozwój kapitału społecznego. 

Podejmowane przez Krainę św. Anny działania były komplementarne względem siebie, a ich 

realizacja pozwala osiągnąć zakładane cele ogólne. Tym samym, warto podkreślić, że 

realizacja strategii skutecznie przyczynia się do odpowiedzi na postawione w diagnozie 

obszaru zawartej w LSR problemy i wyzwania. Analiza działań daje możliwość sformułowania 

wniosków i rekomendacji. 

1. Wybór grup defaworyzowanych można określić jako trafny, a prowadzone 

operacje odpowiadały na ich potrzeby. W przyszłości niezbędne jest jednak 

uwzględnienie sytuacji na rynku pracy i zaktualizowanie grup. Doskonałym 

przykładem jest aktualna sytuacja, gdzie problemem nie jest już bezrobocie, ale 

raczej brak chętnych do pracy. 

2. W części gmin zwiększa się populacja w grupie poprodukcyjnej i w tym aspekcie 

konieczne są działania wzmacniające przedsiębiorczość czy rozwój usług 

dedykowanych dla seniorów. Warto w tym aspekcie wskazać,  

iż w trakcie ankiety zdecydowana większość mieszkańców wskazała opiekę nad 

osobami starszymi za obszar wymagający dofinansowania. 

3. Operacje z zakresu infrastruktury powinny być dobierane z większą starannością. 

Wydaje się, że zdecydowanie bardziej na uwadze trzeba mieć działania, które będą 

miały w pierwszej kolejności znaczenie dla mieszkańców i rozwój rekreacji i tzw. 

mikroturystyki – nastawionej na odkrywanie najbliższej okolicy. Przedstawiciele 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny sami słusznie zauważają, że większą atrakcją są 

wieże widokowe niż kolejne wiaty.  

4. Ankietowani mieszkańcy gmin obszaru Stowarzyszenia wskazali, iż tworzenie 

nowych miejsc pracy, wsparcie dla istniejących firm oraz dofinansowania dla 

planujących założyć firmy to jedne z ważniejszych obszarów wymagających 
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dofinansowania. Niewątpliwie Kraina św. Anny powinna więc w dalszym ciągu 

dużą wagę przykładać do operacji polegających na utworzeniu i rozwoju 

przedsiębiorstw, zwłaszcza że odniosła na tym polu bardzo wiele sukcesów. 

5. Problemem w analizowanym okresie było kryterium innowacyjności, które jest 

bardzo skomplikowane przy ocenie. Udało się wprawdzie zrealizować szereg 

wniosków, które miały cechy innowacyjności, ale niejednokrotnie wzbudzało ono 

dylematy. Niezbędne jest pochylenie się nad zagadnieniem przy planowaniu 

kolejnej strategii i doprecyzowanie terminu. Podobnie rzecz przedstawia się  

z kryterium ochrony środowiska, które również okazywało się niejednoznaczne  

i wpływało na przyznawanie punktów operacjom wpisującym jedynie ekologię  

w opis działań, a nie wpływającej  w praktyce w żaden sposób na ochronę 

środowiska. 

6. Cechą wyróżniającą Stowarzyszenie Kraina św. Anny są realizowane działania poza 

RLKS i niewątpliwie warto je kontynuować. W dalszym ciągu szczególna uwaga 

powinna być poświęcona „Działaj lokalnie”, które do tej pory przynosiły bardzo 

dobre rezultaty. 

7. Projekty współpracy stanowią bardzo dobrą formę współdziałania LGD  

i wpływają na rozwój umiejętności kooperacji w realizowaniu istotnych celów. 

Przeprowadzone przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny z sukcesem projekty 

współpracy wpisywały się w cele założone w LSR. W przyszłości należałoby 

utrzymać tę formę współdziałania czy może nawet rozważyć przeznaczenia na nią 

większych środków finansowych. 

8. Dalsze działania w kierunku rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania 

Stowarzyszenia są wymagane. Świadczy o tym zarówno niesłabnące 

zainteresowanie ze strony wnioskodawców tego typu projektami, jak i wyrażone  

w badaniach społecznych zdanie o konieczności dalszego rozwoju 

przedsiębiorczości na analizowanym obszarze. Podejmowane dotychczas działania 

Stowarzyszenia w tym kierunku pozytywie wpłynęły na zwiększenie wiedzy  

i świadomości przedsiębiorczej wśród wielu mieszkańców. Efektem tego, liczba 

chętnych osób, które chciałyby podejmować i rozwijać swoją działalność wzrasta. 
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Podejmowane działania podwyższające kompetencje powinny w przyszłości być 

ukierunkowane zarówno do osób, które dopiero będą rozpoczynały swoją karierę 

zawodową, jak i takich, które chcą swoje doświadczenia zawodowe przełożyć na 

własne działalności gospodarcze. Dlatego działania w przyszłości powinny być 

skierowane zarówno do osób do 25 r.ż. jak i bardziej doświadczonych. 

9. Dzięki wypracowanym wielu kontaktom pomiędzy różnymi grupami interesu 

reprezentującymi zarówno sektor społeczny, publiczny jak i gospodarczy, 

Stowarzyszenie posiada pokaźną bazę potencjalnych podmiotów, które w nowym 

okresie programowania mogłyby podjąć działania w zakresie projektów 

współpracy. Stowarzyszenie już dzisiaj stanowi pewnego rodzaju platformę 

wymiany kontaktów i nawiązywania współpracy dla wielu podmiotów.  

W przyszłości ten wypracowany kapitał społeczny mógłby zaowocować 

przygotowywaniem wspólnych projektów do realizacji. 

10. Władze Stowarzyszenia dużą wagę przywiązują do kultury pracy obowiązującej  

w ramach organizacji. Liczne wewnętrzne spotkania, a także możliwość stałego 

podnoszenia swoich kompetencji spowodowały, że pracujący zespół działa bardzo 

efektywnie i w opinii uczestników różnych szkoleń, spotkań, a także osób 

korzystających bezpośrednio z doradztwa w biurze, jest kompetentny i pomocny. 

Należy dalej kontynuować przyjęty kierunek działania w zakresie rozwoju 

Stowarzyszenia. Dobrze pracujący zespół w biurze przekłada się na bardzo dobre 

efekty pracy zarówno w ramach realizacji projektów, jak i w działaniach 

promocyjnych. 

11. Działania związane z realizacją planu komunikacji stanowią istotny element pracy 

biura. Kraina św. Anny wyróżnia się w tym obszarze na tle innych organizacji tego 

typu. Przywiązanie do tradycji przy jednoczesnym innowacyjnym podejściu tak do 

formy jak i treści opracowywanych materiałów jest znamienne. Efektem tego, 

tworzone materiały zapadają w pamięć, są chętnie wykorzystywane przez 

mieszkańców, turystów i inne osoby, które interesują się tym obszarem. Warto 

podkreślić, że realizowane działania w tym zakresie niejednokrotnie charakteryzują 

się także wartością naukową, zatem są źródłem systemowej archiwizacji wiedzy o 
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tradycjach lokalnych. Ten wyjątkowy charakter podejmowanych działań warto 

kontynuować w przyszłym okresie programowania. Dostosowanie różnych metod 

informowania i włączania społeczności lokalnej w działania Stowarzyszenia jest 

niewątpliwie mocną stroną Krainy św. Anny i obecne działania mogą stać się 

podstawą do opracowania nowego planu komunikacji. 

12. Szeroka aktywność działań Stowarzyszenia wykraczająca poza RLKS stanowi 

kolejną mocną stronę Krainy św. Anny. Doświadczenia wynikające z realizacji 

programu Działaj Lokalnie są nie do przecenienia w kontekście wdrażania nowego 

LSR. Dzięki zrealizowanym w latach 2014-2020 projektom z programu „Działaj 

Lokalnie”, pracownicy zdobyli doświadczenie w obsłudze środków poza PROW. 

Taka działalność zmuszała i nadal zmusza do stałej aktualizacji i podnoszenia 

swoich kompetencji i dostosowywania ich do dostępnych środków oraz 

zmieniającej się legislacji. Biuro ma wypracowane procedury zarówno 

poszukiwania źródeł finansowania różnych pomysłów na działania, a także 

praktyczną wiedzę w zakresie ich realizacji i rozliczania. W przyszłym okresie 

programowania warto wykorzystać te kompetencje i nadal kontynuować 

finansowanie działań statutowych z różnych dostępnych środków krajowych  

i zewnętrznych.  
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

Ankieta dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą 

pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa 10 minut. 

Z góry dziękujemy za pomoc! 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

1. Czy w gminie, w której Pan/i mieszka zaszły w ciągu ostatnich 5 lat wymienione poniżej zmiany? 

Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co 

dzieje się w gminie 

Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Poprawiła się sytuacja na rynku pracy 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Powstały nowe firmy 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Pojawiły się nowe formy wsparcia dla ludzi 

młodych 

Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Podejmowano inicjatywy, których celem 

było wsparcie osób starszych 

Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Zwiększyła się liczba inicjatyw służących 

kultywowaniu lokalnej tradycji 

Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Poprawiły się relacje pomiędzy 

mieszkańcami 

Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Zwiększył się ruch turystyczny 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Poprawił się stan zabytków 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 
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Pojawiły się nowe formy spędzania 

wolnego czasu 

Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Poprawił się stan infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 

Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Przestrzeń publiczna stała się bardziej 

estetyczna 

Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

 

2. Proszę wyobrazić sobie, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale środków finansowych w 

gminie, w której Pan/i mieszka. Które z wymienionych obszarów wymagają dofinansowania? 

Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Promocja obszaru 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Oferta kulturalna 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Infrastruktura sportowa 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Drogi 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Infrastruktura społeczna (świetlice, 

miejsca spotkań) 

Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Działalność organizacji pozarządowych 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Tworzenie nowych miejsc pracy 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie 
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nie 

Opieka nad osobami starszymi 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Wsparcie dla istniejących firm 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

Dofinansowanie dla osób planujących 

założyć firmy 

Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

 

3. Czy słyszał Pan/i o Stowarzyszeniu Kraina św. Anny? Proszę wybrać 1 odpowiedź. 

a) Tak → Proszę przejść do pytania nr 4. 

b) Nie → Proszę przejść do pytania nr 5. 

 

4. W jaki sposób docierały do Pana/i informacje dotyczące Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Proszę 

zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.  

Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Odwiedzałem/am stronę internetową LGD Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub 

festynów 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i 

plakatów 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub 

materiałów promocyjnych 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Uczestniczyłem w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 

organizowanych przez LGD 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Odwiedzałem profil LGD na Facebooku Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 
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5. Czy korzystał/a Pan/i z efektów działań podejmowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez LGD 

działające na terenie gminy, w której Pan/i mieszka? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym 

wierszu tabeli. 

Czy korzystał/a Pan/i z infrastruktury, której powstanie 

bądź modernizacja były dofinansowane ze środków 

LGD? 

Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniach organizowanych 

w ramach projektów dofinansowanych przez LGD? 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach organizowanych 

przez LGD? 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Czy uczestniczył/a Pan/i w imprezach lokalnych 

dofinansowanych ze środków LGD? 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

 

6. Proszę wskazać, w którym przedziale wiekowym się Pan/i mieści. Proszę wybrać 1 odpowiedź. 

a) 18-25 lat 

b) 26-35 lat 

c) 36-45 lat 

d) 46-55 lat 

e) 56-65 lat 

f) 66 lat lub więcej 

 

7. Proszę podać swoją płeć. Proszę wybrać 1 odpowiedź. 

a) Kobieta 

b) Mężczyzna 

c) Wolę nie podawać. 
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Ankieta dla beneficjentów Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na 

identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 10 minut. 

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę, która jest lub była realizatorem projektu wspartego 

przez Stowarzyszenie  (np. polegającego na założeniu działalności gospodarczej). W przypadku, gdy 

beneficjentami wsparcia był podmiot (Urząd Gminy, Ośrodek Kultury, Organizacja Pozarządowa, OSP, 

KGW), ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę, która w ramach danego podmiotu była 

bezpośrednio zaangażowana w realizację dofinansowanego projektu.  

 

Z góry dziękujemy za pomoc! 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

 

W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w 

którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? (proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 

a) Zdecydowanie zgadzam się 

b) Raczej zgadzam się 

c) Trudno powiedzieć 

d) Raczej nie zgadzam się 

e) Zdecydowanie nie zgadzam się 

 

W jaki sposób docierały do Pana/i informacje o naborze wniosków w Lokalnej Grupie Działania? 

Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD Tak Trudno powiedzieć Nie 

Odwiedzałem/am stronę internetową LGD Tak Trudno powiedzieć Nie 

Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy Tak Trudno powiedzieć Nie 

Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub 

festynów 

Tak Trudno powiedzieć Nie 

Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub 

rodziny 

Tak Trudno powiedzieć Nie 

Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i 

plakatów 

Tak Trudno powiedzieć Nie 

Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub 

materiałów promocyjnych 

Tak Trudno powiedzieć Nie 
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Uczestniczyłem/am w spotkaniach informacyjno-

konsultacyjnych organizowanych przez LGD 

Tak Trudno powiedzieć Nie 

Odwiedzałem/am profil LGD na Facebooku Tak Trudno powiedzieć Nie 

 

Dlaczego zdecydował/a się Pan/i (lub podmiot reprezentowany przez Pana/ią) na złożenie wniosku 

o przyznanie pomocy finansowej do LGD? Proszę wybrać jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje 

główny powód złożenia wniosku do LGD. 

a) Było to jedyne dostępne źródło finansowania mojego projektu 

b) Nie otrzymałem/am dofinansowania z innych środków/innego programu 

c) Chciałem/am skorzystać z nadarzającej się okazji otrzymania środków 

d) Zostałem/am zachęcony/a do złożenia wniosku przez LGD 

e) Na moją decyzję wpłynęła możliwość skorzystania z doradztwa w biurze LGD 

 

Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie składania wniosku? Proszę ocenić w jakim 

stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. Proszę zaznaczyć 1 

odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Zakres udzielonych 

porad spełnił moje 

oczekiwania 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

Udzielone porady były 

przydatne 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

Przygotowanie 

merytoryczne 

doradcy/ców z LGD 

było odpowiednie 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

 

Proszę wskazać, w jakim zakresie korzystał/a Pan/i ze wsparcia ze strony LGD na etapie składania 

wniosku? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Wsparcie polegające na udzieleniu informacji o możliwości uzyskania 

dofinansowania dla mojego projektu 
Tak Nie 

Wsparcie w zapoznaniu się z zasadami uzyskania dofinansowania Tak Nie 

Wsparcie polegające na wskazaniu prawidłowych wzorów wniosków i 

instrukcji do nich 
Tak Nie 
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Wsparcie w zakresie ustalenia koncepcji projektu aby spełniał kryteria 

wynikające z LSR 
Tak Nie 

Porady w zakresie wypełniania dokumentów niezbędnych do złożenia 

wniosku 
Tak Nie 

Wyjaśnienie szczegółowych zasad oceny wniosków Tak Nie 

 

Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie realizacji projektu? Proszę ocenić w jakim 

stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. Proszę zaznaczyć 1 

odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Zakres udzielonych 

porad spełnił moje 

oczekiwania 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

Udzielone porady były 

przydatne 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

Przygotowanie 

merytoryczne 

doradcy/ców z LGD 

było odpowiednie 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

 

Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie rozliczenia projektu? Proszę ocenić w 

jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. Proszę 

zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Zakres udzielonych 

porad spełnił moje 

oczekiwania 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

Udzielone porady były 

przydatne 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

Przygotowanie 

merytoryczne 

doradcy/ców z LGD 

było odpowiednie 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 
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Czy obecnie pozostaje Pan/i w kontakcie z LGD? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym 

 wierszu tabeli. 

Uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez LGD Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Kontaktuję się telefonicznie z przedstawicielami LGD Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Czytam komunikaty na stronie internetowej LGD Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Mam osobisty kontakt z przedstawicielami LGD Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Kontaktuję się w inny sposób Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Nie mam z LGD żadnego kontaktu Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

 

Czy brał/a Pan/i lub organizacja którą Pan/i reprezentuje udział w tworzeniu LSR? Proszę zaznaczyć 

1 odpowiedź. 

a) Tak 

b) Trudno powiedzieć 

c) Nie 

 

Kto był głównym odbiorcą efektów Pani/a projektu/ projektów? Proszę wybrać jedną odpowiedź, 

która najlepiej opisuje Pana/i projekt. 

a) Ja i moja rodzina 

b) Moja organizacja 

c) Ogół mieszkańców gminy/ obszaru LGD 

d) Turyści 

e) Przedsiębiorstwa 

f) Inne 
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Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące składania i realizacji projektu przy wsparciu LGD. 

Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Procedury wyboru 

wniosków o 

dofinansowanie w 

LGD były dla mnie 

czytelne 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

Kryteria wyboru 

wniosków były dla 

mnie jednoznaczne 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

Kryteria wyboru 

wniosków pozwalały 

na wybór najlepszych 

projektów 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

LGD w wystarczającym 

stopniu informowała o 

możliwości pozyskania 

środków 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

Jeśli będzie to 

możliwe, w przyszłości 

chciałbym/łabym 

ponownie skorzystać 

ze wsparcia LGD 

Zdecydo-

wanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Trudno 

powie-

dzieć 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydo-

wanie się 

nie 

zgadzam 

Nie korzyst-

ałem/am ze 

wsparcia na 

tym etapie 

Czy na etapie przygotowania, realizacji lub rozliczania projektu pojawiły się jakieś problemy 

wpływające negatywnie na jego przebieg bądź rezultaty? 

a) Tak → Proszę odpowiedzieć na następne pytanie.  

b) Nie → Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Jakie to były problemy? Na pytanie odpowiadają tylko osoby, które w poprzednim pytaniu wybrały 

odpowiedź „Tak”. Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Problemy bezpośrednio związane z przedmiotem projektu (np. 

problemy wynikające z branży w której działa przedsiębiorca, 

odbiorcami działań NGO lub uzgodnieniami dotyczącymi przebiegu tras 

rowerowych w projekcie gminnym) 

Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Problemy finansowe (np. z wypłatą dofinansowania, kredytem na 

realizację zadania, zmiennością cen w czasie realizacji zadania względem 

wpisanych we wniosku) 

Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Problemy formalno-prawne Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 
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Problemy personalne (np. z pracownikami, członkami/ partnerami itp.) Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Problemy z terminową realizacją harmonogramu (opóźnienia itp.) Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Trudność w dostępie do informacji na temat składania, realizacji lub 

rozliczenia projektu 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Problemy wynikające z wprowadzenia w Polsce stanu pandemii Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

 

 

 

 

 


