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Poniższe opracowanie prezentuje wyniki badań ewaluacyjnych i monitoringu zarówno
funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, jak i wdrażania Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Należy jednocześnie podkreślić, iż Lokalna Grupa
Rybacka funkcjonuje zaledwie od roku 2011, zatem okres objęty badaniem i przeprowadzone do
tej pory dwa nabory nie dają pełnego obrazu działania Grupy, czy też realizacji celów założonych
w dokumencie Strategii. Niniejsza ewaluacja jest zatem bardziej pierwszą próbą przyjrzenia się
jak działa i funkcjonuje LGR w ramach Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz jakie są dominujące
tendencje w składanych przez beneficjentów projektach, a w konsekwencji jakiego typu zmiany
winny zostać wprowadzone, by pełniej realizować założone w Strategii cele oraz jakiego typu
problemy już zauważono, które mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwiać pełne zrealizowanie
założonych w Strategii zamierzeń.
Wdrażanie i realizacja LSROR finansowana jest z Programu Operacyjnego
„Zrównoważony Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 20072013”, w ramach czwartej osi priorytetowej. Działania w ramach tej osi winny przyczynić się do
aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów
społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych
inicjatyw.
Działania podejmowane w ramach tej osi mają prowadzić po pierwsze do poprawy
warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, które zostaną osiągnięte dzięki wdrażaniu
projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Jednak drugim,
równie istotnym celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród
społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma pobudzić ludność na obszarach lokalnych do
różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach
wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu są lokalne grupy rybackie (LGR) –
podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, gminy i inne
podmioty publiczne oraz przedstawicieli sektora społecznego - dobrowolne zrzeszenia działające
na obszarach zależnych od rybactwa. Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy przy
opracowaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, uzyskają doświadczenie,
które powinno zaprocentować w przyszłości.
Realizacja zadań przy współudziale środków finansowych pochodzących z funduszy
unijnych wymaga poddawania się licznym procedurom różnego rodzaju oceny w całym okresie
realizacji.
Do oceny realizowanych zadań z punktu widzenia przyjętych kryteriów, dokonywanej z
reguły przez niezależnego eksperta, używa się terminu ewaluacja, która jest próbą oszacowania i
określenia przyjętych wartości.
Ewaluacja jest często utożsamiana z kontrolą i monitorowaniem. Związek między tymi
trzema procesami istnieje, jednak występuje kilka zasadniczych różnic, które wskazują, iż należy
traktować ewaluację, monitorowanie i kontrolowanie, jako niezależne elementy procesu
zarządzania projektem.
Ewaluacja projektu (ang. project evaluation) jest oszacowaniem jakości, stopnia realizacji
projektu w stosunku do wcześniej zdefiniowanych kryteriów, na podstawie odpowiednich
informacji. Ewaluacja odnosi się do efektów długoterminowych oddziaływania, analizuje wpływ
projektów na specyficzne problemy strukturalne. Jej celem jest ustalenie kluczowych czynników
sukcesu i przyczyn niepowodzeń projektu, stałe ulepszanie skuteczności, zwiększanie
przejrzystości i promowanie działań podejmowanych w projekcie. Podstawą oceny w ramach
ewaluacji jest efektywność i wpływ działań realizowanych w ramach projektu na osiąganie celów
strategicznych. Ewaluację przeprowadza się w etapach i regularnych odstępach czasowych.
Ewaluacji można dokonać według kryterium momentu prowadzenia:
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przez rozpoczęciem realizacji projektu (jako ocena ex ante),
w trakcie realizacji projektu (ang. midterm evaluation),
pod koniec projektu (ang. final, end-of-project),
jakiś czas po zakończeniu (ex post).
Biorąc pod uwagę kryterium celu ewaluacji wyróżnia się następujące jej rodzaje:
ewaluacje strategiczne;
ewaluacje operacyjne.
Ewaluacje strategiczne obejmują analizę i ocenę interwencji na poziomie celów
strategicznych, a ich przedmiotem jest analiza i ocena trafności ogólnych kierunków interwencji
wyznaczonych na etapie programowania. Jednym z istotnych aspektów ewaluacji strategicznej
jest weryfikacja przyjętej strategii w odniesieniu do aktualnej i przewidywanej sytuacji społecznoekonomicznej.
Ewaluacje operacyjne powiązane są z procesem zarządzania i monitorowania strategii.
Celem ewaluacji operacyjnych jest wsparcie instytucji odpowiedzialnej za realizację strategii w
zakresie osiągania założonych celów operacyjnych poprzez dostarczanie użytecznych wniosków i
rekomendacji.
Ewaluacją może być objęty cały dokument lub tylko wybrane elementy. Metody ewaluacji
są niepowtarzalne, każdorazowo dostosowane do specyfiki dokumentu badanego oraz celów
ewaluacji. Według rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ewaluacja ma na
celu poprawę jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji
programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających
dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego
rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko
oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Poniższe opracowanie obejmuje ewaluację, która przeprowadzona została w trakcie
realizacji strategii (midterm) w odniesieniu do celów ogólnych i szczegółowych w niej zapisanych,
a także instytucjonalnego systemu wdrażania dokumentu Strategii – mamy zatem do czynienia
zarówno z ewaluacją strategiczną, jak i operacyjną.
We wstępnej części ewaluacji analizie poddano samo funkcjonowanie Lokalnej Grupy
Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, głównie przez pryzmat uczestnictwa członków LGR w
działalności organizacji, zainteresowania lokalnej społeczności organizowanymi przez Biuro LGR
szkoleniami, spotkaniami czy doradztwem. Odniesiono się także do aktywności samego biura,
także w kontekście kosztów funkcjonowania LGR.
W zakresie samego dokumentu ewaluacją objęto przede wszystkim elementy, które
pozwalają dać pierwszy obraz (po przeprowadzeniu dwóch naborów) dotyczące dotychczasowego
stopnia realizacji celów głównych i szczegółowych, ilość operacji dla każdego rodzaju operacji,
stopnia wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje operacji (przy założeniu
że dla większości złożonych wniosków nie zawarto jeszcze umów), zaangażowania
poszczególnych grup beneficjentów w realizację LSROR (w szczególności na poziomie samego
procesu aplikowania o środki), współpracy partnerów z różnych sektorów czy wreszcie
innowacyjności podejmowanych działań. Ta część Ewaluacji ściśle związana jest z monitoringiem
procesów prowadzonych w związku z przyjętą Strategią.
Monitorowanie projektu to proces systematycznego zbierania i analizowania
wiarygodnych informacji ilościowych i jakościowych dotyczących realizowanego projektu, którego
celem jest zapewnienie zgodności realizacji projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami.
Monitoring strategii służy zagwarantowaniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych
określonych w dokumencie (monitoring rzeczowy) oraz pełnego wykorzystania środków,
(monitoring finansowy). Prawidłowy przebieg procesu monitorowania pozwala m.in. na bieżąco
śledzić postęp finansowy, odpowiednio wcześnie reagować na występujące trudności i
nieprawidłowości, przyczyniając się w konsekwencji do zapewnienia odpowiedniej jakości
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wdrażania. Podstawowym kryterium oceny jest zgodność wdrażanych działań z zapisami
dokumentu.
Metoda monitorowania jest co do zasady standardowa, obejmuje ona:
raporty;
wizyty na miejscu realizacji projektu;
działalność komitetów monitorujących.
Wskaźniki monitorowania muszą spełniać następujące cechy:
trafność;
mierzalność;
wiarygodność;
dostępność.
W ramach prowadzonych prac podjęto się zasadniczo analizy treści wniosków pod kątem
deklarowanych zakresów operacji, a na tej podstawie celów planowanych do realizacji
przedsięwzięć.
Należy podkreślić, iż ewaluacja dokonywana obecnie może mieć charakter jedynie
ogólny, bardzo wstępny, odnoszący się do stosunkowo krótkiego okresu działania LGR oraz
stosunkowo niewielkiej liczby złożonych projektów i jeszcze mniejszej liczby projektów, dla
których dopiero co podpisano umowy, a ich realizacja dopiero się rozpoczyna. Nie można zatem
w najmniejszym stopniu mówić o analizie chociażby pierwszych rezultatów wdrażania samej
Strategii, a jedynie o ogólnym kierunku, który ewentualnie wynika z analizy złożonych projektów.
Niemniej jednak szereg obserwacji poczynionych w trakcie prowadzonej ewaluacji może być
pomocnych przy korekcie Strategii w zakresie części elementów oraz systemu jej wdrażania, tak
aby w całym okresie wdrażania zapisów Strategii efekty, które zostaną osiągnięte były pełniejsze
i lepiej wpływały na pożądane procesy rozwojowe na obszarze działania LGR Stowarzyszenie
Dolina Karpia.
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Przedstawione w kolejnych rozdziałach badanie jest zgodne z zakresem zawartej umowy
z dnia 5 września 2012 roku i obejmuje następujący zakres prac:
1. Funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej, w ramach którego badano następujące
elementy:
a) uczestnictwo członków LGR w działalności organizacji;
b) uczestnictwo społeczności obszaru objętego realizacją LSROR w organizowanych
przez LGR spotkaniach i szkoleniach, szczególnie ze strony przedstawicieli sektora
rybactwa i rybołówstwa;
c) korzystanie przez przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym szczególnie
przedstawicieli sektora rybactwa i rybołówstwa, z doradztwa i konsultacji;
d) uczestnictwo społeczności w organizowanych przez LGR imprezach promocyjnych;
e) uczestnictwo członków Komitetu w jego posiedzeniach;
f) działania promocyjne organizowane przez LGR;
g) działania informacyjne LGR;
h) koszty funkcjonowania LGR.
2. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, w ramach którego badano
następujące elementy:
a) stopień realizacji celów głównych;
b) stopień realizacji celów szczegółowych;
c) ilość operacji dla każdego rodzaju operacji;
d) stopień wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje operacji;
e) zaangażowanie poszczególnych grup beneficjentów w realizację LSROR;
f) współpraca partnerów z różnych sektorów ze sobą;
g) innowacyjność podejmowanych działań.
Ewaluacja pod kątem funkcjonowania LGR obejmuje okres od 4 sierpnia 2011 r. do 30
września 2012 r., natomiast w zakresie punktu drugiego obejmuje dwa pierwsze nabory
wniosków (12.12.2011 r. – 27.01.2012 r. oraz 18.06.2012r. – 20.07.2012r.) prowadzone w
ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich 2007-2013”.
Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich opracowana dla LGR Stowarzyszenie
Dolina Karpia w 2011 roku, stanowi wieloletni dokument strategiczny. Dokument ten podzielony
został na następujące główne rozdziały:
1. Charakterystyka stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR w
ramach LGR jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację LSROR;
2. Opis obszaru objętego LSROR;
3. Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego LSROR (analiza
SWOT);
4. Wnioski wynikające z opisu obszaru i z analizy SWOT, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów i potrzeb sektora rybactwa;
5. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSROR, środków służących do osiągnięcia
zakładanych celów oraz rodzajów operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach
wdrażania LSROR, a także ich przewidywanego wpływu na środowisko;
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6. Wykazanie związku i spójności przyjętych w LSROR celów i środków z wnioskami
wynikającymi z opisu obszaru i analizy SWOT oraz celami osi priorytetowej 4
zawartymi w programie operacyjnym;
7. Plan budżetu LSROR, z podziałem na dwuletnie okresy, uwzględniającego środki
finansowe przeznaczone na finansowanie poszczególnych rodzajów operacji;
8. Opis procedur oceny operacji przez komitet;
9. Wskazanie kryteriów oceny operacji;
10. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR;
11. Planowane działania LGR związane z wdrażaniem LSROR, w tym podanie terminów
konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR;
12. Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR;
13. Spójność LSROR z działaniami i operacjami planowanymi do realizacji na obszarze
objętym LSROR w ramach innych programów i strategii;
14. Określenie zasad postępowania uniemożliwiających nakładanie się pomocy w
przypadku, gdy LGR planuje realizację operacji i działań w ramach innych programów
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie „Dolina Karpia”, które odpowiedzialne jest za wdrażanie LSROR, zostało
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 25 maja 2006 roku.
W czasie objętym badaniami, których wyniki opisane są w niniejszym raporcie, głównymi
zadaniami LGR było rozpowszechnienie informacji o dofinansowaniu, organizacja naborów
wniosków oraz organizacja spotkań i szkoleń, a także ocena złożonych aplikacji i współpraca z
beneficjentami na różnych etapach wdrażania realizowanych przez nich projektów.
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Cel główny badania: monitoring realizacji funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej i
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
Analiza działań LGR prowadzona była zarówno w zakresie działalności biura i
uczestnictwa członków Stowarzyszenia w jego działalność, zaangażowania społeczności lokalnej
w działalność LGR poprzez analizę uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie, a także danymi o
składanych projektach w powiązaniu z zapisami LSROR.
Istotne jest podkreślenie, że w trakcie realizacji założeń dokumentów strategicznych
konieczne jest stałe monitorowanie zachodzących w organizacji procesów. Samo monitorowanie
jest procesem systematycznego gromadzenia i analizowania informacji dotyczących wdrażania
projektów i stanowi jeden z ważniejszych elementów zarządzania LSROR. Konieczne jest
nadzorowanie realizacji założonych w dokumencie wskaźników i na bieżąco podejmowanie
działań korygujących, bądź w samym dokumencie korygowanie jego zapisów, bądź też
podejmowanie działań promujących obszar strategiczny dla rozwoju danej społeczności.
Przyjęte wskaźniki monitoringu służą mierzeniu postępu realizacji działań, przedsięwzięć i
poszczególnych projektów oraz ocenie ich efektywności. Właściwie dobrany system wskaźników
monitorujących to najbardziej efektywne narzędzie dostosowania założeń LSROR do
zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. Jednak monitorowania nie można uznać
za pomyślne tylko dlatego, iż zebrano wymagane informacje. Muszą być one przekazane do
dalszej analizy i stanowić podstawę decyzji podejmowanych w związku z realizacją założeń
LSROR. System wskaźników wpływa na jakość zarządzania LSROR, w szczególności na możliwość
pomiaru postępów jej realizacji.
Osiągnięcie celu głównego badania możliwe było dzięki realizacji następujących celów
szczegółowych, zaproponowanych przez Wykonawcę jako rozwinięcie celu głównego badania:
Cel szczegółowy 1: Ocena funkcjonowania LGR poprzez analizę danych dotyczących
uczestnictwa członków LGR w działalności organizacji, uczestnictwa społeczności
obszaru objętego realizacją LSROR w organizowanych przez LGR spotkaniach i
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szkoleniach, szczególnie ze strony przedstawicieli sektora rybactwa i rybołówstwa,
korzystania przez przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym szczególnie
przedstawicieli sektora rybactwa i rybołówstwa, z doradztwa i konsultacji,
uczestnictwa społeczności w organizowanych przez LGR imprezach promocyjnych,
uczestnictwa członków Komitetu w jego posiedzeniach, działań promocyjnych
organizowanych przez LGR, działań informacyjnych LGR oraz kosztów funkcjonowania
LGR.
Cel szczegółowy 2: Ocena wdrażania LSROR poprzez ocenę stopnia realizacji celów
głównych i szczegółowych, ilości operacji dla każdego rodzaju operacji, stopnia
wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje operacji,
zaangażowania poszczególnych grup beneficjentów w realizację LSROR, współpracy
partnerów z różnych sektorów ze sobą, innowacyjności podejmowanych działań.
Cel szczegółowy 3: Ocena wskaźników i stopnia ich realizacji w kontekście
dofinansowanych projektów.

2.2. Metody realizacji ewaluacji
Badanie obejmowało monitoring realizacji zapisów LSROR przez Stowarzyszenie Dolina
Karpia.
Pierwszy etap prac objął analizę danych dotyczących zaangażowania różnych grup
społeczności lokalnej oraz członków Stowarzyszenia w działania realizowane przez LGR. Dane
pozyskano z list obecności będących w posiadaniu biura oraz sprawozdań z realizacji zadań
sporządzanych przez pracowników biura LGR, a zebranych w opracowaniu Ewaluacja własna

1

Ewaluacja własna Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia, lipiec 2012, Zator
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Drugi etap prac polegał na analizie złożonych projektów
Trzeci etap badania objął analizę zapisów wskaźników w LSROR oraz stopnień ich
realizacji w kontekście złożonych wniosków.
Badanie przeprowadzono metodą badań wtórnych – dokonano analizy danych zastanych
(desk research).
Przebieg badania zorganizowano wokół trzech zasadniczych bloków prac:
Etap 1 – Dopracowanie metodologii badania;
Etap 2 – Zebranie i wstępna analiza danych;
Etap 3 – Kompleksowa ocena i analiza danych.
W pierwszym etapie badania, w ramach prac nad raportem metodologicznym, dokonano
przeglądu dokumentów programowych, operacyjnych, dostępnych baz danych oraz literatury
przedmiotu. Następnie na tej podstawie doprecyzowana została metodologia badania oraz
przygotowane zostały narzędzia służące zarówno wsparciu oceny eksperckiej wskaźników, jak i
zebraniu danych.
W ramach drugiego etapu badania wyróżniono dwa zasadnicze bloki prac, odpowiadające
dwóm grupom analizowanych danych:
ocena ekspercka obejmująca dane wtórne (przeprowadzona z wykorzystaniem matryc
logicznych, kart ocen, analizy benchmarkingowej i analizy dokumentacji);
zebranie wstępnych danych na podstawie zapisów w złożonych wnioskach.
W trzeciej części badania dokonano analizy dokumentacji złożonej przez wnioskodawców
w ramach dotychczas przeprowadzonych naborów. Wszystkie zebrane dane poddane zostały
dalszej analizie co pozwoliło na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron realizacji zapisów
LSROR, jak również sformułowanie końcowych rekomendacji.
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Etap 1: Etap ten, oparty przede wszystkim o analizę dokumentacji, zakończony został
wraz z przygotowaniem ostatecznej wersji raportu metodologicznego.
Etap 2: Zebranie i wstępna analiza danych zarówno w obrębie danych dotyczących
wskaźników jak i stanu realizacji LSROR.
Etap 3: Kompleksowa ocena i analiza danych.
Etap trzeci składał się z 2 podstawowych elementów: analizy złożonych wniosków oraz
panelu ekspertów.
Analizie poddano wszystkie złożone, w dwóch pierwszych naborach, wnioski, ze
szczególnym uwzględnieniem tych, które zmieściły się w dostępnych limitach i zostały
przekazane do dalszej oceny UMWM, a zatem mają szansę na realizację i co za tym
idzie mogą wpływać na osiąganie celów i wskaźników LSROR.
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Panel ekspertów: zespół badawczy, w ramach panelu ekspertów, dokonał syntezy
informacji dotyczących różnych aspektów uwzględnionych w badaniu, niezbędnych do
sformułowania odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze, co pozwoliło na pełną
ocenę. W ramach panelu zebrane zostały mocne i słabe strony LSROR, w oparciu o
które sformułowano końcowe rekomendacje w poszczególnych rozdziałach
dokumentu.
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3. EWALUACJA FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ GRUPY
RYBACKIEJ STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA
Badanie w części dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej objęła analizę w
następujących obszarach:
uczestnictwo członków LGR w działalności organizacji;
uczestnictwo społeczności obszaru objętego realizacją LSROR w organizowanych przez
LGR spotkaniach i szkoleniach, szczególnie ze strony przedstawicieli sektora rybactwa i
rybołówstwa;
korzystanie przez przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym szczególnie
przedstawicieli sektora rybactwa i rybołówstwa, z doradztwa i konsultacji;
uczestnictwo społeczności w organizowanych przez LGR imprezach promocyjnych;
uczestnictwo członków Komitetu w jego posiedzeniach;
działania promocyjne organizowane przez LGR;
działania informacyjne LGR;
koszty funkcjonowania LGR.
Badanie miało na celu przedstawienie zaangażowania członków LGR w działalność
organizacji, oraz pokazanie zainteresowania lokalnej społeczności organizowanymi przez Biuro
LGR szkoleniami, spotkaniami czy doradztwem. Odniesiono się także do aktywności samego
biura, także w kontekście kosztów funkcjonowania LGR. Poniżej przedstawiono wyniki analizy za
okres od 4 sierpnia 2011 r. do 30 września 2012 r.

3.1. Uczestnictwo członków LGR w działalności organizacji
Na etapie sporządzania strategii (dane na dzień 27 stycznia 2011 r) liczba członków
Stowarzyszenia wynosiła 132.
Wraz z przyjmowaniem nowych zadań przez Stowarzyszenie Dolina Karpia liczba
członków stopniowo wzrastała. Na dzień 31.12.2011 r. liczba członków wynosiła 145 osób, zaś na
dzień 30.09.2012 r. wzrosła do 154 osób. Aktywną grupę, angażującą się w działalność
Stowarzyszenia i uczestniczącą w Walnych Zebraniach Członków stanowi średnio około 1/3
ogólnej liczby członków. Dane przedstawiające liczbę uczestników poszczególnych Walnych
Zebrań Członków przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 1 Liczba osób uczestnicząca w Walnym Zebraniu Członków
Data
Miejsce

Liczba
uczestników

01.09.2011

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im. J. Matejki, Pl. Matejki 1, Zator

49

19.12.2011

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im. J. Matejki, Pl. Matejki 1, Zator

49

12.03.2012

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im. J. Matejki, Pl. Matejki 1, Zator

54

25.04.2012

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im. J. Matejki, Pl. Matejki 1, Zator

50

26.07.2012

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im. J. Matejki, Pl. Matejki 1, Zator

31
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3.2. Uczestnictwo społeczności obszaru objętego realizacją
LSROR w organizowanych przez LGR spotkaniach i
szkoleniach, szczególnie ze strony przedstawicieli
sektora rybactwa i rybołówstwa
W okresie od 4 sierpnia 2011 r. do 30 września 2012 r Stowarzyszenie podejmowało
liczne inicjatywy mające na celu informowanie członków społeczności lokalnych o działalności
Lokalnej Grupy Rybackiej oraz zachęcenie potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki w
ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich 2007-2013”.
Zestawienie podejmowanych inicjatyw przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 2. Szkolenia i spotkania organizowane w okresie od sierpnia 2011 do końca września 2012
Konferencja prasowa
Miejsce

SDK (Zator, ul.
Rynek 2)

Data

Liczba
uczestników

W tym z
sektora
rybactwa

06.09.2011

23

2

Data

Liczba
uczestników

W tym z
sektora
rybactwa

Polanka Wielka

Urząd Gminy Polanka Wielka

01.12.2011

17

0

Tomice

Ośrodek Kultury Gminy Tomice

02.12.2011

8

2

Spytkowice

Gminny Ośrodek Kultury w
Spytkowicach

05.12.2011

14

0

Zator

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny
Karpia im. Jana Matejki w Zatorze

08.12.2011

10

3

Brzeźnica

Urząd Gminy w Brzeźnicy (sala
USC)

09.12.2011

8

0

Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w
Osieku (Klub Centrum)

13.12.2011

10

0

Przeciszów

Gminna Biblioteka Publiczna w
Przeciszowie

14.12.2011

10

0

Zator
Tomice
Osiek

Stowarzyszenie Dolina Karpia
Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Gminna Biblioteka Publiczna w
Osieku
Gminna Biblioteka Publiczna w
Przeciszowie
Centrum Kultury i Promocji w
Brzeźnicy
Urząd Gminy Spytkowice
Gminne Centrum Kultury w Polance
Wielkiej
Urząd Gminy w Tomicach

11.06.2012
12.06.2012
12.06.2012

5
4
3

0
0
0

13.06.2012

5

0

13.06.2012

6

0

18.06.2012
18.06.2012

5
8

0
0

24.09.2012

6

0

Gminna Biblioteka Publiczna w
Osieku
Gminna Biblioteka Publiczna w
Przeciszowie
Stowarzyszenie Dolina Karpia

24.09.2012

7

0

25.09.2012

6

0

26.09.2012

10

4

Przeciszów
Brzeźnica
Spytkowice
Polanka Wielka
Tomice
Osiek
Przeciszów
Zator
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Spotkania informacyjne
Gmina
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Spytkowice

Gminny Ośrodek Kultury w
Spytkowicach

27.09.2012

6

Łącznie
148
Spotkania dotyczące wyprawy odkrywców” – questu
Tytuł
Liczba
uczestników

Data

25 - 26.10.
2011r. oraz
02.12.2011r

Modelowa „wyprawa odkrywców” – questu

Data

Tytuł

0
9
W tym z
sektora
rybactwa

55

1

Liczba
uczestników

W tym z
sektora
rybactwa

Szkolenia

19.10.2011

Lider jako animator w środowisku wiejskim

20

0

07.12.2011

Jak napisać dobry projekt?

20

2

28.10.2011

Funkcjonowanie LGR i wdrażanie LSROR

11

1

15.12.2011

Wdrażanie LSROR

16

8

23.02.2012

Szkolenie dla członków Komitetu

13

7

18.04.2012

Diagnoza zasobów i potrzeb lokalnych

17

1

17.07.2012

Szkolenie dla członków Zarządu i członków Komitetu

18

8

06.09.2011 r

Szkolenia dla pracowników Biura
Spotkanie szkoleniowe dotyczące funkcjonowania LGR

Rytwiany

10.10.2011 r

Aktywna wymiana dobrych praktyk, wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu programów i
projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich pomiędzy
podmiotami z województwa małopolskiego i śląskiego na przykładzie PROW 20072013 i PO RYBY 2007-2013

Kraków

12.10.2011 r

Prawo pracy w aspekcie najnowszych zmian, przepisy prawa pracy, ich aktualna
interpretacja oraz egzekwowanie stosowania tych przepisów przez organy kontrolne

Wadowice

10.11.2011 r.

Sprzedaż bezpośrednia oraz warunki uznania działalności marginalnej, lokalnej i
ograniczonej

Korytnica

Warsztaty

Termin

Bibułkarstwo
Bibułkarstwo
Jaja
wielkanocne
Jaja
wielkanocne
Szydełkowe
biżuterie
Szydełkowe
biżuterie
Hafciarstwo
Hafciarstwo
Origami
Origami
Robótki na
drutach
Robótki na
drutach
Garncarstwo
Garncarstwo
Ceramika

16.02.2012
23.02.2012
08.03.2012

12
11
10

15.03.2012

10

0

12.04.2012

13

0

19.04.2012

11

0

17.05.2012
24.05.2012
14.06.2012
21.06.2012
12.07.2012

10
10
10
10
10

0
0
0
0
0

19.07.2012

11

0

23.08.2012
30.08.2012
13.09.2012

10
10
10

0
0
0

Akademia Rękodzieła Artystycznego

14

W tym z
sektora
rybactwa
1
1
0
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Ceramika
Łącznie

20.09.2012
Spotkania tematyczne
Dla kogo

Data

22.05.2012
23.05.2012
29.05.2012
30.05.2012
05.06.2012

Szkoły
Organizacje pozarządowe
Przedsiębiorcy
Parafie
Gminy i Instytucje Kultury
Łącznie

10
168

0
2

Liczba
uczestników

Ilość
wysłanych
pism
36
62
54
19
14
185

24
7
18
4
9
62

Źródło: opracowanie na podstawie danych Biura LGR

Analizując dane otrzymane z raportów biura LGR, szczególnie w zakresie spotkań
informacyjnych, zwraca uwagę wyraźna tendencja zmniejszającego się zainteresowania udziałem
w tych spotkaniach. Warto być może rozważyć inną formułę spotkań lub ich większą komasację z
innymi działaniami np. organizowanie spotkań informacyjnych czy doradczych przy okazji innych,
większych wydarzeń gromadzących lokalną społeczność, czy organizowanie wspólnych działań
informacyjno-doradczych z Lokalną Grupą Działania, tak aby unikać sytuacji, w której w jednym
tygodniu obie grupy organizują w tej samej miejscowości swoje spotkania, kierowane de facto do
tej samej grupy odbiorców.

3.3. Korzystanie
przez
przedstawicieli
społeczności
lokalnych, w tym szczególnie przedstawicieli sektora
rybactwa i rybołówstwa, z doradztwa i konsultacji
W 2011 r. z doradztwa (indywidualnych konsultacji) łącznie skorzystało 39 osób, w tym 3
osoby z sektora rybactwa. W październiku 2011 r. zatrudnieni zostali specjaliści ds. wdrażania
LSROR, wówczas z doradztwa skorzystały zaledwie 2 osoby. Od listopada 2011 r. zaobserwowano
wzrost zainteresowania – w miesiącu tym było to już 15 osób, a w grudniu 2011 r. - 23 osoby. Z
kolei w styczniu 2012 r. (w tym miesiącu kończył się I nabór wniosku) z doradztwa skorzystało 46
osób.

15

3

Grudzień 2011

22

0

Łącznie 2011

39

3

Styczeń 2012

46

4

Luty 2012

17

0

Marzec 2012

23

0

Kwiecień 2012

16

0

Maj 2012

22

2

Czerwiec 2012

35

8

Lipiec 2012

48

1

Sierpień 2012

11

1

Wrzesień 2012

4

0

Łącznie 2012

222

22

Źródło: opracowanie na podstawie danych Biura LGR
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Tabela 3. Liczba osób korzystających z usług doradczych świadczonych przez specjalistów z LGR
Doradztwo
Miesiąc
Ilość osób korzystających z
W tym z sektora rybactwa
doradztwa
Październik 2011
2
0
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Osoby reprezentujące sektor rybactwa stanowią 7,33% wszystkich osób korzystających z
usług LGR.

3.4. Uczestnictwo społeczności w organizowanych przez LGR
imprezach promocyjnych
Działania promocyjne dotychczas prowadzone były dwutorowo. Na terenie działania LGR
organizowane są cykliczne imprezy promujące działalność Grupy, w których uczestniczą
mieszkańcy oraz osoby przyjezdne. Druga forma promocji obejmuje wyjazdy przedstawicieli LGR
na targi branżowe i tam rozpowszechnianie informacji o działalności Grupy. Szacunkowe dane
dotyczące imprez promocyjnych oraz ich uczestników zawarte zostały w poniższej tabeli.
Tabela 4. Imprezy promujące Lokalną Grupę Rybacką
Data
Nazwa imprezy
Miejsce
8 października
2011 r.
21-22.10.2011

17-18.12 2011

Wielkie Zatorskie Żniwa
Karpiowe
Seminarium „Znaczenie
Produktów Lokalnych dla
Rozwoju Regionu na
przykładzie Karpia Zatorskiego”

Łowisko Wędkarskie
Podolsze
Zator

Szacunkowa liczba
uczestników
500
115 osób, w tym około 20
osób z sektora rybactwa.

800

Zatorski Jarmark Karpiowy

23-26.01.2012

Targach Grune Woche 2012

Berlin

Brak danych

03.06.2012

Festiwal Doliny Karpia 2012 w
Gminie Polanka Wielka
Festiwal Doliny Karpia 2012 w
Gminie Tomice
Festiwal Doliny Karpia 2012 w
Gminie Osiek
Festiwal Doliny Karpia 2012 w
Gminie Brzeźnica
Festiwal Doliny Karpia 2012 w
Gminie Zator
Festiwal Doliny Karpia 2012 w
Gminie Przeciszów
Festiwal Doliny Karpia 20212
Gminie Spytkowice

Polanka Wielka

1 000

Tomice

1 000

Osiek

1 000

Brzeźnica

1 000

Zator

1 000

Przeciszów

1 000

Spytkowice

1 000

24.06.2012
01.07.2012
01.07.2012
07-08.07.2012
15.07.2012
26.08.2012

Źródło: opracowanie na podstawie danych Biura LGR

W przypadku prowadzonych przez LGR działań promocyjnych nie pozyskano danych
liczbowych pozwalających określić stopień uczestnictwa w wydarzeniach osób związanych z
sektorem rybactwa.

3.5. Uczestnictwo członków Komitetu w jego posiedzeniach

W tym z sektora
rybactwa

27.01.2011

SDK (Zator, ul. Rynek 2)

16

6

07.11.2011

SDK (Zator, ul. Rynek 2)

15

8

05.01.2012

SDK (Zator, ul. Rynek 2)

12

4
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Tabela 5. Liczba osób uczestnicząca w posiedzeniach Komitetu
Data
Miejsce
Liczba uczestników
(członków Komitetu)
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Do dnia 30.09.2012 r. odbyło się 16 posiedzeń Komitetu (ostatnie 19 września 2012
roku), w których średnio około 48% uczestników reprezentuje sektor rybactwa.
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30.01.2012

Reg. Ośr. Kultury Doliny Karpia (Pl.Matejki 1)

14

6

06.02.2012
09.02.2012
13.02.2012
27.02.2012
05.03.2012
12.03.2012
25.04.2012
25.07.2012

SDK (Zator, ul. Rynek 2)
SDK (Zator, ul. Rynek 2)
v SDK (Zator, ul. Rynek 2)
SDK (Zator, ul. Rynek 2)
SDK (Zator, ul. Rynek 2)
Reg. Ośr. Kultury Doliny Karpia (Pl.Matejki 1)
Reg. Ośr. Kultury Doliny Karpia (Pl.Matejki 1)
SDK (Zator, ul. Rynek 2)

19
18
17
15
14
12
12
19

10
9
9
6
7
6
5
10

30.07.2012

SDK (Zator, ul. Rynek 2)

16

7

01.08.2012

SDK (Zator, ul. Rynek 2)

16

9

14.08.2012

SDK (Zator, ul. Rynek 2)

14

8

19.09.2012

SDK (Zator, ul. Rynek 5)

13

6

Źródło: opracowanie na podstawie danych Biura LGR

3.6. Działania promocyjne organizowane przez LGR
Lokalna Grupa Rybacka podejmuje liczne inicjatywy promujące swoją działalność.
Artykuły promocyjne pojawiają się zarówno w prasie i mediach regionalnych, jak i
ogólnopolskich. Dodatkowo w prasie lokalnej: Życie Zatora, Polanin, Echo Osieka, Taka
Malownicza Gmina, Wieści Gminy Przeciszów ukazują się artykuły dotyczące działania LGR,
organizowanych imprezach, spotkaniach, szkoleniach oraz prowadzonych naborach.
Przed każdym spotkaniem, szkoleniem i imprezą promocyjną na stronie internetowej
Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz na stronach wszystkich 7 gmin Doliny Karpia ukazują się
informacje oraz zaproszenie do uczestnictwa.
W celu jak najszerszej promocji LGR i obszaru objętego LSROR w okresie od sierpnia
2011 do września 2012 przygotowano i wyemitowano w TVP Kraków cztery dziesięciominutowe
odcinki programu telewizyjnego z cyklu „W Królestwie Karpia”. Odcinki zostały umieszczone w
Internecie na portalu internetowym LGR oraz ma stronach internetowych 7 gmin Doliny Karpia.
Zestawienie działań promocyjnych przedstawione zostało w poniższej tabeli.

„Dziennik Polski”

05.08.2011 r.

„Karp na liście"

„Życie Zatora”

maj-czerwiec 2011

„17,7 mln – nowe perspektywy dla Doliny Karpia”

„Polanin”

lipiec – wrzesień 2011 r.

„Miliony złotych płyną do Doliny Karpia”

„Gazeta Krakowska”

06.09.2011 r.

„Dolina Karpia otrzymała prawie 18 milionów
złotych na rozwój obszarów rybackich”

www.kontakt24.tvn.pl,.

06.09.2011 r

„Ponad 17 mln zł dla Doliny Karpia”

www.malopolskie.pl,

06.09.2011 r.

„Zastrzyk gotówki dla Doliny Karpia"

„Dziennik Polski”

07.09.2011 r.

„Karp lubi ocet”

„Dziennik Polski”

14.10.2011 r.

„Znaczenie produktów lokalnych”

„Dziennik Polski”

15.10.2011 r

„Moc karpia zatorskiego", „Dziennik Polski”

„Dziennik Polski”

21.10.2011 r

„Karp zatorski wiele znaczy”, „Dziennik Polski”

„Dziennik Polski”

24.10.2011 r

„Karp zatorski robi furorę”

„Gazeta Małopolska”

24.10.2011 r.

„Karp zatorski robi furorę”

„Gazeta Krakowska”

26.10.2011 r.

„Wigilijny stół bez karpia?”

www.faktyoswiecim.pl,

24.12.2011 r.

„Weźcie te pieniądze”

„Życie Zatora”

luty-marzec 2012 r.

Strona

„Miliony płyną do Doliny Karpia”

17

Tabela 6. Artykuły promocyjne w prasie lokalnej, regionalnej oraz w intrenecie
Tytuł
Periodyk
Data
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„Trochę rozdali

„Życie Zatora

luty-marzec 2012 r.

"Bądź na pTAK! - Stawy Zatorskie"

www.onet.pl

24.05.2012 r.

„Zator i Dolina Dolnej Skawy”

www.wck.wadowice.pl

20.06.2012 r.

„TVP kręci w Dolinie Karpia”

www. mamnewsa.pl

23.04.2012 r.

„Drugi nabór wniosków w ramach PO RYBY”

www.kasztelania.pl

11.06.2012 r.

„Pakiet turystyczny z karpiem”

„Gazeta Krakowska”

15.06.2012 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych Biura LGR

3.7. Działania informacyjne LGR
Lokalna Grupa Rybacka wypełnia swoje obowiązki informacyjne poprzez:

Strona

potencjalnych beneficjentów i odbiorców PO Ryby 2007-2013, w tym m. in.:
o właścicieli jednostek rybackich,
o armatorów jednostek rybackich,
o rybaków,
o prywatnych i publicznych operatorów (osób fizycznych lub prawnych) i
przedsiębiorstw działających w sektorze rybackim,
o prywatnych przedsiębiorców działających w sektorze rybackim,
o podmiotów półpublicznych (spółki z udziałem Skarbu Państwa lub podmioty
niepubliczne realizujące zadania zlecone przez podmioty publiczne),
o instytutów badawczych oraz organizacji naukowych zajmujących się rybactwem i
rybołówstwem,
o jednostek samorządu terytorialnego.
partnerów społecznych i gospodarczych: instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń,
których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z sektorem rybackim;
przetwórców ryb;
organizacji zawodowych działających w sektorze rybackim;
mediów;
ogółu społeczeństwa.
W okresie działania Lokalnej Grupy Rybackiej podjęto szereg działań informacyjnych,
których celem było jak najszersze przekazanie informacji o dostępnej ofercie Stowarzyszenia przy
wdrażaniu działań wynikających z czwartej osi priorytetowej Programu Operacyjnego
„Zrównoważony Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-

18

zapewnienie jak najszerszej aktualnej informacji dotyczących Osi 4 PO RYBY 20072013, w tym w szczególności w zakresie:
o zasad i trybu przyznawania pomocy finansowej,
o zasad realizacji projektów, w tym rozliczania i kontroli,
o rodzajów operacji, które mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Osi 4 PO
Ryby 2007-2013 oraz kwalifikowalności wydatków,
o przeprowadzanych konkursów,
o operacji zatwierdzonych do realizacji,
promocję realizowanych projektów;
rozpowszechnianie informacji na temat wkładu UE w realizację projektów;
promocję LGR i korzyści płynących z realizacji projektów opartych na partnerstwie
trójsektorowym.
Działania informacyjne skierowane są do różnych grup odbiorców, w tym:
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2013”. Poza działaniami promocyjnymi opisanymi w podrozdziale 3.6. LGR opublikowała szereg
materiałów informacyjnych (ulotek), zawierających informacje o działalności LGR i procesie
wdrażania LSROR. Materiały te były dystrybuowane przez partnerów lokalnych (samorządy,
ośrodki kultury), podczas imprez kulturalno-społecznych i rekreacyjno-sportowych, szkoleń i
warsztatów kierowanych dla mieszkańców Doliny Karpia, jak i były dostępne dla potencjalnych
beneficjentów w siedzibie LGR. Wśród najważniejszych tego typu publikacji należy wymienić:
publikację 21 000 szt. ulotek informacyjnych o LGR i procesie wdrażania LSROR oraz ;
publikację 1 400 szt. plakatów informacyjnych;
szereg artykułów i notatek prasowych publikowanych w prasie lokalnej i regionalnej
na temat LGR i wdrażanego Programu Operacyjnego;
powstanie strony internetowej zawierającej wszystkie niezbędne informacje nt.
działalności LGR i procesu wdrażania LSROR;
współpracę z JST w zakresie informowania o aktualnych naborach oraz ważnych
wydarzeniach w których uczestniczy lub organizuje LGR;
aktywność LGR w radiu i telewizji zarówno lokalnej, jak i regionalnej.
Jednocześnie należy stwierdzić, iż zarówno biuro LGR, jak i publikowane przez nie
materiały informacyjne i promocyjne spełniają wszystkie wymogi związane z informowaniem o
unijnym źródle finansowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie Operacyjnym
„Zrównoważony Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 20072013”.

3.8. Koszty funkcjonowania LGR
Największa część kosztów funkcjonowania w 2011 roku Lokalna Grupa Rybacka
przeznaczyła na koszty administracyjne (56% poniesionych wydatków). W okresie od stycznia do
końca sierpnia 2012 roku wydatki w tej kategorii stanowią 63%. Koszty realizacji wydarzeń
promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem LSROR lub działalnością LGR w 2011 roku
stanowiły 21% wszystkich wydatków, zaś w 2012 roku stanowią one 30%. Koszty poniesione na
działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR w 2011 roku stanowiły
10% wydatków, zaś do końca sierpnia 2012 roku 3%.
Tabela 7. Koszty funkcjonowania LGR
Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 2011
Przygotowanie LSROR

0,00 zł

Administrowanie LGR

141 130,62 zł

Badania dotyczące obszaru objętego LSROR

24 900,00 zł

Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR

24 793,35 zł

Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR

4 580,13 zł

Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem
objętym LSROR lub działalnością LGR

53 137,66 zł

Działania aktywizujące lokalne społeczności

3 040,00 zł
RAZEM 2011 ROK

251 581,76 zł

0,00 zł

Administrowanie LGR

220 450,17 zł

Badania dotyczące obszaru objętego LSROR
Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR
Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR
Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem

0,00 zł
10 535,78 zł
2 091,89 zł
101 947,39 zł
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Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka od stycznia do sierpnia 2012
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objętym LSROR lub działalnością LGR
Działania aktywizujące lokalne społeczności
RAZEM 1.01.2012 do 31.08.2012

10 095,72 zł
345 120,95 zł

Źródło: opracowanie na podstawie danych Biura LGR

3.9. Podsumowanie
Analizując dane dotyczące dotychczasowej działalności LGR najistotniejszym problemem
w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie wydaje się stosunkowo mała aktywność
osób związanych z sektorem rybactwa z terenu działania Grupy. Konieczne wydaje się dalsze,
aktywne angażowanie osób działających w obszarze podstawowej działalności LGR zarówno do
uczestnictwa w działaniach edukacyjnych, promocyjnych, jaki i do aplikowania o środki z
Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich 2007-2013”.
Jednocześnie uznać należy pewne obiektywne fakty, które sprawiają, iż zainteresowanie
działaniami Programu w sektorze osób związanych bezpośrednio z rybactwem jest mniejsze, niż
pierwotnie można było się spodziewać. Wśród głównych przesłanek takiego stanu rzeczy warto
wymienić następujące kwestie:
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jest to grupa osób w większości podeszłym wieku, mniej skłonna do zmian;
osoby te nie chcą rezygnować z działalności rybackiej, ponieważ właśnie tym
zajmowali się całe życie i nie widzą dla siebie innej przyszłości zawodowej;
nie posiadają wystarczających środków na pokrycie wkładu własnego;
obawiają się biurokracji związanej z procesem tak aplikowania o środki zewnętrzne,
jak i ich późniejszego rozliczania.
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4. EWALUACJA WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII
ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH
4.1. Podsumowanie naborów, w tym liczba wniosków dla
każdego rodzaju operacji
W niniejszym dokumencie ewaluacji poddano dwa pierwsze nabory przeprowadzone
przez Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej. Pierwszy z nich
przeprowadzony został w dniach 12.12.2011 do 27.01.2012, zaś drugi pomiędzy 18.06., a
20.07.2012 roku.
W ramach pierwszego naboru wnioski złożyło 25 beneficjentów (z tego 6 należało do
sektora publicznego, zaś 19 do sektora gospodarczego i społecznego). Analizując pierwszy nabór
przez pryzmat rodzajów działań, które planowali podjąć beneficjenci otrzymujemy następujące
informacje:
w ramach Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa złożono 14 wniosków (6 z sektora publicznego i 8 z sektora
gospodarczego i społecznego). Łączna wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym
działaniu 4 853 005 zł (w tym sektor publiczny 2 240 543 zł, zaś sektor gospodarczy i
społeczny 2 612 463). Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora publicznego w
tym działaniu wyniosła 373 424 zł, zaś dla sektora gospodarczego i społecznego
326 558 zł. Do dalszej oceny przekazano 5 wniosków beneficjentów z sektora
społecznego oraz 3 wnioski z sektora gospodarczego i społecznego. Jeden wniosek
sektora publicznego nie zmieścił się w limicie środków dostępnych w ramach tego
konkursu, natomiast pośród wniosków złożonych przez beneficjentów sektora
gospodarczego i społecznego, które nie zostały przekazane do dalszej oceny 2 uznano
za niezgodnie z LSROR, kolejne dwa nie zmieściły się w limicie dostępnych środków,
zaś jeden nie uzyskał minimalnej, wystarczającej liczby punktów.
Wykres 1. Proporcja wniosków złożonych i przekazanych do dalszej oceny w ramach

Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w
obu sektorach

wyłącznie z sektora gospodarczego i społecznego na łączną kwotę 595 904 zł. Średnia
wartość oczekiwanej dotacji wyniosła 297 952 zł i oba wnioski przekazano do dalszej
oceny. Z oczywistych względów w ramach tej grupy operacji LGR nie przewidziało
możliwości aplikowania przez beneficjentów pochodzących z sektora publicznego.
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w ramach Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem złożono 2 wnioski,
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR
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Wykres 2. Proporcja wniosków złożonych i przekazanych do dalszej oceny w ramach

Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w obu sektorach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

w ramach Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa złożono 8 wniosków,
wyłącznie z sektora gospodarczego i społecznego, na łączną kwotę 529 663 zł.
Średnia wartość oczekiwanej dotacji wyniosła 66 208 zł. W tej grupie projektów do
dalszej oceny przekazano 4 wnioski, zaś pozostałe 4 nie uzyskały minimalnej,
wystarczającej liczby punktów. Także w ramach tej grupy operacji LGR nie
przewidziało możliwości aplikowania przez beneficjentów pochodzących z sektora
publicznego.
Wykres 3. Proporcja wniosków złożonych i przekazanych do dalszej oceny w ramach

Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w obu sektorach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

w ramach Ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych

od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej złożono 1 wniosek przez beneficjenta z sektora gospodarczego i
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społecznego, zaś wartość oczekiwanego wsparcia wyniosła 332 284 zł. Niestety
projekt ten nie uzyskał minimalnej, wystarczającej liczby punktów i nie został
przekazany do dalszej oceny.
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Wykres 4. Proporcja wniosków złożonych i przekazanych do dalszej oceny w ramach Ochrony

środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w obu sektorach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

W ramach drugiego naboru wnioski złożyło 45 beneficjentów (z tego zaledwie 2 należało
do sektora publicznego, zaś pozostałych 43 do sektora gospodarczego i społecznego). Analizując
pierwszy nabór przez pryzmat rodzajów działań, które planowali podjąć beneficjenci otrzymujemy
następujące informacje:
w ramach Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa złożono 11 wniosków (1 z sektora publicznego i 10 z sektora
gospodarczego i społecznego). Łączna wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym
działaniu 4 181 250 zł (czyli nie odbiegała zasadniczo od łącznego oczekiwanego
wsparcia z naboru pierwszego w tym działaniu), w tym jedyny wniosek z sektora
publicznego opiewał na kwotę wsparcia równą 1 300 000 zł, zaś pozostałe wnioski z
sektora gospodarczego i społecznego oczekiwały łącznego wsparcia w kwocie
2 881 250 zł, co daje średnią na jedną dotację w wysokości 288 125 zł. Do dalszej
oceny przekazano 1 wniosek beneficjenta z sektora społecznego (tj. 100% wniosków
złożonych) oraz 6 wniosków z sektora gospodarczego i społecznego. Pozostałe 4
wnioski nie zmieściły się w limicie dostępnych środków w ramach tego konkursu.
Wykres 5. Proporcja wniosków złożonych i przekazanych do dalszej oceny w ramach

Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w
obu sektorach

(wszystkie przez tego samego beneficjenta!), wyłącznie z sektora gospodarczego i
społecznego na łączną kwotę 423 738 zł, co daje średnią dla jednego wniosku na
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w ramach Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem złożono 4 wnioski
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR
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poziomie 105 934,45 zł. Ponieważ wszystkie wnioski uzyskały wymaganą liczbę
punktów i mieściły się w limicie zostały przekazane do dalszej oceny.
Wykres 6. Proporcja wniosków złożonych i przekazanych do dalszej oceny w ramach

Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w obu sektorach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

w ramach Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa złożono 28 wniosków,
wyłącznie z sektora gospodarczego i społecznego, na łączną kwotę 4 486 792 zł.
Średnia wartość oczekiwanej dotacji wyniosła 160 242,58 zł (przy bardzo dużych
wartościach skrajnych – najniższa oczekiwana dotacja w tej grupie to 11 550,11 zł, a
największa wynosiła w kilku przypadkach 300 000 zł). W tej grupie operacji do dalszej
oceny przekazano 9 projektów, zaś 19 wniosków pomimo uzyskania wystarczającej
liczby punktów znalazło się poniżej limitu dostępnych w konkursie środków.
Wykres 7. Proporcja wniosków złożonych i przekazanych do dalszej oceny w ramach

Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w obu sektorach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR
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społecznego). Łączna wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym działaniu 264 820
zł, przy czym wniosek z sektora publicznego opiewał na kwotę dotacji w wysokości
84 601 zł, zaś z sektora gospodarczo-społecznego na kwotę 162 219,10 zł. Oba
projekty przekazano do dalszej oceny.
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w ramach Ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej złożono 2 wnioski (po jednym z sektora publicznego i gospodarczo-
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Wykres 8. Proporcja wniosków złożonych i przekazanych do dalszej oceny w ramach Ochrony

środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w obu sektorach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

Interesujące jest łączne zestawienie dla obu naborów liczby wniosków złożonych przez
sektor publiczny oraz sektor gospodarczy i społeczny, z liczbą i (wartością spodziewanej dotacji)
wniosków przekazanych do dalszej oceny w układzie obu sektorów.
Wykres 9. Proporcja wniosków złożonych i przekazanych do dalszej oceny w obu naborach w
podziale na sektor publiczny oraz gospodarczy i społeczny (w odniesieniu do liczby złożonych
wniosków)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

Powyższe wykresy pokazują, że na 100% wniosków złożonych przez sektor publiczny aż
87,5% przechodzi do dalszej oceny i ma szanse na uzyskanie dotacji, zaś w przypadku sektora
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Wykres 10. Proporcja wniosków złożonych i przekazanych do dalszej oceny w obu naborach w
podziale na sektor publiczny oraz gospodarczy i społeczny (w odniesieniu do wartości
złożonych wniosków)
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gospodarczego i społecznego procent ten wynosi zaledwie 42,03. Dane te pokazują po pierwsze
dużą aktywność sektorów pozapublicznych w staraniu się o środki na realizację swoich projektów
i zamierzeń, a także, że być może na etapie sporządzania wstępnego rozdziału dostępnych
alokacji pomiędzy sektory, zdecydowanie przeszacowano aktywność instytucji publicznych i
niedoszacowano aktywności innych sektorów, a w konsekwencji niewłaściwie podzielono
dostępne środki finansowe, co w skrajnym przypadku – wyczerpania się projektów i środków po
stronie publicznej (co jest zjawiskiem coraz powszechniej obserwowanym pod koniec obecnej
perspektywy finansowej) może dojść do sytuacji, w której pomimo dużej liczby projektów
składanych przez beneficjentów społecznych i przedsiębiorców alokowane środki pozostaną
niewykorzystane.
Interesująca jest także analiza jakich obszarów tematycznych dotyczą składane projekty,
co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na realizację celów głównych i celów szczegółowych
Strategii, a w dalszej perspektywie na osiąganie założonych w dokumencie wskaźników. W
ramach Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa złożono łącznie w obu naborach 25 wniosków, które dotyczyły w
największym stopniu działań związanych z:
promocją obszaru objętego LSROR;
rewitalizacją miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na
remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych,
parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne,
sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu;
budową, remontem lub przebudową małej infrastruktury turystycznej, w szczególności
przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras
turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze
ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją;
dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych,
rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona
działalność kulturalna.
Przy czym należy zaznaczyć, iż dla dużej części projektów promocja obszaru objętego
LSROR była jedynym działaniem, dla kilku zaś działaniem uzupełniających – towarzyszącym np.
rewitalizacji. Z kolei działania związane z „remontem, odbudową, przebudową lub wyposażeniem
obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków” oraz
„tworzeniem lub rozwojem muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na
celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii sztuki i obyczajów, w
szczególności związanych z tradycjami rybackimi” były reprezentowane incydentalnie
(odpowiednio 3 i 1 wniosek).
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adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci
Internet;
poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont
lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności
związanej z tym transportem;
organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;
popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR
nie były w ogóle reprezentowane w obu przeprowadzonych naborach. Co szczególnie istotne nie
składano wniosków związanych z promocją i popularyzacją rybactwa, co powinno być jednym z
priorytetowych działań dla tego obszaru.
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Pozostałe działania tj.:
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Wykres 11. Udział poszczególnych działań we wnioskach złożonych w ramach Wzmocnienia

konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

Z kolei wśród wniosków złożonych w obu naborach w ramach Restrukturyzacji lub
reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza tym sektorem dominowało działanie związane z „budową, przebudową lub rozbiórką
obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie
odpadów pochodzących z rozbiórki” oraz „zagospodarowaniem terenu, na którym ma być lub jest
prowadzona działalność gospodarcza” – w obu przypadkach po 2 wskazania. Działaniom tym
towarzyszyło, a w dwóch przypadkach było jedynym przedmiotem projektu „wyposażenie
obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie
niezbędnym do jej prowadzenia” (łącznie 6 wskazań, tzn. że w każdym z projektów ten element
został zawarty).
Wykres 12. Udział poszczególnych działań we wnioskach złożonych w ramach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR
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Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem
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Zdecydowanie najwięcej wniosków (dotyczyło to zwłaszcza drugiego naboru) złożono w
ramach Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Przy czym dominującym
działaniem zaznaczanym przez wnioskodawców było „podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności” (35
wniosków), zaś działanie związane z „tworzeniem lub rozwojem systemów sprzedaży produktów
rybactwa (…)”, co także powinno być istotą tych naborów, wybrało tylko dwóch beneficjentów.
Wykres 13. Udział poszczególnych działań we wnioskach złożonych w ramach Podnoszenia
wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

Ostania z grup operacji tj. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej cieszy się zdecydowanie najmniejszym
zainteresowaniem. Wnioski złożyło tu zaledwie trzech beneficjentów.
Wykres 14. Udział poszczególnych działań we wnioskach złożonych w ramach Ochrony
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środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa (…)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR
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4.2. Stopień realizacji celów głównych
W analizie stopnia realizacji celów głównych oraz celów szczegółowych LSROR w
pierwszej kolejności poddano analizie wnioski złożone w dwóch pierwszych naborach, które
pozytywnie przeszły wersyfikację na poziomie Komitetu Stowarzyszenia Doliny Karpia i
jednocześnie zmieściły się w limicie dostępnych środków. Przyjęto bowiem założenie, iż tylko te
projekty mają realną szansę przejść do fazy realizacji i tym samym wpływać na osiąganie
założonych celów. Jednocześnie należy bardzo wyraźnie podkreślić, iż struktura wniosku nie
narzuca beneficjentowi określenia celu operacji, który zamierza realizować. Poniższa analiza jest
zatem wynikiem dopasowania opisanego we wniosku aplikacyjnym planowanego zakresu
operacji, z przykładowymi zakresami operacji opisanymi w LSROR jako typami możliwych
projektów do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych.
Ponadto w związku z możliwością nie podpisania umów przez beneficjentów z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (z różnych przyczyn – od odstąpienia przez
beneficjenta od zawarcia umowy, po odrzucenie wniosku przez UMWM na etapie ostatecznej
weryfikacji lub istotne okrojenie zakresu operacji) w drugiej części podrozdziału przedstawiono
także pewne generalne uwagi w zakresie realizacji celów w odniesieniu do wszystkich złożonych
wniosków.
Analiza zapisu wniosków pozwala stwierdzić, iż realizacja celu ogólny pierwszego tj.
Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby
deklarowana był w 34 wnioskach, zaś celu ogólnego drugiego tj. Zachowanie walorów
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych w zaledwie 4 wnioskach.
Wykres 15. Liczba wniosków, których realizacja przyczyni się do osiągania poszczególnych
celów ogólnych LSROR

Analogiczne – w odniesieniu do celu ogólnego drugiego dwukrotnie składane projekty
przyczyniały się do jego osiągniecia poprzez realizację pierwszego typu operacji (tj. wzmocnienia
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Analizując szczegółowo wnioski można stwierdzić, iż w odniesieniu do celu ogólnego
pierwszego deklarowany on był w związku z realizacją pierwszego i drugiego typu operacji
(wzmocnienia konkurencyjności 14 razy, restrukturyzacji lub reorientacji działalności
gospodarczej 15 razy), w przypadku trzeciego typu operacji do osiągniecia tego celu mogło
przyczynić się 5 wniosków, zaś żaden z czwartej grupy operacji nie pozostawał w związku z
realizacją celu ogólnego pierwszego. W odniesieniu do pierwszego celu ogólnego w aż 28
przypadkach pojawiał się on we wnioskach składanych przez sektor społeczny i gospodarczy, a
tylko w 6 składanych przez sektor publiczny.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR
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konkurencyjności) i dwukrotnie poprzez czwarty typ operacji (ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego). Jednocześnie należy mieć świadomość, iż sporadycznie (ale należy o tym
pamiętać) mamy do czynienia z sytuacją, w której projekt przyczynia się jednocześnie do
realizacji obu celów ogólnych (jak np. w przypadku projektu Gminy Zator: Odnowa

wielofunkcyjnego obiektu – byłego sadu grodzkiego w ramach programu rewitalizacji
zabytkowego układu urbanistycznego Zatora gdzie mamy do czynienia zarówno z rozwojem
turystyki, jak i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego). W przypadku celu
ogólnego drugiego analiza zapisów wniosków prowadzi do konkluzji, iż do jego realizacji
przyczynić się mogą dwa projekty złożone przez sektor publiczny i dwa złożone przez sektor
społeczno-gospodarczy.
Konkludując, widoczna jest wyraźna dominacja celu ogólnego pierwszego w składanych
wnioskach. Także analizując wszystkie złożone projekty – bez względu na to czy uzyskały
pozytywną ocenę i czy zmieściły się w limicie - zainteresowanie głównie celem pierwszym jest
tendencją dominującą. Związku z pierwszym celem ogólnym można doszukać się w aż 61
złożonych wnioskach, zaś z celem ogólnym drugim w zaledwie 6.
Należy jednocześnie bardzo wyraźnie stwierdzić, iż takie rozłożenie proporcji pomiędzy
oboma celami wynika z pierwotnego przypisania pewnych zakresów operacji do takiego, a nie
innego celu szczegółowego (i w konsekwencji ogólnego). Ma to zatem charakter czysto umowny i
w żaden sposób nie zagraża realizacji podstawowych celów Lokalnej Strategii. Z powodzeniem
można sobie bowiem wyobrazić inne przyporządkowanie zakresów operacji do celów
szczegółowych – i tak np. bez szkody dla logii i spójności opisu celów można przenieść
przyporządkowanie części projektów związanych np. z rewitalizacją miejscowości, remontem,
odbudową, przebudową bądź wyposażeniem obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne,
czy organizacją targów i imprez promocyjnych związanych z promocją produktów lokalnych, w
szczególności produktów rybactwa i rynku zbytu ryb z celu szczegółowego 1.1 i 1.2 do celu
szczegółowego 2.2.

4.3. Stopień realizacji celów szczegółowych
Poniżej przeprowadzono analizę możliwego wpływu projektów, które mają realną szansę
na realizację tj. przeszły pozytywnie ocenę w LGR, zmieściły się w limicie środków i zostały
przekazane do dalszej oceny przez UMWM.

Strona

1.1 Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej;
1.2.Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku zbytu ryb;
1.3. Rozwój innych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla osób z
sektora rybactwa i kobiet.
Analizując wnioski przekazane już do UMWM widzimy, iż 17 z nich przyczynia się w
swoim założeniu do realizacji celu szczegółowego 1.1., 3 z nich do realizacji celu 1.2, zaś 14 do
realizacji celu 1.3. Przy czym cel 1.1. 14 razy możliwy jest do realizacji w ramach operacji
związanych ze wzmocnieniem konkurencyjności (…) i 3 razy w związku z operacjami związanymi
z restrukturyzacją lub reorientacją działalności gospodarczej (…). Cel 1.2 pojawia się wyłącznie w
związku z realizacją zakresów związanych z restrukturyzacją lub reorientacją działalności
gospodarczej (…), zaś cel 1.3. 9 razy w związku z restrukturyzacją lub reorientacją działalności
gospodarczej (…) i 5 razy w związku z podnoszeniem wartości produktów rybactwa (…).
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W ramach pierwszego celu ogólnego wyróżniono trzy cele szczegółowe:
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Wykres 16. Liczba wniosków, których realizacja przyczyni się do osiągania poszczególnych
celów szczegółowych w ramach pierwszego celu ogólnego LSROR

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

Jednocześnie warto dokonać analizy czy poszczególne zakresy operacji zaplanowane w
ramach poszczególnych celów szczegółowych są realizowane równomiernie. Dokonując takiego
porównania, zobaczymy, iż w ramach poszczególnych celów szczegółowych dominują pewne typy
projektów, a inne nie są reprezentowane. I tak w ramach celu szczegółowego 1.1. dominują
operacje związane z:
promocją obszaru LGR jako miejsca atrakcyjnego turystycznie;
budową, remontem lub przebudową małej infrastruktury turystycznej (…);
rewitalizacją miejscowości, remontem, odbudową, przebudową bądź wyposażeniem
obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz
turystyczne.
Brak natomiast projektów związanych np. z rozwojem dostępu do sieci Internet czy
poprawą warunków funkcjonowania lokalnego transportu publicznego.
W ramach celu 1.2. dominują projekty związane z targami, brak natomiast takich które
związane są z tworzeniem smażalni, wędzarni, sklepów z produktami rybnymi, lokalnymi oraz
tworzeniem systemów sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych, czyli tego co w sposób
trwały i bezpośredni zapewnia zbyt produktów i wpływa na coraz większe zainteresowanie
konsumentów tymi produktami. Z kolei w ramach celu 1.3 dominują projekty związane z
tworzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez osoby spoza sektora rybactwa.
Analizując wszystkie projekty, także te, które nie mają szans na uzyskanie wsparcia
proporcje w poszczególnych celach są właściwie identyczne i trudno jest pośród słabiej
ocenionych wniosków znaleźć takie, które doskonale wpisywałyby się w założenia LSROR i
których znalezienie się poza limitem dostępnych środków w jakiś szczególny sposób wpływałoby
negatywnie na realizację celów Strategii, a tym samym pożądanych kierunków rozwoju obszaru
Doliny Karpia.
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2.1. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych;
2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji rybactwa.
Rozkład projektów, które przyczyniają się do ich realizacji, pośród złożonych wniosków
jest w tym przypadku równomierny – dwa projekty przyczynią się do osiągniecia celu
szczegółowego 2.1 i kolejne dwa do osiągniecia celu szczegółowego 2.2.
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Z kolei w ramach drugiego celu ogólnego wyróżniono dwa cele szczegółowe:
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Wykres 17. Liczba wniosków, których realizacja przyczyni się do osiągania poszczególnych
celów szczegółowych w ramach drugiego celu ogólnego LSROR

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

Cel szczegółowy 2.1. osiągany będzie poprzez realizację dwóch operacji związanych z

ochroną środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa (…), zaś
cel szczegółowy 2.2. poprzez realizację także dwóch operacji związanych ze wzmocnieniem
konkurencyjności (…). Także rozkład pomiędzy poszczególne sektory jest równomierny – dwa
projekty złożył sektor publiczny i także dwa – sektor społeczno-gospodarczy.
Analiza wniosków nie przekazanych do dalszej oceny nie zmienia powyżej opisanego
obrazu.
Konkluzja
Realizacja celów głównych oraz celów szczegółowych jest swego rodzaju informacją o
zmierzaniu we właściwym kierunku przy realizacji Strategii. Brak deklaracji osiągania części
celów, lub jak w tym przydatku zauważalne dysproporcje pomiędzy wpisywaniem się składanych
projektów w określone cele może świadczyć lub to o braku zainteresowania beneficjentów
pewnymi działaniami (kierunkami działań) lub błędach na etapie konstruowania celów (rozmijaniu
się przyjętych założeń/wizji rozwoju z rzeczywistymi potrzebami/oczekiwaniami rozwojowymi).
Wydaje się, iż pierwsze – po zaledwie dwóch naborach – wnioski mogą prowadzić do stwierdzeń
o nadreprezentacji projektów związanych z szeroko pojmowaną turystyką, promocją i
wspieraniem działalności gospodarczej, zdecydowanie mnie jest natomiast projektów/działań
związanych bezpośrednio z sektorem rybackim, promocją jego produktów, inwestycjami w same
przedsiębiorstwa rybackie czy też projektów związanych z szeroko rozumianym kultywowaniem
lokalnych tradycji, zwyczajów i obyczajów, w tym szczególnie związanych z rybactwem na
obszarze Ziemi Zatorskiej.
Pamiętać jednocześnie należy, że rzeczywista i realna weryfikacja prawidłowej realizacji

Warto także odnotować, iż sama konstrukcja celów wydaje się być prawidłowa – zostały
ograniczone do niezbędnego minimum, co daje łatwe ich przełożenie na wskaźniki realizacji.
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rezultatu. To zaś na moment opracowywania niniejszego dokumentu jest absolutnie niemożliwe z
racji faktu, iż dopiero część umów jest na etapie podpisywania, a wszystkie projekty z drugiego
naboru dopiero na etapie oceny w UMWM. Nie ma zatem żadnej możliwości zweryfikowania czy
zakładane efekty działań przełożą się na realizację założeń przyjętych w dokumencie Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, choć kierunki zarysowane w złożonych aplikacjach zdają
się potwierdzać, iż nie występują istotne zagrożenia w osiągnięciu pierwotnie założonych celów.
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Strategii następuje dopiero na poziomie weryfikacji wskaźników – najpierw produktu, a potem
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Sformułowanie celów – zarówno głównych, jak i szczegółowych wynika z przeprowadzonej
analizy SWOT oraz wynikających z niej wniosków zapisanych w dokumencie Strategii. Ich
konstrukcja dobrze odpowiada także na postulaty sformułowane w ramach Programu
Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów
Rybackich 2007-2013”, w tym w szczególności w stosunku do 4 osi priorytetowej, zgodnie z którą
działania podejmowane w Lokalnych Grupach Rybackich winny przyczynić się do aktywizacji
społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i
gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Jednocześnie warto już na tym etapie zwrócić uwagę na zaobserwowane i opisane w
podrozdziale 4.1 kwestie związane z nierealizowaniem szeregu „rodzajów operacji”. Na poziomie
celów szczegółowych nie stanowi to dziś istotnego problemu ponieważ zostały one zdefiniowane
szeroko i bez odniesienia do oczekiwanych „zakresów operacji”. Fakt ten jest dziś także mniej
istotny z powodu błędnej konstrukcji wskaźników produktu (szerzej w podrozdziale 4.8). Niemniej
jednak w sytuacji poprawnego sformułowania wskaźników produktu (i w konsekwencji
wskaźników rezultatu) analiza postępu we wdrażaniu Strategii winna rozpoczynać się właśnie od
poziomu wskaźników produktu, które z kolei powinny być odniesione do zdefiniowanych w LSROR
„zakresów operacji”.

4.4. Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na
poszczególne rodzaje operacji
Szczegółowe informacje na temat sumarycznych kwot na jakie złożone zostały wnioski w
ramach poszczególnych naborów znalazły się w podrozdziale 4.1. Tutaj warto jedynie odnieść się
do porównania dostępnej alokacji (limity środków) na poszczególne rodzaje operacji w stosunku
do wartości złożonych projektów oraz wartości projektów przekazanych do dalszej oceny.
Wykres 18. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa nabór pierwszy i drugi – sektor publiczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR
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W pierwszym naborze wnioski mieszczące się w limicie i przekazane do dalszej oceny z
sektora publicznego miały wartość 1 312 735,52 zł, zaś jeden wniosek pomimo pozytywnej oceny
nie zmieściły w limicie środków (wniosek opiewał na kwotę 927 807,00 zł w sytuacji, w której do
rozdysponowania w tym naborze pozostało jedynie 615 071,53 zł). W naborze drugim z sektora
publicznego złożono jeden projekt na kwotę niższą niż dostępna alokacja środków.
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Wykres 19. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa nabór pierwszy i drugi) – sektor społeczno-gospodarczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

W ramach pierwszego naboru łączna suma złożonych wniosków pochodzących z sektora
społeczno-gospodarczego wyniosła 2 612 462,95 zł, przy limicie wynoszącym 997 141,58 zł.
Łączna wartość wniosków ocenionych pozytywnie i przekazanych do dalszej oceny wyniosła
997 138,43 zł, dwa wnioski pomimo pozytywnej oceny nie zmieściły w limicie środków (kolejny
na liście opiewał na kwotę 380 772,35 zł w sytuacji kiedy do rozdysponowania pozostało jedynie
3,15 zł. Kolejny wniosek nie uzyskał minimalnej wymaganej liczby punktów, zaś dwa uznano za
niezgodne z LSROR.
W drugim naborze w ramach tej operacji złożono jeszcze więcej wniosków i o większej,
niż w poprzednim naborze, wartości (tj. blisko 3 mln zł) przy zachowaniu podobnego jak
poprzednio (1 mln zł) limicie. W konsekwencji do UMWM przekazano wnioski o łącznej wartości
658 108,92 zł, a to z racji tego że kolejny wniosek na liście rankingowej znacząco przewyższał
limit środków (wniosek opiewał na 815 435,00 zł dotacji, a do wyczerpania limitu pozostało
341 891,08 zł). Sytuacja ta pokazuje błędne podejście UMWM do sposobu przekazywania
wniosków do dalszej oceny tej instytucji. Jednocześnie zgodnie z informacjami pozyskanymi z
Biura LGR wynika, iż od drugiego naboru Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraziło zgodę na
przekazywanie do dalszego etapu oceny więcej wniosków, niż wynika to z limitu na dany
konkurs. W konsekwencji pozwoli to - w przypadku odrzucenia któregoś z wyżej ocenionych na
poziomie LGR projektów, wycofania się beneficjenta lub odstąpienia od podpisania umowy - na
automatyczne „wchodzenie” kolejnych wniosków z listy, a co za tym idzie nie marnowanie
potencjału złożonych wniosków (pracy wnioskodawcy i komisji oceniającej projekty), przy
jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania przyznanych Grupie środków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

W ramach tej operacji nie prowadzono naborów dla sektora publicznego.

Strona
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Wykres 20. Restrukturyzacja lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa (…) nabór pierwszy i drugi
– sektor publiczny
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Wykres 21. Restrukturyzacja lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa (…) nabór pierwszy i drugi
– sektor społeczno-gospodarczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

W przypadku obu naborów dla sektora społeczno-gospodarczego limit dostępnych
środków przewyższał potencjał projektowy. Wartym odnotowania jest fakt, iż w obu naborach
wnioski składali tylko pojedynczy beneficjenci – w pierwszym naborze dwa wnioski złożył jeden
podmiot, a w drugim wszystkie cztery wnioski złożył także tylko jeden podmiot.
Wykres 22. Podnoszenie wartości produktów rybactwa (…) nabór pierwszy i drugi – sektor publiczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

W ramach tej operacji nie prowadzono naborów dla sektora publicznego.

W pierwszym naborze złożono wnioski o łącznej wartości niższej niż dostępna alokacja,
przy czym tylko 4 wnioski na łączną kwotę 321 175,83 zł osiągnęły minimalną ilość punktów
potrzebną do przekazania projektu do dalszej oceny.

Strona

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR
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Wykres 23. Podnoszenie wartości produktów rybactwa (…) nabór pierwszy i drugi – sektor
społeczno-gospodarczy
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W drugim naborze dostępny limit środków był nieznacznie mniejszy niż w pierwszym
(wynosił 1,3 mln zł) natomiast rekordowa była liczba złożonych projektów. Łącznie na konkurs
wpłynęło 28 projektów, na kwotę dotacji wynoszącą 4 486 792,14 zł. W dostępnym limicie
zmieściło się 9 projektów na kwotę 1 059 317,10 zł (kolejny projekt przewyższał swą wartością o
kwotę 59 317,10 zł dostępną alokację).
Wykres 24. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa (…) nabór pierwszy i drugi – sektor publiczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

W pierwszym naborze z sektora publicznego nie wpłynął żaden projekt, zaś w naborze
drugim – jeden projekt, na kwotę znacząco niższą od wielkości dostępnych środków.
Wykres 25. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa (…) nabór pierwszy i drugi – sektor społeczno-gospodarczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

Także w przypadku sektora społeczno-gospodarczego zainteresowanie tym rodzajem
operacji jest mniejsze niż alokowane wielkości środków. W obu naborach wnioski przekazane do
dalszej oceny opiewały na wartości niższe niż wielkość alokowanych na każdy z konkursów
środków.

4.5. Zaangażowanie poszczególnych grup beneficjentów w
realizację LSROR
pierwsze

nabory

wyróżniono

następujące

grupy

aplikujących

Jednostki Samorządu Terytorialnego (tutaj wyłącznie Gminy);
instytucje dla których JST jest organem prowadzącym, w tym domy kultury i szkoły;
przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza i spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością;
organizacje pozarządowe, w tym przede wszystkim Koła Gospodyń Wiejskich, Ludowy
Klub Sportowy, stowarzyszenia działające na rzecz gminy i środowiska naturalnego;
kościoły;
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Analizując
beneficjentów:

Ewaluacja Funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

wspólnoty mieszkaniowe;
instytucje naukowe.
Oczywiście w zależności od rodzaju operacji rozkład poszczególnych beneficjentów jest
różny. Najbardziej zróżnicowany jest w przypadku operacji związanej ze Wzmocnieniem
konkurencyjności (…) – mamy tu bowiem do czynienia z prawie wszystkimi grupami
wymienionymi powyżej, a ich rozkład jest w miarę równomierny. W przypadku operacji
związanych z Restrukturyzacją i reorientacją działalności gospodarczej (…) z oczywistych
względów aplikującymi są jedynie przedsiębiorcy, podobnie zresztą jak w przypadku Podnoszenia
wartości produktów (…) przy czym poza dominującą grupą przedsiębiorców (34 wnioski) znalazł
się także jeden wniosek złożony przez NGO i jeden przez placówkę naukową. W przypadku
Ochrony środowiska (…) jeden projekt został złożony przez gminę, a dwa przez NGO (przy czym
był to ten sam projekt, jako że w pierwszym naborze nie uzyskał minimalnej wymaganej liczby
punktów.
Wykres 26. Główne grupy beneficjentów w dwóch pierwszych naborach (wnioski złożone)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR

Jak zatem widać na powyższych wykresach grupą absolutnie dominującą jeżeli chodzi o
składanie wniosków są przedsiębiorcy, następnie organizacje pozarządowe na równi z gminami i
instytucjami przez nie prowadzonymi. Także analizując wnioski przekazane do dalszej oceny
UMWM (a co za tym idzie mające realną szansę na zawarcie umowy i późniejszą realizację) widać
że zasadniczo proporcje te nie uległy radykalnej zmianie, choć analizując wykresy 26 i 27 należy
stwierdzić, iż przy takim porównaniu – relatywnie - zyskały Gminy i organizacje pozarządowe,
kosztem przedsiębiorców.
Wykres 27. Główne grupy beneficjentów w dwóch pierwszych naborach (wnioski przekazane
do dalszej oceny)

Lokalna Grupa Rybacka działa na zasadzie trójsektorowego partnerstwa pomiędzy
sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym, które zostało zapoczątkowane przez Lokalną
Grupę Działania. Współpraca pomiędzy różnymi sektorami zapoczątkowana została jeszcze na
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4.6. Współpraca partnerów z różnych sektorów ze sobą
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poziomie Lokalnej Grupy Działania i obecnie jest kontynuowana także w Grupie Rybackiej.
Współpraca ta koncentruje się jednak głównie na poziomie decyzyjnym – w takich gremiach jak
Walne Zebranie Członków czy prace Komitetu. Także w czasie spotkań i wydarzeń o charakterze
bardziej masowym widoczna jest współpraca i współdziałanie osób z różnych sektorów - w
spotkaniach
informacyjnych,
indywidualnych
konsultacjach,
szkoleniach,
imprezach
promocyjnych, warsztatach uczestniczą przedstawiciele zarówno gmin, jak i instytucji kultury,
organizacji pozarządowych, szkół oraz przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne.
Dokument Ewaluacja własna Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia2
opracowany w lipcu 2012 roku wymienia co prawda na str. 48 - 49 szereg form współpracy
różnych sektorów na rzecz prawidłowej realizacji LSROR, ale działania te mają wymiar działań
obligatoryjnych (w odniesieniu do sektora publicznego) i działań pożądanych lub leżących w
interesie samych zainteresowanych (w odniesieniu do sektora społeczno-gospodarczego).
Niestety, tak rozumiane współdziałanie różnych sektorów, nie przekłada się na zdolność
generowania wspólnych projektów i to zarówno w wymiarze łączenia się w partnerstwa
podmiotów z tego samego sektora, jak i generowania projektów w wymiarze międzysektorowym,
łączącym różne obszary tematyczne, różnych odbiorców i tworzące nową jakość, zarówno jeżeli
chodzi o generowanie nowych projektów, jak i tworzenie międzysektorowych partnerstw do ich
bezpośredniej realizacji.
Wydaje się zatem, iż rolą Stowarzyszenia Dolina Karpia winno być zachęcanie podmiotów
do takiej współpracy, do budowania swoistego partnerstwa na poziomie planowania i
realizowania projektów, a co za tym idzie budowania szerokiej partycypacji społecznej i
zaangażowania różnych środowisk w procesie planowania rozwoju obszaru Doliny Karpia.
Budowanie partnerstwa społecznego jest złożonym i najczęściej długotrwałym procesem
obejmującym i wzmacnianym przez trzy strukturalne elementy: społeczną komunikację,
partycypację i integrację. Powinien to być proces ciągły – towarzyszący budowaniu projektów i
kontynuowany jako stały aspekt relacji pomiędzy różnymi sektorami (JST, NGO,
przedsiębiorcami, ale i samymi obywatelami!). Partycypacja społeczna, uspołecznienie i
współdziałanie powinny zatem pełnić fundamentalne funkcje: legitymizacyjną, mobilizującą
potencjały i kapitały, integracyjną i kontrolną.
Dobrze rozumiana i twórcza partycypacja obejmuje relacje i działania w dwóch
wymiarach: zewnętrznym tj. przy tworzeniu partnerstw, budowaniu koalicji i struktur współpracy i
wewnętrznym, tzn. w ramach danej wspólnoty terytorialnej czy instytucji samorządowej i/lub
obywatelskiej. W obu chodzi o podmiotowy, a nie przedmiotowy sposób traktowania wszystkich
partnerów i relacji między nimi, oraz relacji z obywatelami.
W praktyce procesy i działania partycypacyjne są realizowane w ramach:

informacja - przekaz (łatwo dostępna, czytelna, prosta, wczesna, rzetelna, pełna,

2

Ewaluacja własna Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia, lipiec 2012, Zator
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Narzędzia i formy partycypacji społecznej mogą być i są faktycznie bardzo różne. Warto
rozważyć zastosowanie przynajmniej części z nich w praktyce działań w ramach Stowarzyszenia
Dolina Karpia. Mają one wymiar zarówno nowatorski, jak i w części absolutnie standardowych i
sprawdzonych rozwiązań, w tym:
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wspólnych i/lub wspólnie zdefiniowanych problemów, potrzeb, celów, zadań – wspólne
(partycypacyjne) ich definiowanie, hierarchizowanie i rozwiązywanie;
wspólnych obszarów i przestrzeni (terytorialnie), czyli np. całego obszaru Doliny Karpia;
wspólnych obszarów i przestrzeni kulturowych (symbolicznych, instytucjonalnych i
etnograficznych).
Ważne by starać się łączyć wszystkie trzy powyżej zarysowane obszary.
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aktualna);
komunikacja - aktywna (obustronna - potrzebny partner, interlokutor) społeczna;
deliberacja – publiczne, debaty, prezentacje, konsultacje, itp.;
bezpośrednie włączanie w procesy projektowe, analityczne, decyzyjne, przedstawicieli
mieszkańców obszaru – przyszłych beneficjentów ostatecznych szeregu podejmowanych
działań;
badania społeczne - analityczne, eksperckie i „in-formacyjne” – badanie opinii, rynku itp.;
zewnętrzna i wewnętrzna promocja projektów i proponowanych (alternatywnych)
rozwiązań;
wykorzystanie istniejących struktur i instytucji: samorządowych, NGO, kościelnych,
(potencjalnych partnerów), aktywizacja rad i komisji rad gmin, a być może także powiatu;
wspieranie powstawania nowych społecznych partnerów i instytucji” (zwłaszcza w małych
miejscowościach);
tworzenie ciał doradczych; obywatelskich, społeczno-eksperckich - kluczowe znaczenie
procedur ich uczestnictwa i kompetencji;
lokalne instytucje badawcze, oświatowe itp. – budowanie ich potencjału i kompetencji
doradczych i opiniodawczych w zakresie spraw lokalnych i sub-regionalnych.
Tak jak partnerstwo, tak partycypacja musi być wartością dodaną, uruchamianiem
potencjałów, nie tylko społecznych. Warto nauczyć się czerpać zarówno satysfakcje, jak i korzyści
z partnerstwa i współpracy. Potrzebne do tego są różnorodne motywatory, jak też miary i
wskaźniki efektów (korzyści społecznych) – nie zawsze bezpośrednio wymiernych finansowo, ale
z pewnością wymiernych ekonomiczne i społecznie.

4.7. Innowacyjność podejmowanych działań
Zgodnie z zapisami w LSROR operacje innowacyjne to takie, które wykorzystują
niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania - nowe produkty i towary, nowe rozwiązania
organizacyjne, nowe maszyny i urządzenia, nowe sposoby wykorzystania lokalnych zasobów
dotychczas niestosowane na obszarze LGR. Wśród przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym
wymienia się duże przedsięwzięcia infrastrukturalne, takie jak budowa drewnianego galaru jako
atrakcji turystycznej i elementu kultywowania tradycji flisackich czy utworzenie multimedialnego
Muzeum Karpia dla obszaru LGR. W rozumieniu innowacyjności na poziomie Lokalnej Strategii za
innowacyjne uznaje się także tworzenie „przedsięwzięć” nieobecnych wcześniej w danej
miejscowości czy gminie. Przy takim rozumieniu tego pojęcia za innowacyjny uznany zostanie
projekt dotyczący budowy smażalni, pomostów dla wędkarzy czy utworzenie zakładu
lakierniczego w gminie lub miejscowości, w której nie ma takich obiektów lub przedsięwzięcia.

3

J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 307.
W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s.
11.
4
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wprowadzenie nowego towaru, z jakim konsumenci nie mieli jeszcze do czynienia, lub
nowego gatunku jakiegoś towaru;
wprowadzenie nowej metody produkcji jeszcze praktycznie nie wypróbowanej w danej
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Dokonując analizy poprzez takie rozumienie pojęcia innowacyjności oczywiście szereg
projektów uznanych zostanie za innowacyjne na najniższym tj. lokalnym poziomie – na poziomie
sołectwa, miejscowości, czasem gminy. Słowo „innowacja” pochodzi od łacińskiego „innovatis”,
czyli odnowienie, tworzenie czegoś nowego. W Polsce słowo to definiowane jest jako
„wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona, nowość, reforma”3. Potoczne
rozumienie oznacza coś nowego i innego od dotychczasowych rozwiązań, kojarzy się z potrzebną
zmianą na lepsze4 i bardzo często używane jest, jako synonim słowa „zmiana”. Zgodnie z teorią
wprowadzona przez J.A. Schupetera pod względem przedmiotowym pojęcie innowacji możemy
definiować poprzez:
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dziedzinie przemysłu;
otwarcie nowego rynku, czyli takiego, na którym dany rodzaj krajowego przemysłu
uprzednio nie działał i to bez względu, czy rynek ten istniał wcześniej, czy też nie;
zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów i to niezależnie od tego, czy źródło
już istniało, czy też musiało być dopiero stworzone;
wprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu, np. stworzenie monopolu bądź jego
złamanie5.
Tak rozumiejąc pojęcie innowacyjności widzimy, iż zgłaszane projekty nie wykraczają w
najmniejszym stopniu poza innowacyjność na najniższym, to jest lokalnym poziomie. Oczywiście
dla zrealizowania zapisów Strategii i normalnego rozwoju tego obszaru są to działania w pełni
wystarczające. Jednak w dobie dynamicznego rozwoju obszarów funkcjonalnych, poszukiwania
własnych obszarów wzrostu i tworzenia innowacyjnej, odróżniającej się od konkurencji oferty, a
co za tym idzie zapewnienie mieszkańcom obszaru warunków do wysokiej jakości życia oraz
atrakcyjnych miejsc pracy - brak poszukiwania rozwiązań innowacyjnych na skalę ponadlokalną
jest bardzo niebezpieczne i w dłuższej perspektywie może prowadzić do stagnacji czy wręcz
marginalizacji rozwoju obszaru Doliny Karpia, w tym – co istotne - powolnego rugowania
rybactwa śródlądowego i całej związanej z tym zarówno tradycji, jak i oferty turystycznej z tego
obszaru.
Wydaje się zatem, iż właściwą rolą takich instytucji jak Stowarzyszenie Dolina Karpia,
jako swego rodzaju instytucji rozwojowej, powinno być w większym stopniu zachęcanie do
tworzenia projektów innowacyjnych, inkubowanie ich i być może także samodzielne generowanie,
co stanowić będzie zaczyn do budowania projektów prorozwojowych zarówno przez sektor
publiczny, jak i społeczno-gospodarczy. Jednym z elementów, który powinien w większej skali
zaistnieć na tym obszarze jest też znaczące zwiększenie współpracy międzysektorowej i
wzajemna kooperacja różnych grup beneficjentów w kreowaniu nowych, innowacyjnych
projektów na obszarze Doliny Karpia, na co zwracano uwagę w poprzednim podrozdziale.
Odrębną kwestią jest rozumienie pojęcia innowacyjności jako kryterium oceny projektów
przez członków Komitetu dokonujących oceny składanych operacji. W cytowanym już wcześniej
dokumencie Ewaluacja własna Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia zawarto
tabelaryczne zestawienie poszczególnych projektów wraz z przypisaną oceną za innowacyjność6.
Pomimo dość jasnego sformułowania kryterium (3 punkty – operacja wykorzystuje nowe
rozwiązanie na obszarze LGR; 2 punkty - operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze
gminy; 1 punkt – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze danego sołectwa lub
osiedla; 0 punktów – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań) „rozrzut” w ocenie tego
kryterium jest tak ogromny, że pokazuje albo kompletne niezrozumienie kryterium, albo zupełną
uznaniowość oceny.

4.8. Analiza poprawności przyjętych wskaźników w LSROR
Podstawowym źródłem danych o postępie wdrażania takiego dokumentu jakim jest
Strategia jest analiza osiągania zapisanych w niej wskaźników.

J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
Ewaluacja własna Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia, lipiec 2012, Zator, rozdz. 4.6
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Innowacyjność wybranych operacji, str. 64-66
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Jednak na obecnym poziomie wdrażania dokumentu ocena jej realizacji poprzez analizę
stopnia realizacji poszczególnych wskaźników produktu, rezultatu i odziaływania jest absolutnie
niemożliwa. Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z 4
października 2012 roku do tej pory zawarto umowy na realizację 11 wniosków złożonych w
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ramach pierwszego naboru, dwa kolejne są jeszcze w trakcie weryfikacji, zaś w jednym
przypadku odstąpiono od zawarcia umowy z racji nieterminowego dostarczenia uzupełnień. W
odniesieniu do naboru drugiego wszystkie wnioski są jeszcze w trakcie weryfikacji UMWM.
Realizacja żadnego z projektów nie została do dnia dzisiejszego zakończona. Oznacza to brak
możliwości jakiegokolwiek odniesienia się do stopnia realizacji zakładanych wskaźników.
Niemniej jednak warto na tym etapie przeanalizować metodologiczną poprawność
sformułowania samych wskaźników zapisanych w LSROR, tak aby dokonać jeszcze ewentualnych
korekt i przedstawić beneficjentom stosowne ankiety ewaluacyjne, w których będą mogli
dokonywać sprawozdań z realizacji projektów, w tym stopnia realizacji zakładanych wskaźników.
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W niniejszym podrozdziale zamieszczono obserwacje i wnioski odnoszące się do
wskaźników zawartych w LSROR. Przedstawione uwagi sformułowano w oparciu o
przeprowadzone oceny eksperckie.
Wskaźniki mają za zadanie wskazywać Lokalnej Grupie Rybackiej, czy osiąga ona cele
szczegółowe i cele ogólne Strategii i czy rodzaje operacji w nich zawarte są efektywne, a tym
samym czy wskaźniki przyczyniają się do realizacji Strategii.
Wskaźniki są zmiennymi poddającymi się pomiarowi i pozostającymi w związku z
interesującymi cechami analizowanych obiektów czy stanów rzeczy, przez co wykorzystuje się je
do stwierdzenia, czy dany stan rzeczy zachodzi lub, gdy mamy do czynienia z charakterystykami
dającymi się ująć ilościowo, jaki jest jego rozmiar. „Wskaźnik” może przyjmować różne wartości
(przynajmniej dwie, np. istnienie lub nieistnienie danej właściwości). Liczbę traktujemy jako
wartość przypisaną wskaźnikowi w konkretnej sytuacji (np. przed interwencją lub po niej), ale nie
jest ona rozumiana w tym ujęciu jako sam „wskaźnik”. W roli wskaźników nie mogą występować
charakterystyki teoretyczne, abstrakty niepoddające się bezpośredniemu pomiarowi m.in. często
występujące pojęcia, jak np.: konkurencyjność, spójność społeczna, ubóstwo, innowacyjność itp.
Wskaźnik może być związany z pojęciem charakterystyki, której pomiarowi służy na mocy
definicji wiążącej ogólniejsze pojęcie (np. ubóstwo) ze zmiennymi poddającymi się pomiarowi.
W przypadku programów i projektów, finansowanych w oparciu o fundusze strukturalne,
często występują problemy z właściwym ustaleniem wymaganych przez metodykę Komisji
Europejskiej wskaźników: produktu, rezultatu i wpływu. Trudności wiążą się nie tylko z
zapewnieniem odpowiednich, z metodologicznego punktu widzenia, właściwości wskaźników, lecz
także z rozróżnieniem produktów, rezultatów i wpływu na poziomie definicji celów programu czy
projektu.
Podstawą do ustalenia dobrych wskaźników jest przede wszystkim jasne określenie:
co ma być dostarczone przez interwencję, na co zostaną zużyte środki w toku
zaplanowanych działań – czyli zdefiniowanie produktów;
jakie zmiany w sytuacji lub cechach beneficjentów interwencji mają zostać osiągnięte
bezpośrednio w wyniku podjętych działań – czyli zdefiniowanie rezultatów;
jak taka zmiana sytuacji lub cech beneficjentów bezpośrednich wpłynie na ich
kondycję w dłuższym okresie czasu – czyli ustalenie, jaki jest planowany wpływ
lokalny w terminologii przyjętej przez Komisję Europejską, który należałoby raczej
określić mianem trwałego rezultatu, w odróżnieniu od rezultatu bezpośredniego;
jak dana interwencja wpłynie na rozwiązanie określonego problemu społecznego, do
którego jest skierowana – czyli definicja wpływu globalnego w zakresie takich kwestii,
jak np. rozwiązanie problemu bezrobocia, ograniczenie przestrzennej mobilności
pracowników, brak inwestycji w produkcję innowacyjną, niewielka liczba
patentowanych wynalazków, zbyt długi okres oczekiwania na wyrok sądowy czy jego
egzekucję, wykluczenie społeczne określonych grup itp.
Kluczowym zagadnieniem przesądzającym o wartości wskaźnika jest trafność, czyli
zdolność wskaźnika do dostarczania miarodajnej wiedzy o tym aspekcie zagadnienia, dla którego
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został ustanowiony. Normatywna interpretacja wskaźników oznacza stwierdzenie, czy jest
„dobrze”, czy „źle”, i czy – w wymiarze czasowym – zmierzamy w „pożądanym” kierunku.
Wskaźniki wchodzące w skład całego zestawu wskaźników społecznych powinny być
równomiernie rozłożone pomiędzy wszystkie istotne aspekty ważne dla społeczeństwa (dotyczące
warunków rozwoju lub problemów społecznych), a tak skomponowany zestaw powinien być
zrozumiały dla członków społeczeństwa, którego sytuacji dotyczy. Istotna jest także liczebność
zestawu wskaźników: im jest ich więcej, tym lepiej odzwierciedlają badane zjawisko, ale też, z
drugiej strony, im mamy ich mniej, tym bardziej przejrzyste dają wyniki.
Kryteria jakości wskaźników dzielimy na takie, które dotyczą pojedynczego wskaźnika i na
dotyczące całego systemu wskaźników.
W przedmiotowej analizie wskaźników przyjęto cztery aspekty oceny jakości wskaźników
LSROR:
czy dają to, czego się od nich oczekuje (czy są adekwatne do założonych celów);
jaki jest ich specyficzny (szczególny) wkład;
czy są łatwe w użyciu (z punktu widzenia użytkownika);
czy są kosztowne/trudne do uzyskania (koszty uzyskania).
Tabela 8. Przegląd kryteriów jakości
Adekwatność do
założonych celów
Wskaźniki Reprezentatywne
Dane

Wiarygodne, rzetelne

Łatwość użycia i
weryfikacji
Jasna interpretacja
Weryfikowalne, niepoddające
się manipulacji

Koszty pozyskania
informacji
Pozyskanie informacji nie
może być kosztowne
Dostępne regularnie
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Ponadto wskaźniki przeanalizowano według metody SMART, w której przyjęto, że
wskaźnik musi spełniać następujące kryteria:
1) Specific – wskaźnik musi być konkretny, dokładny:
Czy wiadomo dokładnie, co będzie mierzone? Czy został określony odpowiedni poziom
dezagregacji?
Czy pozwala uchwycić różnice pomiędzy obszarami lub kategoriami ludzi?
Czy wskaźnik jest na tyle dokładny, by zmierzyć postęp w kierunku rezultatu?
2) Measurable – wskaźnik musi być mierzalny:
Czy jesteśmy w stanie potwierdzić zachodzące zmiany w sposób obiektywny?
Czy wskaźnik będzie w stanie ukazać pożądane zmiany?
Czy jest niezawodną i jasną miarą rezultatów?
Czy jest na tyle czuły, by ukazać zmiany polityki czy programów?
Czy decydenci są zgodni co do tego, co dokładnie należy mierzyć?
3) Attainable – osiągalny:
Jakie zmiany są oczekiwane jako rezultaty udzielonej pomocy?
Czy rezultaty są realistyczne? Niezbędne jest wiarygodne połączenie pomiędzy
produktami a rezultatami.
4) Relevant – istotny, odpowiedni:
Czy wskaźnik oddaje istotę pożądanego rezultatu?
Czy jest odpowiedni wobec planowanych produktów i rezultatów?
Czy wskaźnik jest w sposób przekonywujący powiązany ze sferą działalności?
5) Trackable –możliwy do ustalenia:
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Czy rzeczywiście dostęp do danych zapewnią rozsądne nakłady i czy nie wiąże się on z
większymi trudnościami?
Czy znamy źródła danych? Decydenci winni ustalić realistyczne zasady, mechanizmy i
obowiązki w zakresie gromadzenia danych?
Czy wskaźnik monitoruje realizację planu?
Wskaźniki zaprezentowane zostały w matrycy logicznej w rozdziale 5 LSROR Określenie

7

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl
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oddziaływania, rezultatu i produktu. Definicje dla poszczególnych grup wskaźników zgodnie z
informacjami w słowniku zamieszczonym na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl są
następujące:
wskaźniki oddziaływania odnoszą się do konsekwencji danej grupy działań i
wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów;
wskaźniki rezultatu to wskaźniki, które mierzą bezpośrednie efekty realizowanych
zadań. Efekty te powinny pojawić się natychmiast po zrealizowanym zadaniu.
Przykładem wskaźnika rezultatu jest liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje w
wyniku przeprowadzonych szkoleń lub liczba dzieci, która będzie uczęszczać do
wybudowanej szkoły;
wskaźniki projektu są to wskaźniki, które mierzą zrealizowane zadania w ramach
projektu, np. liczba zakupionych maszyn. Jest to zazwyczaj przedmiot inwestycji czy
działań (np. wybudowana szkoła, czy przeprowadzone szkolenie).7
Konkluzje
Odnosząc się bezpośrednio do wskaźników zapisanych w dokumencie LSROR po pierwsze
należy podnieść kwestie samej konstrukcji (układu) wskaźników. W obecnie wersji zastosowano
następujące poziomy odniesień:
odziaływanie – cel ogólny;
rezultat – cel szczegółowy;
produkt – grupa operacji.
Dwa pierwsze poziomy są metodologicznie poprawne i nie podlegają dyskusji, dyskusyjny
jest poziom ostatni. Należy tutaj odnieść się do konstrukcji celów zapisanych w Strategii
definiowanych przez możliwe „zakresy operacji” (to takie a nie inne możliwe do realizacji w
ramach danego celu przedsięwzięcie wpływa na realizację któregoś z celów szczegółowych, a w
konsekwencji celu ogólnego). Co istotne – przyporządkowanie „zakresów operacji” do
poszczególnych celów szczegółowych nie pokrywa się z czterema grupami operacji. Oznacza to,
iż na poziomie produktu otrzymujemy „jakąś” sumę informacji o zrealizowanych
przedsięwzięciach (poprawność samych wskaźników produktu omówiona zostanie odrębnie),
jednak przy zastosowaniu takiego układu nie możemy mówić o logicznej zależności na poziomie
wskaźnik produktu – wskaźnik rezultatu! A zatem nie otrzymujemy (wbrew temu co zdaje się
sugerować matryca logiczna LSROR) komunikatu jak/w jakim stopniu/w jakim zakresie
realizowane projekty i osiągane produkty przekładają się na rezultaty, a w konsekwencji
osiąganie celów szczegółowych i ogólnych Strategii.
Wg autorów Ewaluacji właściwszym byłoby zastosowanie niestepującego poziomego
układu zależności:
odziaływanie – cel ogólny;
rezultat – cel szczegółowy;
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celów ogólnych i szczegółowych LSROR, środków służących do osiągnięcia zakładanych celów
oraz rodzajów operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR, a także ich
przewidywanego wpływu na środowisko oraz w rozdziale 12 LSROR Zasady i sposób
dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR. Analizie zostały poddane wskaźniki

cennego przyrodniczo objętego ochroną lub ilość nowych pomników przyrody
definiowany jako: 5 ha lub 2 pomniki przyrody).
Dokonano także analizy wskaźników zgodnie z metodologią SMART.
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produkt – zakresy operacji określone w LSORR.
Oczywiście jeżeli PO „Zrównoważony Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich 2007-2013” oczekuje gromadzenia danych o zrealizowanych projektach w
układzie „grup operacji” należy zawrzeć w ankiecie monitorującej także i takie pytanie, co z
pewnością będzie dodatkową, interesującą informacją o tym, które „grupy operacji” cieszą się
największym zainteresowaniem.
Przy tak postawionej wstępnej diagnozie dość trudno jest analizować obecne wskaźniki
zawarte w Strategii, gdyż zdaniem autorów dokumentu obarczone są one tak istotnym błędem u
podstaw ich definiowania, że w konsekwencji oznacza to potrzebę ich całkowitego
przeformułowania. Niemniej jednak poniżej zamieszczono kilka uwag odnoszących się do samej
konstrukcji wskaźników zawartych w obecnej wersji dokumentu.
Na poziome pierwszego celu ogólnego wskaźnik odziaływania dotyczący liczby
podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców jest poprawny i będzie pokazywał pozytywny
wpływ procesów zachodzących na całym obszarze działania LGR, przy czym należy pamiętać iż
wpływ Programu Operacyjnego będzie tu miał znaczenie jedynie cząstkowe. Podobnie jest z
drugim ze wskaźników – liczbą bezrobotnych w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym na
obszarze LGR – można uznać go za poprawny, choć oczekiwanie, iż interwencja Programu
Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój (…)” w sposób zauważalny (w skali wszystkich zjawisk
makroekonomicznych) wpłynie na zmniejszenie się poziomu bezrobocia na obszarze LGR jest
oczekiwaniem naiwnym.
Z kolei w odniesieniu do celu ogólnego drugiego wskaźniki odziaływania zapisane w
matrycy logicznej brzmią raczej częściowo jak wskaźniki rezultatu, a częściowo wręcz produktu
dla poszczególnych zakresów operacji. Dodatkowo oba zdefiniowane wskaźniki na poziomie
odziaływania odnoszą się tylko do jednego elementu (środowiskowego) celu ogólnego, pomijając
kompletnie aspekt kulturowo-historyczny.
W przypadku analizy wskaźników produktu i rezultatu komentowanie ich jest trudne z
uwagi na wcześniejszy fundamentalny zarzut. W obecnej formule nie ma logicznej zależności
pomiędzy tak definiowanymi rezultatami, a produktami w Strategii. Dodatkowo takie
„oddzielenie” wskaźników rezultatu od produktu sprawia, iż rezultaty opisane w matrycy logicznej
nie obejmują szeregu efektów, które z pewnością przyniesie realizacja operacji w ramach LSROR.
Ponadto zwrócono uwagę na następujące kwestie:
brak zależności (powiązania) pomiędzy wskaźnikami produktu i rezultatu;
wskaźnikiem produktu nie jest wskaźnik „ilość inwestycji tego rodzaju operacji”
(produktem, jest to co zostało wytworzone dzięki realizacji projektu, a nie sam fakt
zrealizowania projektu!);
wskaźnik produktu nie może być wyrażony w wartościach pieniężnych (wartość
inwestycji);
należy unikać definiowania wskaźników rezultatu w formule „wzrost jakiegoś
zjawiska”. Wskaźnik winien wyrażać stan, a jego wartościowanie wynika z wartości
bazowej i docelowej;
dwukrotnie występuje de facto taki sam wskaźnik - raz na poziomie rezultatu (Wzrost
powierzchni wód o poprawionym stanie czystości), raz na poziomie oddziaływania
(Klasa czystości wybranych rzek i jezior);
w odniesieniu do części wskaźników ich pomiar jest właściwie z gruntu niemożliwy
(uwaga dotyczy wskaźnika rezultatu: Wzrost lokalnie sprzedaży wyrobów z ryb [zł] z
wartością docelową wynoszącą 100 000 zł);
cześć wskaźników rezultatu jest de facto wskaźnikiem produktu (np. Wzrost obszaru
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Kryterium Specific – wskaźnik musi być konkretny, dokładny
o wskaźniki produktu nie są dokładne i nie odnoszą się do konkretnych
przedsięwzięć realizowanych w zgłaszanych projektach;
o wskaźniki rezultatu są częściowo poprawne (z zastrzeżeniami poczynionymi
powyżej), przy czym brak powiązania na poziomie wskaźnik produktu – wskaźnik
rezultatu sprawia, iż większość z nich musi zostać przeformułowana;
o wskaźniki odziaływania do celu ogólnego pierwszego są raczej poprawne, z
uwzględnieniem zastrzeżeń poczynionych powyżej.
Kryterium Measurable – wskaźnik musi być mierzalny
Większość wskaźników spełnia kryterium mierzalności, przy czym obligatoryjne jest
podanie wartości bazowej i docelowej wskaźnika, a nie jak to ma miejsc np. wskaźnika
odziaływania Klasa czystości wybranych rzek i jezior odsyłanie do diagnozy obszaru
zamieszczonej w LSROR.
Ponadto należy uzupełnić konsekwentnie wszystkie wskaźniki o jednostki miary
(sztuki, osoby itp.). Zgodnie z zasadami formułowania wskaźników nie należy wyrażać
wskaźników produktu w wartościach pieniężnych np. Łączna kwota tego rodzaju
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Kryterium Attainable – osiągalny
Większość przyjętych wartości wskaźników odziaływania i rezultatu jest osiągalnych,
choć jak zostało opisane powyżej wskaźniki rezultatu nie obejmują (i w konsekwencji
nie mierzą) wszystkich efektów. Brak jakiejkolwiek analizy skąd takie, a nie inne
wartości wskaźników rezultatu. Część z nich wydaje się mocno zaniżona np. Wzrost
ilości turystów zaledwie o 1 500 osób. Z kolei wskaźnik odziaływania Ilość pomników
przyrody na 100 km2 jest nierealistyczny.
Jednocześnie jak wielokrotnie podkreślano – bark wiarygodnego połączenia pomiędzy
produktami, a rezultatami (i w konsekwencji wyrażającymi je wskaźnikami).
Kryterium Relevant – istotny, odpowiedni
Wskaźniki w sposób wybiórczy oddają istotę pożądanych rezultatów. Wskaźniki
produktu nie definiują rzeczywistych produktów projektu, natomiast wskaźniki
rezultatu zostały zdefiniowane bardzo wybiórczo. W odniesieniu do wskaźników
produktu nie można powiedzieć, iż łączą się (oddają) rzeczywiste zakresy
planowanych do realizacji obszarów.
Kryterium Trackable – możliwy do ustalenia
Podane w LSROR (matryca logiczna) źródła weryfikacji wskaźników, są mało
wiarygodne (ankiety beneficjentów) i w części trudne do pozyskania (przy czym
autorzy dokumentu znają oczekiwanie UMWM co do takiego właśnie definiowania
źródła danych, co nie oznacza, iż zdaniem autorów spełnia ono kryterium
ogólnodostępności i wiarygodności).
Jednocześnie tak zapisane wskaźniki produktu być może monitorują postęp realizacji
poszczególnych operacji w czterech grupach operacji, ale nie dają wiedzy, w jaki
sposób osiągane są cele całej Strategii, a także czy zgodnie z wcześniej
przyjmowanymi założeniami realizowane są wcześniej zakładane zakresy operacji, czy
też pewne rodzaje operacji są pomijane.
Wnioski z przeprowadzonej analizy
bezwzględnie należy w sposób prawidłowy zdefiniować wskaźniki produktu, a nastanie
powiązać z nimi w sposób logiczny wskaźniki rezultatu;
należy na nowo zdefiniować wskaźniki odziaływania dla celu ogólnego drugiego, tak
aby opisywały pełny zakres celu ogólnego i odnosiły się faktycznie do konsekwencji
programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich
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beneficjentów, które pojawią się po pewnym czasie, niemniej jednak będą
bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem;
wszystkie wskaźniki należy opisać z uwzględnieniem jasno definiowanej jednostki
miary oraz poprzez wartości bazowe i wartości docelowe;
należy także rozważyć uzupełnienie źródeł danych o inną formę weryfikacji (bardziej
zobiektywizowaną), niż tylko ankieta beneficjenta;
wskaźniki należy opisać w jednej tabeli (obecnie osobno jest matryca opisująca część
danych, a osobno tabela prezentująca kryteria, na podstawie których będzie
przeprowadzana ewaluacja i ocena realizacji LSROR), w układzie zalecanym powyżej
(cel ogólny – cel szczegółowy – zakresy operacji) z przypisaniem wszystkich
elementów wymienionych we wcześniejszych uwagach.

4.9. Analiza procesu oceny wniosków składanych w ramach
LGR
Jak zostało to już zasygnalizowane w podrozdziale 4.7 przedmiotem ewaluacji była także
analiza systemu oceny składanych wniosków dokonywana przez Komitet Stowarzyszenia Dolina
Karpia. Nie wchodząc w szczegóły systemu, który w działaniach Lokalnej Grupy Rybackiej jest
kalką systemów stosowanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, i z którymi autorzy
niniejszego dokumentu już wielokrotnie polemizowali uznając go za z gruntu błędny, należy
podkreślić, iż analiza indywidualnych kart oceny wypełnianych przez poszczególnych członków
Komitetu pozwoliła stwierdzić, iż praktyka samej oceny wymaga pilnego doprecyzowania, m.in.,
poprzez doprecyzowanie samych kryteriów wyboru, a także szkolenia dla członków Komitetu, tak
aby zapewnić porównywalność dokonywanych ocen, a co za tym idzie elementarny poziom
sprawiedliwości przy ocenie i przewidywalności tej oceny dla beneficjentów składających swoje
projekty. Nie jest też wytłumaczeniem, iż ostatecznie wyciągana jest średnia arytmetyczna z
bardzo dużej liczby kart oceny, co w konsekwencji eliminuje oceny skrajne. Kryteria oceny winny
być sformułowane w taki sposób aby nie dawały możliwości na swobodne interpretacje przez
oceniających, a beneficjentowi umożliwiały takie opisanie swojego projektu w dokumentach
aplikacyjnych, aby umożliwić oceniającym znalezienie odpowiedzi na kwestie stanowiące
przedmiot dokonywanej oceny.
Analiza kart oraz rozmowy z pracownikami Biura pozwoliły stwierdzić, iż występują
bardzo duże rozbieżności w ocenie poszczególnych wniosków, w tym np.:

Karpiowe Dni Gminy Tomice – organizacja spływu kajakowego, rajdu rowerowego,
imprezy plenerowej: Święto Karpia w Gminie Tomice – Dożynki Gminne (średnia ocen:
14,81). Najniższa ocena – 6 pkt, najwyższa ocena 20 pkt;

Bezobsługowy system informacji turystycznej na terenie gminy Tomice (średnia ocen:
11,00). Najniższa ocena – 1 pkt, najwyższa ocena 18 pkt;

Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV oraz wyposażenie hali produkcyjnej w
maszyny do obróbki drewna (średnia ocen: 14,72). Najniższa ocena – 6 pkt,
najwyższa ocena 25 pkt;
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Rozbieżności były widoczne przede wszystkim przy kryteriach nr 1, 3, 4, 5, 6 i 8.
W związku z powyższym, jako materiał do dyskusji, poniżej zamieszczono próbę
doprecyzowania kryteriów oceny poszczególnych operacji. Rolą Komitetu winno być natomiast
uzgodnienie takiego rozumienia kryteriów lub dokonanie ewentualnych korekt w przedstawionej
propozycji, a następnie dogłębne przeszkolenie wszystkich członków Komitetu, wraz z
uświadomieniem osobom oceniającym wagi ich decyzji przy wydatkowaniu środków publicznych.
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Zakup 3 nowych samochodów dostawczych: 1 szt chłodni, 2 szt. Towarowoosobowych (średnia ocen: 20,94). Najniższa ocena – 12 pkt, najwyższa ocena 30 pkt.

Ewaluacja Funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze LGR
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze gminy
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze danego sołectwa lub osiedla
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań

2. Wykorzystanie
lub
pielęgnowanie
tradycji sektora
rybactwa na
obszarze objętym
LSROR

3. Wykorzystanie
lokalnych
zasobów w
operacji

3 – operacja w znacznym stopniu wykorzystuje lub
pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje
sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje
tradycji sektora rybactwa na obszarze objętym
LSROR

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:
•
Przyrodnicze – 1
•
Kulturowe – 1
•
Historyczne – 1
•
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z
w/w walorów

Sugestie i podpowiedzi czego szukać we wniosku i co oceniać
We wniosku szukamy informacji odnoszącej się do tego jakie nowe
rozwiązanie/usługa/urządzenie/sposób wytwarzania (produkcji)/metoda wytwarzania powstanie
dzięki realizacji projektu, a także czy innowacja odnosi się/ogranicza się jedynie do obszaru:
sołectwa/miejscowości (1 punkt);
całej gminy (2 punkty);
całego obszaru LGR (3 punkty).
Nowy produkt/usługa powinien zostać jasno zdefiniowany wraz z podaniem uzasadnienia
dotyczącego zasięgu innowacyjności i źródeł takiego twierdzenia.
Projekt:
dotyczy w sposób bezpośredni karpia zatorskiego (nie innej linii karpia);
pielęgnuje „zatorską metodę chowu (tj. wg. systemu dwuletniego);
przyczynia się do pielęgnowania i rozwijania tradycji wędzenia karpia;
pielęgnuje i rozwija tradycje kulinarne związane z karpiem;
przyczynia się do pielęgnowania i rozwijania świąt/tradycji/obyczajów związanych z hodowlą i
konsumpcją karpia.
Punktacja:
3 i więcej cech – 3 punkty;
1 do 3 cech – 1 punkt,
brak wykorzystania lub brak informacji - 0 punktów.
Czy wnioskodawca odniósł się i opisał w jaki sposób jego projekt wykorzystuje/pielęgnuje/rozwija
walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne.
Jeżeli znajdujemy bezpośrednie odniesienie do któregokolwiek z walorów (wraz z opisaniem w jaki
sposób projekt przyczynia się do ich wykorzystania) za każdą cechę (walor) przyznajemy jeden
punkt.
W przypadku braku opisu powiązania z którymkolwiek z walorów wpisujemy „zero”.
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1. Innowacyjność
operacji

Możliwa punktacja zgodnie z LSR

Strona

Lokalne kryteria
LGR

Ewaluacja Funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

4. Promocja
produktu
lokalnego

2 – operacja promuje produkt lokalny
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego

Sprawdzamy czy jakikolwiek „produkt lokalny” został zdefiniowany we wniosku i czy jest logicznie
powiązany z treścią projektu, a następnie znajdujemy opis odnoszący się do tego czy i jak będzie on
promowany.
W przypadku braku adekwatnego opisu wpisujemy „zero”.

5. Poprawa
jakości życia
mieszkańców

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na
poprawę jakości życia mieszkańców
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę
jakości życia mieszkańców
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców

6. Zasięg
oddziaływania

3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia

Sprawdzamy czy projekt jest powiązany/wpływa na którąś z poniżej wymienionych cech:
zwiększa dochody lokalnej społeczności;
poprawia dostęp do infrastruktury;
poprawia dostęp do edukacji i poprawia jej jakość;
poprawia dostęp do opieki zdrowotnej i poprawia jej jakość;
poprawia bezpieczeństwo (publiczne/socjalne);
pozytywnie wpływa na przyrodę i jakość środowiska;
pozytywnie wpływa na transport i komunikację na obszarze;
wpływa na kontakty z instytucjami i urzędami;
pozytywnie wpływa na styl życia lokalnych społeczności;
zwiększa uczestnictwo w życiu społecznym;
wpływa na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Punktacja:
3 i więcej cech – 6 punktów;
1 do 3 cech – 3 punkty,
brak wpływu lub brak informacji - 0 punktów.
Na podstawie opisu we wniosku sprawdzamy czy realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na:

2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę

obszar jednej gminy (1 punkt);
obszar całej Doliny Karpia (2 punkty);
jej wpływ przekroczy obszar Doliny Karpia (3 punkty)

3 - wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym
mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia

Sprawdzamy status beneficjenta. Jeżeli w załącznikach znajduje się decyzja powiatowego lekarza
weterynarii oraz informacja o powierzchni gospodarstwa rybackiego uznajemy wnioskodawcę za
rybaka i przyznajemy 3 punkty.
W przypadku braku dokumentów – zero punktów.

Strona

7. Rodzaj
wnioskodawcy
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Przez odziaływanie rozumiemy zasięg wpływów/korzyści społeczno-ekonomicznych osiąganych
dzięki realizacji projektu (kto i jak daleko skorzysta z efektów projektu).

Ewaluacja Funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

Na podstawie dowodu lub wpisu z EDG znajdującego się w załącznikach do wniosku.

8. Miejsce
zamieszkania,
siedziba lub
oddział
wnioskodawcy

6 – wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania,
siedzibę lub oddział na obszarze działania LGR od co
najmniej 2 lat

9. Doświadczenie
wnioskodawcy

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej

Na podstawie informacji przygotowanej przez Biuro. Osoba/instytucja, która nigdy nie zawarła
umowy na realizację projektu finansowanego ze środków UE – 3 punkty.

0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej

Osoby/instytucje korzystające z dotacji – zero punktów.

3 – do 100 000 zł

Punkty przyznawane na podstawie budżetu.

2 – od 100 000 – 500 000 zł
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1 – powyżej 500 000 zł

Strona

10. Kwota
dofinansowania
operacji

0 – wnioskodawca nie posiada miejsca
zamieszkania, siedziby lub oddziału na obszarze
działania LGR od co najmniej 2 lat
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Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze LGR
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze gminy
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze danego sołectwa lub osiedla
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań

2. Utworzenie
nowego miejsca
pracy w
przeliczeniu na
pełny etat

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy w
sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie osobie
reprezentującej sektor rybactwa poza tym sektorem
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy poza
sektorem rybactwa

Przyznana ocena
We wniosku szukamy informacji odnoszącej się do tego jakie nowe
rozwiązanie/usługa/urządzenie/sposób wytwarzania (produkcji)/metoda wytwarzania powstanie
dzięki realizacji projektu, a także czy innowacja odnosi się/ogranicza się jedynie do obszaru:
sołectwa/miejscowości (1 punkt);
całej gminy (2 punkty);
całego obszaru LGR (3 punkty).
Nowy produkt/usługa powinien zostać jasno zdefiniowany wraz z podaniem uzasadnienia
dotyczącego zasięgu innowacyjności i źródeł takiego twierdzenia.
Punktacja zgodnie z deklaracją wnioskodawcy w opisie projektu.
W przypadku braku jednoznacznej deklaracji co do tworzenia miejsca pracy (zero punktów) lub
miejsca pracy w sektorze rybactwa przy jednoczesnej deklaracji utworzenia miejsca pracy (4
punkty).

0 – operacja nie generuje nowych miejsc pracy
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1. Innowacyjność
operacji

Możliwa punktacja

Strona

Lokalne kryteria
LGR
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3. Wykorzystanie
lub
pielęgnowanie
tradycji sektora
rybactwa na
obszarze objętym
LSROR

3 – operacja w znacznym stopniu wykorzystuje lub
pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje
sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje
tradycji sektora rybactwa na obszarze objętym
LSROR

Projekt:
dotyczy w sposób bezpośredni karpia zatorskiego (nie innej linii karpia);
pielęgnuje „zatorską metodę chowu (tj. wg. systemu dwuletniego);
przyczynia się do pielęgnowania i rozwijania tradycji wędzenia karpia;
pielęgnuje i rozwija tradycje kulinarne związane z karpiem;
przyczynia się do pielęgnowania i rozwijania świąt/tradycji/obyczajów związanych z hodowlą i
konsumpcją karpia.
Punktacja:
3 i więcej cech – 3 punkty;
1 do 3 cech – 1 punkt,
brak wykorzystania lub brak informacji - 0 punktów.

Przyrodnicze – 1
Kulturowe – 1
Historyczne – 1
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w
walorów
2 – operacja promuje produkt lokalny
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego

Czy wnioskodawca odniósł się i opisał w jaki sposób jego projekt
wykorzystuje/pielęgnuje/rozwija walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne.
Jeżeli znajdujemy bezpośrednie odniesienie do któregokolwiek z walorów (wraz z opisaniem w
jaki sposób projekt przyczynia się do ich wykorzystania) za każdą cechę (walor) przyznajemy
jeden punkt.
W przypadku braku opisu powiązania z którymkolwiek z walorów wpisujemy „zero”.
Sprawdzamy czy jakikolwiek „produkt lokalny” został zdefiniowany we wniosku i czy jest logicznie
powiązany z treścią projektu, a następnie znajdujemy opis odnoszący się do tego czy i jak będzie on
promowany.
W przypadku braku adekwatnego opisu wpisujemy „zero”.
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5. Promocja
produktu
lokalnego

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:

Strona

4. Wykorzystanie
lokalnych
zasobów w
operacji
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6. Poprawa
jakości życia
mieszkańców

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na
poprawę jakości życia mieszkańców
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę
jakości życia mieszkańców
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców

Sprawdzamy czy projekt jest powiązany/wpływa na którąś z poniżej wymienionych cech:
zwiększa dochody lokalnej społeczności;
poprawia dostęp do infrastruktury;
poprawia dostęp do edukacji i poprawia jej jakość;
poprawia dostęp do opieki zdrowotnej i poprawia jej jakość;
poprawia bezpieczeństwo (publiczne/socjalne);
pozytywnie wpływa na przyrodę i jakość środowiska;
pozytywnie wpływa na transport i komunikację na obszarze;
wpływa na kontakty z instytucjami i urzędami;
pozytywnie wpływa na styl życia lokalnych społeczności;
zwiększa uczestnictwo w życiu społecznym;
wpływa na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Punktacja:
3 i więcej cech – 6 punktów;
1 do 3 cech – 3 punkty,
brak wpływu lub brak informacji - 0 punktów.
7. Zasięg
oddziaływania

3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia

Na podstawie opisu we wniosku sprawdzamy czy realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na:

2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę

obszar jednej gminy (1 punkt);
obszar całej Doliny Karpia (2 punkty);
jej wpływ przekroczy obszar Doliny Karpia (3 punkty)
Przez odziaływanie rozumiemy zasięg wpływów/korzyści społeczno-ekonomicznych osiąganych
dzięki realizacji projektu (kto i jak daleko skorzysta z efektów projektu).

0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym
mowa
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia

Sprawdzamy status beneficjenta. Jeżeli w załącznikach znajduje się decyzja powiatowego lekarza
weterynarii oraz informacja o powierzchni gospodarstwa rybackiego uznajemy wnioskodawcę za
rybaka i przyznajemy 3 punkty.
W przypadku braku dokumentów – zero punktów.
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3 - wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia

Strona

8. Rodzaj
wnioskodawcy
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Na podstawie dowodu lub wpisu z EDG znajdującego się w załącznikach do wniosku.

9. Miejsce
zamieszkania,
siedziba lub
oddział
wnioskodawcy

6 – wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania,
siedzibę lub oddział na obszarze działania LGR od co
najmniej 2 lat

10.
Doświadczenie
wnioskodawcy

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej

Na podstawie informacji przygotowanej przez Biuro. Osoba/instytucja, która nigdy nie zawarła
umowy na realizację projektu finansowanego ze środków UE – 3 punkty.

0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej

Osoby/instytucje korzystające z dotacji – zero punktów.

11. Promocja
lokalnej
przedsiębiorczośc
i

0 – wnioskodawca nie posiada miejsca
zamieszkania, siedziby lub oddziału na obszarze
działania LGR od co najmniej 2 lat

3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność
gospodarczą i w przeciągu ostatniego roku nie
posiadał wpisu w EDG (CEIDG) ani KRS
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą
działalność gospodarczą

Na dzień złożenia wniosku (i 12 miesięcy wstecz) beneficjent nie był zarejestrowany jako
przedsiębiorca i jednocześnie z treści wniosku wynika, iż planuje rozpocząć działalność
gospodarczą – 3 punkty;
Beneficjent jasno deklaruje we wniosku w jaki sposób planuje rozwinąć swoja dotychczasową
działalność – 1 punkt;
Projekt nie związany z rozwijaniem działalności gospodarczej lub brak stosownych informacji –
zero punktów.

0 – operacja nie jest związana ani z
podejmowaniem, ani rozwijaniem działalności
gospodarczej
3 – poniżej 150 000 zł

Punkty przyznawane na podstawie budżetu.

2 – od 150 000 – 300 000 zł
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1 – powyżej 300 000 zł

Strona

12. Kwota
dofinansowania
operacji
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Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
Lokalne kryteria
LGR
1. Innowacyjność
operacji

Możliwa punktacja
3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze LGR
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze gminy
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze danego sołectwa lub osiedla
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań

2. Utworzenie
nowego miejsca
pracy w
przeliczeniu na
pełny etat

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy w
sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie osobie
reprezentującej sektor rybactwa poza tym sektorem
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy poza
sektorem rybactwa

Przyznana ocena
We wniosku szukamy informacji odnoszącej się do tego jakie nowe
rozwiązanie/usługa/urządzenie/sposób wytwarzania (produkcji)/metoda wytwarzania powstanie
dzięki realizacji projektu, a także czy innowacja odnosi się/ogranicza się jedynie do obszaru:
sołectwa/miejscowości (1 punkt);
całej gminy (2 punkty);
całego obszaru LGR (3 punkty).
Nowy produkt/usługa powinien zostać jasno zdefiniowany wraz z podaniem uzasadnienia
dotyczącego zasięgu innowacyjności i źródeł takiego twierdzenia.
Punktacja zgodnie z deklaracją wnioskodawcy w opisie projektu.
W przypadku braku jednoznacznej deklaracji co do tworzenia miejsca pracy (zero punktów) lub
miejsca pracy w sektorze rybactwa przy jednoczesnej deklaracji utworzenia miejsca pracy (4
punkty).

0 – operacja nie generuje nowych miejsc pracy

1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje
sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje
tradycji sektora rybactwa na obszarze objętym
LSROR

Projekt:
dotyczy w sposób bezpośredni karpia zatorskiego (nie innej linii karpia);
pielęgnuje „zatorską metodę chowu (tj. wg. systemu dwuletniego);
przyczynia się do pielęgnowania i rozwijania tradycji wędzenia karpia;
pielęgnuje i rozwija tradycje kulinarne związane z karpiem;
przyczynia się do pielęgnowania i rozwijania świąt/tradycji/obyczajów związanych z hodowlą i
konsumpcją karpia.
Punktacja:
3 i więcej cech – 3 punkty;
1 do 3 cech – 1 punkt,
brak wykorzystania lub brak informacji - 0 punktów.
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3 – operacja w znacznym stopniu wykorzystuje lub
pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR

Strona

3. Wykorzystanie
lub
pielęgnowanie
tradycji sektora
rybactwa na
obszarze objętym
LSROR
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4. Promocja
produktu
lokalnego

2 – operacja promuje produkt lokalny
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego

Sprawdzamy czy jakikolwiek „produkt lokalny” został zdefiniowany we wniosku i czy jest logicznie
powiązany z treścią projektu, a następnie znajdujemy opis odnoszący się do tego czy i jak będzie on
promowany.
W przypadku braku adekwatnego opisu wpisujemy „zero”.

5. Poprawa
jakości życia
mieszkańców

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na
poprawę jakości życia mieszkańców
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę
jakości życia mieszkańców
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców

Sprawdzamy czy projekt jest powiązany/wpływa na którąś z poniżej wymienionych cech:
zwiększa dochody lokalnej społeczności;
poprawia dostęp do infrastruktury;
poprawia dostęp do edukacji i poprawia jej jakość;
poprawia dostęp do opieki zdrowotnej i poprawia jej jakość;
poprawia bezpieczeństwo (publiczne/socjalne);
pozytywnie wpływa na przyrodę i jakość środowiska;
pozytywnie wpływa na transport i komunikację na obszarze;
wpływa na kontakty z instytucjami i urzędami;
pozytywnie wpływa na styl życia lokalnych społeczności;
zwiększa uczestnictwo w życiu społecznym;
wpływa na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Punktacja:
3 i więcej cech – 6 punktów;
1 do 3 cech – 3 punkty,
brak wpływu lub brak informacji - 0 punktów.
6. Zasięg
oddziaływania

3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia

Na podstawie opisu we wniosku sprawdzamy czy realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na:

2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia

Przez odziaływanie rozumiemy zasięg wpływów/korzyści społeczno-ekonomicznych osiąganych
dzięki realizacji projektu (kto i jak daleko skorzysta z efektów projektu).
7. Rodzaj
wnioskodawcy

3 - wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym

Sprawdzamy status beneficjenta. Jeżeli w załącznikach znajduje się decyzja powiatowego lekarza
weterynarii oraz informacja o powierzchni gospodarstwa rybackiego uznajemy wnioskodawcę za
rybaka i przyznajemy 3 punkty.
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obszar jednej gminy (1 punkt);
obszar całej Doliny Karpia (2 punkty);
jej wpływ przekroczy obszar Doliny Karpia (3 punkty)
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1 – operacja oddziałuje na 1 gminę
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mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia

W przypadku braku dokumentów – zero punktów.

8. Miejsce
zamieszkania,
siedziba lub
oddział
wnioskodawcy

6 – wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania,
siedzibę lub oddział na obszarze działania LGR od co
najmniej 2 lat

Na podstawie dowodu lub wpisu z EDG znajdującego się w załącznikach do wniosku.

9. Doświadczenie
wnioskodawcy

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej

Na podstawie informacji przygotowanej przez Biuro. Osoba/instytucja, która nigdy nie zawarła
umowy na realizację projektu finansowanego ze środków UE – 3 punkty.

0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej

Osoby/instytucje korzystające z dotacji – zero punktów.

3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność
gospodarczą i w przeciągu ostatniego roku nie
posiadał wpisu w EDG (CEIDG) ani KRS

Na dzień złożenia wniosku (i 12 miesięcy wstecz) beneficjent nie był zarejestrowany jako
przedsiębiorca i jednocześnie z treści wniosku wynika, iż planuje rozpocząć działalność
gospodarczą – 3 punkty;
Beneficjent jasno deklaruje we wniosku w jaki sposób planuje rozwinąć swoja dotychczasową
działalność – 1 punkt;
Projekt nie związany z rozwijaniem działalności gospodarczej lub brak stosownych informacji – zero
punktów.

10. Promocja
lokalnej
przedsiębiorczośc
i

0 – wnioskodawca nie posiada miejsca
zamieszkania, siedziby lub oddziału na obszarze
działania LGR od co najmniej 2 lat

1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą
działalność gospodarczą
0 – operacja nie jest związana ani z
podejmowaniem, ani rozwijaniem działalności
gospodarczej
3 – do 100 000 zł

Punkty przyznawane na podstawie budżetu.

2 – od 100 000 – 200 000 zł
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1 – powyżej 200 000 zł
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11. Kwota
dofinansowania
operacji
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Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze LGR
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze gminy
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na
obszarze danego sołectwa lub osiedla
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań

2. Wykorzystanie
lub
pielęgnowanie
tradycji sektora
rybactwa na
obszarze objętym
LSROR

3 – operacja w znacznym stopniu wykorzystuje lub
pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje
sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje
tradycji sektora rybactwa na obszarze objętym
LSROR

Przyznana ocena
We wniosku szukamy informacji odnoszącej się do tego jakie nowe
rozwiązanie/usługa/urządzenie/sposób wytwarzania (produkcji)/metoda wytwarzania powstanie
dzięki realizacji projektu, a także czy innowacja odnosi się/ogranicza się jedynie do obszaru:
sołectwa/miejscowości (1 punkt);
całej gminy (2 punkty);
całego obszaru LGR (3 punkty).
Nowy produkt/usługa powinien zostać jasno zdefiniowany wraz z podaniem uzasadnienia
dotyczącego zasięgu innowacyjności i źródeł takiego twierdzenia.
Projekt:
dotyczy w sposób bezpośredni karpia zatorskiego (nie innej linii karpia);
pielęgnuje „zatorską metodę chowu (tj. wg. systemu dwuletniego);
przyczynia się do pielęgnowania i rozwijania tradycji wędzenia karpia;
pielęgnuje i rozwija tradycje kulinarne związane z karpiem;
przyczynia się do pielęgnowania i rozwijania świąt/tradycji/obyczajów związanych z hodowlą i
konsumpcją karpia.
Punktacja:
3 i więcej cech – 3 punkty;
1 do 3 cech – 1 punkt,
brak wykorzystania lub brak informacji - 0 punktów.
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1. Innowacyjność
operacji

Możliwa punktacja
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Lokalne kryteria
LGR
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3. Wykorzystanie
lokalnych
zasobów w
operacji

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:
•
Przyrodnicze – 1
•
Kulturowe – 1
•
Historyczne – 1
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w
walorów

Czy wnioskodawca odniósł się i opisał w jaki sposób jego projekt wykorzystuje/pielęgnuje/rozwija
walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne.
Jeżeli znajdujemy bezpośrednie odniesienie do któregokolwiek z walorów (wraz z opisaniem w jaki
sposób projekt przyczynia się do ich wykorzystania) za każdą cechę (walor) przyznajemy jeden
punkt.
W przypadku braku opisu powiązania z którymkolwiek z walorów wpisujemy „zero”.

4. Poprawa
jakości życia
mieszkańców

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na
poprawę jakości życia mieszkańców
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę
jakości życia mieszkańców
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców

Sprawdzamy czy projekt jest powiązany/wpływa na którąś z poniżej wymienionych cech:
zwiększa dochody lokalnej społeczności;
poprawia dostęp do infrastruktury;
poprawia dostęp do edukacji i poprawia jej jakość;
poprawia dostęp do opieki zdrowotnej i poprawia jej jakość;
poprawia bezpieczeństwo (publiczne/socjalne);
pozytywnie wpływa na przyrodę i jakość środowiska;
pozytywnie wpływa na transport i komunikację na obszarze;
wpływa na kontakty z instytucjami i urzędami;
pozytywnie wpływa na styl życia lokalnych społeczności;
zwiększa uczestnictwo w życiu społecznym;
wpływa na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Punktacja:
3 i więcej cech – 6 punktów;
1 do 3 cech – 3 punkty,
brak wpływu lub brak informacji - 0 punktów.
3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia

Na podstawie opisu we wniosku sprawdzamy czy realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na:

1 – operacja oddziałuje na 1 gminę

obszar jednej gminy (1 punkt);
obszar całej Doliny Karpia (2 punkty);
jej wpływ przekroczy obszar Doliny Karpia (3 punkty)
Przez odziaływanie rozumiemy zasięg wpływów/korzyści społeczno-ekonomicznych osiąganych
dzięki realizacji projektu (kto i jak daleko skorzysta z efektów projektu).
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2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia
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5. Zasięg
oddziaływania
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6 – operacja wpłynie pozytywnie na zachowanie
różnorodności biologicznej lub ochrony przyrody
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę
ochrony przeciwpowodziowej lub warunków
melioracyjnych
0 – operacja nie wpłynie pozytywnie na poprawę
żadnego z w/w aspektów
3 - wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym
mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia

8. Miejsce
zamieszkania,
siedziba lub
oddział
wnioskodawcy

6 – wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania,
siedzibę lub oddział na obszarze działania LGR od co
najmniej 2 lat

9. Doświadczenie
wnioskodawcy

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej

pozytywnego wpływu na zachowanie różnorodności biologicznej lub ochrony przyrody (jakie
działania, jaki pozytywny wpływ – wyrażony mierzalnymi wartościami) – 6 punktów;
pozytywny wpływ na poprawę ochrony przeciwpowodziowej lub warunków melioracyjnych
(jakie działania, jaki pozytywny wpływ – wyrażony mierzalnymi wartościami) – 3 punkty;
brak wpływu lub brak opisu – zero punktów.

Sprawdzamy status beneficjenta. Jeżeli w załącznikach znajduje się decyzja powiatowego lekarza
weterynarii oraz informacja o powierzchni gospodarstwa rybackiego uznajemy wnioskodawcę za
rybaka i przyznajemy 3 punkty.
W przypadku braku dokumentów – zero punktów.
Na podstawie dowodu lub wpisu z EDG znajdującego się w załącznikach do wniosku.

0 – wnioskodawca nie posiada miejsca
zamieszkania, siedziby lub oddziału na obszarze
działania LGR od co najmniej 2 lat
Na podstawie informacji przygotowanej przez Biuro. Osoba/instytucja, która nigdy nie zawarła
umowy na realizację projektu finansowanego ze środków UE – 3 punkty.

0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej
Osoby/instytucje korzystające z dotacji – zero punktów.
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7. Rodzaj
wnioskodawcy

Zgodnie z deklaracją wnioskodawcy. Aby przyznać punkty w tej kategorii we wniosku musi znaleźć
się wyczerpujący opis w zakresie:
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6. Oddziaływanie
operacji na
środowisko
naturalne

