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ARiMR  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Beneficjent  osoba fizyczna lub prawna, która jest odbiorcą ostatecznym pomocy 

publicznej 

CLLD (ang. Community-led local development) - Rozwój kierowany przez 

lokalną społeczność  

LGD Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

LSR  Lokalna Strategia Rozwoju  

Rada Decyzyjna Organ decyzyjny LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór 

operacji, które mają być realizowane w ramach LSR 

MRiRW  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

PROW 2007-2013, 

Program  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Oś Leader Jedna z osi priorytetowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 

obejmująca grupę powiązanych ze sobą środków posiadających 

szczególne, wymierne cele 

Okres badania Przedział czasowy przeprowadzonej analizy w ramach badania 

obejmujący okres od 2009 r. do 2014 r. 

Operacja  Projekt wybrany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa 

realizowany, przez co najmniej jednego beneficjenta, pozwalający  

na osiągnięcie celów osi Leader, do której odnosi się ta operacja 

Rozporządzenie 

MRiRW w sprawie 

wyboru   

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 maja 2008 r. 

w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy 

działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. nr 103, poz. 659 

Spis skrótów i pojęć 
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z późn. zm.) 

Rozporządzenie 

MRiRW w sprawie 

wdrażania LSR 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 lipca 2008 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007—2013 (Dz. U. nr 138, poz. 868 z późn. zm.) 

Rozporządzenie 

MRiRW w sprawie 

funkcjonowania  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 

– 2013 (dz. U. Nr 103, poz. 660, z późn. zm.) 

Rozporządzenie 

MRiRW w sprawie 

współpracy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów 

współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007—2013 (Dz. U. nr 128, poz. 822 z późn. zm.) 

UE  Unia Europejska  

WPR  Wspólna Polityka Rolna  

413 działanie w ramach Osi Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

413 – „małe 

projekty” 

Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju „małe projekty”, tj. operacje, które nie odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają 

się do osiągnięcia celów tej osi  

413 -  311 Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

413 - 312 Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

413 - 413 - 313, 322, 

323 

Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, Odnowa i rozwój wsi 
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Nazwa: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

Siedziba Stowarzyszenia: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca   

Numer wpisu do KRS: 00003110950  

NIP: 667-173-53-35 

Regon: 3006943790 

Status prawny - Stowarzyszenie działające na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 

855 z późn. zm.), 

b) Rozporządzenia rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (Dz. Urz. UL 277 z 21. 10.2010 r. , str.1), 

c) Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.  

Nr 64, poz. 427,z późn. zm.), 

d) Statutu Stowarzyszenia. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich gmin wchodzących w skład 

LGD, 

- aktywizacja ludności wiejskiej i promowanie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie, 

- realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Władzami stowarzyszenia są: 

- Walne Zebranie Członków, 

- Zarząd, 

- Komisja Rewizyjna, 

Wprowadzenie  
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- Rada Decyzyjna. 

Funkcje poszczególnych organów zostały określone w Statucie LGD Stowarzyszenie „Unia 

Nadwarciańska”.  

LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska ” korzysta ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2007-2013. 

W związku z tym LGD jest zobowiązana do przeprowadzania oceny (ewaluacji) wdrażania 

LSR, która umożliwi stopień skuteczności działania i osiągnięcie założonych wskaźników 

zgodnie z matrycą logiczną LSR.  

Ewaluacja, której wyniki są prezentowane poniżej ma charakter ewaluacji końcowej, 

uwzględniając całokształt działalności LGD. Jej przeprowadzenie jest uzasadnione ze względu 

na to, iż zbliża się koniec okresu programowania i jest to dobry moment na analizę 

dotychczas zrealizowanych działań w ramach LSR. 

Niniejsza ewaluacja ma charakter monitorujący. Jej celem jest podsumowanie i ocena 

wdrażania LSR w latach od 2009 r. do 2014r.  

Raport końcowy z ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska” to sześć rozdziałów. Pierwszy z nich skupia się na metodologii i zakresie 

badań. W rozdziale tym został przedstawiony cel, zakres badania, kryteria ewaluacyjne, 

logika badania ewaluacyjnego, charakterystyka zastosowanych metod, technik badawczych  

i analitycznych oraz materiał badawczy. 

Drugi rozdział skupia się na opisie obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia 

Nadwarciańska”.  

W trzecim rozdziale zostały zaprezentowane założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, opisane 

zostały przedsięwzięcia i wskaźniki przewidziane do realizacji w ramach LSR. 

Czwarty rozdział to podsumowanie przeprowadzonych naborów w ramach czterech działań 

Osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

W piątym rozdziale przedstawiono analizy osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu.  

Rozdział szósty prezentuje wyniki przeprowadzonych na obszarze LGD badań ankietowych  

i wywiadów wraz z podsumowaniem działalności Lokalnej Grupy Działania.  

W rozdziale siódmym zaprezentowano wnioski i zalecenia wynikające z przeglądu postępu, 

badań i analiz, które będą cennym źródłem informacji przy przygotowywaniu kolejnych 

dokumentów strategicznych na nowy okres programowania. 
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Celem głównym badania ewaluacyjnego było dokonanie przeglądu postępu  

i zaproponowania zmian na przyszłość w LSR LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, 

które obowiązywały w okresie jego wdrażania. Prowadzenie ewaluacji jest jednym  

z integralnych elementów funkcjonowania LGD i realizacji LSR. W dobie szybkich i trudnych 

do przewidzenia zmian (zarówno na poziomie globalnym, Unii Europejskiej, jak również 

krajowym, regionalnym czy lokalnym), szczególnie w długiej perspektywie planowania 

strategicznego, ryzyko dezaktualizacji założeń i wynikających z nich szczegółowych rozwiązań 

organizacyjnych, proceduralnych, finansowych jest integralnym elementem wdrażania 

każdej LSR.  

Celem szczegółowym badania ewaluacyjnego było dostarczenie informacji: 

• zarządczej; wyniki badań i analiz mogą służyć optymalizacji zarządzania LGD  

i planowaniu działań sprzyjających realizacji LSR; 

• o niezaspokojonych potrzebach rozwojowych obszaru LGD; wyniki badań i analiz 

mogą służyć identyfikacji nowych, ważnych obszarów działania LGD, identyfikacji 

nowych, ważnych ze względu na cele LSR grup docelowych, w tym nowych, 

potencjalnych projektodawców w przyszłym okresie programowania; 

• w zakresie aktualności strategii; wyniki badań i analiz stanowić mogą podstawę  

do decyzji o ewentualnej konieczności aktualizacji LSR i kierunkach zmian; 

• w zakresie planowania długoterminowego; wyniki badań i analiz powinny być 

jednym z podstawowych źródeł informacji przy planowaniu działań w przyszłym 

okresie programowania. 

 

Ponadto, wartością dodaną wynikającą z realizacji badania ewaluacyjnego miało być 

wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych LGD. Dzięki wynikom badań i analiz 

możliwe będzie przedstawienie wiarygodnych rezultatów wdrażania LSR zarówno opinii 

publicznej mieszkańców LGD, jak i potencjalnym beneficjentom/projektodawcom. Wyniki 

badań i analiz mogą być również wykorzystane w promocji dokonań LGD na zewnątrz,  

1 Metodologia i zakres badania    
 

1.1 Cel badania ewaluacyjnego 
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tak w skali kraju, jak i regionu. Będą również stanowić wiarygodny materiał informacyjny 

przy nawiązywaniu współpracy z innymi LGD. 

Ewaluacja jest możliwie jak najbardziej systematyczną i obiektywną oceną, prowadzonych  

i zrealizowanych projektów, programów lub wręcz polityki w danym obszarze, ich kształtu, 

procesu wdrożeniowego i rezultatów. Jej celem jest określenie trafności i zrealizowania 

założeń, skuteczności rozwojowej, efektów, wpływu i zdolności do samo powielania się  

i przeżycia po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Ewaluacja jest działaniem, które może 

obniżyć ryzyko i zapobiec wynikającym z niego ewentualnym negatywnym skutkom. 

Ewaluację można zdefiniować jako „ocenę odpowiedniości, efektywności, skuteczności, 

wpływu, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości projektu w kontekście jego 

ustalonych celów. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć projektu w stosunku  

do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji projektu 

do poprawy schematu przyszłych projektów i programów.”1  

Wynik ewaluacji wdrożenia LSR powinien pozwolić LGD na usunięcie, połączenie, 

modyfikację, lub dodanie (w wyjątkowych przypadkach) niektórych celów szczegółowych 

lokalnej strategii w kolejnym okresie programowania. 

 

 

1. Przedmiotowy: przedmiotem ewaluacji jest postęp rzeczowy i finansowy wdrażania LSR 

pod kątem skuteczności, efektywności i trafności w stosunku do założeń w LSR. 

2. Czasowy: raport dotyczy całego okresu programowania, tj. od 2009 r. do 2014 r.  

3. Przestrzenny: zakres przestrzenny obejmuje obszar funkcjonowania LGD, tj. obszar 5 gmin: 

Gmina Słupca, Lądek, Strzałkowo, Zagórów, Powidz. 

 

 

Wyodrębnione zostały cztery główne moduły badawcze: Ocena diagnozy obszaru LSR (Moduł 

1), Ocena wyboru celów ogólnych i szczegółowych LSR – ocena spójności zewnętrznej LSR, 

ocena analizy SWOT, analiza SMART w zakresie poprawnej definicji celów, rezultatów  

                                                           
1 Podręcznik - Zarządzania Cyklem Projektu, KE, (2004), str. 39 

1.2 Zakres badania 

1.3 Kryteria ewaluacyjne i logika badania ewaluacyjnego 



 
Raport końcowy z ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

 
 

10 

i prawidłowości doboru wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania (Moduł 2), Ocena 

realizacji i postępów wdrażania LSR (Moduł 3) i Ocena systemu zarządzania i wdrażania LSR 

(Moduł 4): 

Tabela 1. Logika badania ewaluacyjnego 

Moduł 1. Ocena diagnozy obszaru LSR 

Moduł 2. Ocena wyboru celów ogólnych i szczegółowych LSR 

Moduł 3. Ocena realizacji i postępów wdrażania LSR 

Moduł 4. Ocena systemu zarządzania i wdrażania LSR 

Źródło: Opracowane własne 

 

Ewaluacja LSR Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” przeprowadzona została w oparciu  

o kryteria trafności, spójności oraz przewidywanej skuteczności, efektywności i użyteczności 

lokalnej strategii. Opis zastosowanych kryteriów przedstawia tabela: 
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Tabela 2. Kryteria ewaluacyjne 

Nr Nazwa 
kryterium 

Opis kryterium 

1 

 

Trafność Kryterium pozwoliło odpowiedzieć na pytania o dostosowanie zapisów LSR 

do wyzwań, przed którymi stoi obszar LSR, w tym, czy opracowana diagnoza 

rzeczywiście odzwierciedla potencjał i potrzeby tego obszaru, a opracowana 

strategia (wsparcie) odpowiada na silne i słabe strony oraz szanse  

i zagrożenia w obszarach objętych LSR. 

2 Skuteczność Kryterium pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy w LSR zdefiniowano 

właściwe wskaźniki dla poszczególnych celów, tj. czy przyjęto realistyczne - 

ani zawyżone ani zaniżone, wartości docelowe wskaźników (zakładane 

produkty, rezultaty), co wpływać będzie na skuteczną realizację Programu. 

Kryterium to odnosiło się również do systemu wdrażania - czy system ten jest 

zaprojektowany w sposób umożliwiający realizację PROW 2007-2013  

i osiągnięcie jego celów. 

3 Wydajność Kryterium pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy realne jest osiągnięcie 

zakładanych celów przy danej alokacji zasobów finansowych na poszczególne 

priorytety, w tym, czy skoncentrowano środki finansowe w obszarach,  

w których występują najpoważniejsze potrzeby oraz czy ich wielkość 

umożliwi efektywne osiągnięcie założonych celów. 

4 Spójność Kryterium z jednej strony pozwoliło odpowiedzieć na pytania, czy LSR jest 

właściwie zdefiniowany, ma przejrzyste cele i priorytety, a także, czy cele  

są właściwie zoperacjonalizowane i mierzalne i w jakim stopniu priorytety  

i sposoby ich realizacji są spójne z założoną strategią. Kryterium to odnosić 

się będzie również do opracowanych w projekcie LSR wskaźników  

dla poszczególnych celów (SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA). 

Z drugiej strony kryterium spójności odnosić się będzie do obszaru badania, 

jakim jest analiza, na ile LSR odpowiada na cele polityk regionalnych, 

krajowych i UE oraz na ile w LSR uwzględniono zasady horyzontalne  

i zgodność z lokalnymi dokumentami strategicznymi (SPÓJNOŚĆ 

ZEWNĘTRZNA). 

5 Użyteczność Kryterium pozwoliło odpowiedzieć na pytanie o oddziaływanie LSR, tj. jakich 

rezultatów lokalnej strategii - pozytywnych i negatywnych, zamierzonych  

i niezamierzonych - można się spodziewać 

Źródło: Opracowanie własne 
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W niniejszym rozdziale przedstawiony zostanie opis zastosowanych metod badawczych, 

uzasadnienie przyjętych technik badawczych i opis realizacji badania. Poniżej znajduje się 

syntetyczne zestawienie metod badawczych.  

Tabela 3. Syntetyczne zestawienie metod badawczych 

Metoda  Respondent / źródło 

informacji  

Opis metody / ilość 

Analiza dokumentów i 

danych zastanych (desk 

research)  

Analiza dokumentów 

związanych z wdrożeniem 

LSR i funkcjonowaniem LGD 

Stowarzyszenie „Unia 

Nadwarciańska”.  

Przeanalizowano wszystkie 

dostępne dokumenty.  

Badanie standaryzowane 

CAWI 

 
 
 
 
 

Badaniem 

standaryzowanym CAWI 

objęci zostali: 

1) Członkowie Zarządu 

2) Członkowie Rady 

Decyzyjnej 

3) Beneficjenci działań  

4) Mieszkańcy obszaru LGD 

5) Pracownicy biura LGD 

 

Badaniem CAWI objęci 

zostali pracownicy biura 

LGD, członkowie władz 

stowarzyszenia (Zarządu, 

Rady Decyzyjnej), 

mieszkańcy obszaru LGD 

oraz beneficjenci 

realizowanych działań.  

 

Źródło: Opracowane własne 

W ramach badania ewaluacyjnego uwzględniono również wnioski z konferencji, która odbyła 

się w dniach 4-5 września 2014 r. pn: „Realizacja Leadera nad Wartą” Ciążeń, Powiat 

Słupecki. Przedmiotem konferencji były obowiązki LGD związane z zamykaniem PROW 2007-

2013 oraz przygotowaniem do nowego okresu programowania 2014-2020 Leader. Spotkanie 

skierowane było do członków LGD, w tym do Członków Zarządu, Rady Decyzyjnej, Komisji 

Rewizyjnej oraz beneficjentów działań LGD. Podczas konferencji w praktyczny sposób 

zaprezentowane zostały najważniejsze obowiązki LGD związane z monitorowaniem, 

sprawozdawczością i raportowaniem wyników wdrożenia LSR, zgodnie z przyjętymi  

1.4 Charakterystyka zastosowanych metod i technik badawczych oraz 
analitycznych 
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w strategii wskaźnikami na poziomie rezultatu i produktu. Podczas spotkania omówione 

zostały wskaźniki LSR i aktualny poziom realizacji lokalnej strategii.  

Metody badawcze 

Wykorzystanie różnorodnych, jakościowych, ilościowych, jak również eksperckich metod 

badawczych i analitycznych pozwoliło na zebranie wyczerpujących informacji, pozyskanych 

od szerokiego kręgu osób i instytucji. Dzięki zastosowaniu różnorodnych narzędzi uzyskany 

został efekt kumulowania się i wzajemnego uzupełnienia danych pochodzących z różnych 

źródeł. Zrealizowano następujące metody zbierania danych: 

Badanie typu desk research 

W realizacji badania zostały wykorzystane dane ze źródeł zastanych, czyli dane i informacje, 

które nie zostały wytworzone na potrzeby prowadzonego badania. Podstawową metodą 

oceny była analiza dokumentów. Wykorzystano następujące typy danych i dokumentów: 

• Dokumenty ramowe (w szczególności: PROW 2007-2013, uchwały Komitetu 

Monitorującego, obowiązujące akty prawne prawa unijnego i krajowego oraz 

projekty aktów prawnych na przyszły okres programowania po 2014 roku obejmujące 

obszar WPR i Leader oraz planowaną inicjatywę CLLD), 

• Dokumenty sprawozdawcze i analityczne nt. LSR Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska”, 

• Dane wytworzone przez LGD lub będące w posiadaniu LGD (pozyskano je ze stron 

internetowych LGD lub bezpośrednio od LGD), 

• Dokumenty będące w posiadaniu LGD, 

• Dane KSOW i Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

• Raporty ewaluacyjne i publikacje branżowe. 

 

Ankieta mailowa 

W celu pozyskania szczegółowych informacji kontekstowych uzupełniających dane 

pozyskiwane w ramach badania desk research. Wykonawca zrealizował ankietę mailową,  

w ramach, której drogą elektroniczną przekazano do wypełnienia i odesłania opracowaną 

ankietę. Jej celem było pozyskanie informacji służących wstępnej weryfikacji wykonania 

przez LGD zobowiązań zawartych w umowie ramowej, jak również pozyskanie szczegółowych 

informacji w zakresie bieżącego stanu wdrażania LSR. Wzór narzędzia realizowanego  

za pośrednictwem ankiety mailowej stanowi załącznik do niniejszego raportu.  
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Źródło danych dla ilościowej i jakościowej analizy założeń LSR i funkcjonowania LGD 

stanowią: 

- sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za  rok 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013. 

- zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji za rok 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013. 

- sprawozdanie z realizacji operacji przesłane do Urzędu Marszałkowskiego, 

- statystyki i informacje zamieszczone na stronie internetowej utworzonej na potrzeby 

LGD, 

- wyniki ankiet przeprowadzonych wśród Zarządu LGD Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska”, członków Grupy Decyzyjnej LGD, beneficjentów działań w ramach 

LSR, mieszkańców obszaru LGD oraz przedstawicieli biura LGD, 

- dokumenty i opracowania będące wynikiem zrealizowanych działań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Materiał badawczy – źródła danych 
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W skład Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wchodzą gminy wymienione w poniższej 

tabeli. 

Tabela 4. Obszar LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

Liczba mieszkańców 
zameldowanych na stałe w dniu  

31 grudnia 2013 r. 

Nazwa gminy Typ gminy Identyfikator 

gminy W tym miasto 

Lądek Wiejska 302 302 2 5 764 - 

Słupca Wiejska 303 306 2 9 173 - 

Strzałkowo Wiejska 302 307 2 10 256 - 

Zagórów Miejsko-
wiejska 

302 308 3 9 131 3 065 

Powidz Wiejska 302 305 2 2 214 - 

RAZEM 36 538 3 065 

Nazwy gmin i ich identyfikatory podane zgodnie z przepisami art. 47 ustawy z dnia  
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439 z późn. zm.) 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, Stan ludności i ruch naturalny, http://www.stat.gov.pl/bdr_n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Opis obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju  
/ 

2.1 Ogólna charakterystyka LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 
stop 

2.1.1  Wykaz gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia 
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Obszar LGD leży w środkowej Wielkopolsce, w subregionie 

konińskim, około 75 km na wschód od Poznania. Układ 

tworzących go gmin pokazuje załączona obok mapa.  

Wszystkie gminy tworzące obszar LGD administracyjnie należą  

do powiatu słupeckiego. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 

626,1 km2. Największą obszarowo gminą jest Zagórów (159,7 

km2). Niewiele ustępują mu Słupca (144,8 km2) i Strzałkowo 

(142,3 km2). Gmina Lądek ma powierzchnię 98,6 km2,  

a najmniejszą z nich jest gmina Powidz (80,7 km2). 

Przez obszar LGD przechodzi autostrada A2 i magistrala kolejowa 

E20. Oba szlaki łączą Europę Zachodnią przez Berlin i Warszawę  

z Europą Wschodnią i zaliczają się do najważniejszych połączeń europejskich. Obszar LGD ma 

połączenie zarówno z autostradą (w okolicach Słupcy znajduje się wjazd na autostradę), jak 

też z magistralą kolejową dzięki dworcom w Słupcy, Strzałkowie i kilku mniejszym 

przystankom. Autostradą można łatwo i szybko dojechać do Poznania (ok. 75 km) i do Łodzi 

(ok. 125 km). 

Równolegle do autostrady prowadzi droga krajowa nr 92 Września-Słupca-Konin, która ma 

wiele połączeń z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, zapewniając dobre 

skomunikowanie obszaru z innymi regionami Polski.  

Uwarunkowania geograficzne 

Ukształtowanie powierzchni 

Obszar LGD należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza 

Południowo-bałtyckiego oraz Niziny Środkowopolskiej. Ukształtowanie terenu, sieć 

hydrograficzna i gleby zostały ukształtowane przez zlodowacenie środkowopolskie.  

Biorąc pod uwagę podział Polski na mezoregiony, dokonany przez J. Kondrackiego, północna 

i środkowa część obszaru znajduje się w obrębie mezoregionu Równina Wrzesińska, 

natomiast część południowa w obrębie mezoregionów Dolina Konińska i Równina 

Rychwalska.  

Równina Wrzesińska i Równina Rychwalska mają stosunkowo płaski, nizinny charakter.  

Pod względem geologicznym zbudowane są z utworów czwartorzędowych o miąższości 

2.1.2 Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne,  przyrodnicze, historyczne i kulturowe 
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często przekraczającej 100 m. Składnikiem tych utworów są piaski różnej granulacji, żwiry  

i gliny.  

Dolina Konińska jest częścią Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej. Ze wschodu na zachód 

płynie nią rzeka Warta. Dolinę wypełniają mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych 

obniżeniach występują niewielkie powierzchnie płytkich torfów. W stosunku do otaczających 

ją od północy i południa równin dolina jest zagłębiona około 15-20 m. Jej szerokość 

miejscami wynosi kilka kilometrów.  

Klimat 

Warunki klimatyczne panujące na terenie LGD należą do umiarkowanych, ciepłych, 

charakteryzuje je ścieranie się wpływów klimatu oceanicznego z kontynentalnym. Obszar 

położony jest w obrębie środkowej dzielnicy rolniczo - klimatycznej, w której amplitudy 

temperatury są mniejsze niż przeciętne w Polsce, wiosny i lata są wczesne i ciepłe, zimy 

łagodne z nietrwałą pokrywą śnieżną, zalegającą około od 50 do 60 dni. Okres wegetacyjny 

trwa średnio około 215 dni. Początek okresu wegetacyjnego przypada najczęściej na koniec 

marca lub początek kwietnia i trwa do początku listopada. Zima na omawianym terenie trwa 

przeciętnie od 70 do 80 dni w roku, a lato od 90 do 110 dni. Liczba dni upalnych, w których 

temperatura dochodzi do 32ºC, a w niektórych latach sięga nawet do 35ºC, wynosi ok. 20. 

Przeważającymi wiatrami na terenie omawianego obszaru są wiatry zachodnie,  

a drugorzędnymi wiatry południowo - zachodnie. Wiatry zachodnie zdecydowanie 

przeważają w porze letniej, natomiast zimą często pojawiają się wiatry z kierunku 

południowo - zachodniego. Wiatr zachodni niesie z sobą opady atmosferyczne, latem burze  

z gradobiciem, ulewne deszcze lub powodujące ciągłe ochłodzenie, a zimą częste opady 

śnieżne. Największe prędkości wiatrów notowane są zimą i wiosną, a najmniejsze latem. 

Średnie roczne prędkości wiatrów zawierają się w granicach od 2 m/s do 4 m/s. Cisze 

stanowią 22% i występują najczęściej w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Ma 

to szczególne znaczenie dla turystów preferujących aktywny wypoczynek nad jeziorami 

(szczególnie powidzkim): żeglarzy, windsurfingu itp. 

Charakterystyczne dla tego obszaru są jedne z najniższych w Polsce opady, sumy roczne 

wahają się w przedziale od 500 – 600 mm. Najwyższe opady w ciągu roku odnotowywane  

są w miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych od stycznia do marca. Średnia 

roczna wilgotność powietrza przekracza 80%. 

Gleby 

Na obszarze LGD występuje duże zróżnicowanie gleb, co wpływa na rejonizację upraw 

rolniczych. Pokrywę glebową obszaru tworzą przede wszystkim gleby piaskowe różnych 

typów genetycznych: rdzawe, bielicowe oraz brunatne kwaśne, powstałe na ubogich skałach 



 
Raport końcowy z ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

 
 

18 

macierzystych, łatwo przepuszczalnych dla wód opadowych. Szczegółową klasyfikację gleb 

pod względem ich jakości bonitacyjnej przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 5. Klasyfikacja gleb na terenie Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni 

gruntów ornych gmina 

I II III a III b IV a IV b V VI VI RZ 

Lądek 0 0 5 20 35 11 15 14 0 

Powidz 0 6 20 8 12 8 24 22 0 

Słupca 0 0 14 18 17 10 29 12 0 

Strzałkowo 0 1 24 11 15 11 26 11 1 

Zagórów 0 0 1 4 10 10 29 42 4 

Źródło: WIOŚ Poznań 2000 r. 

Dane w tabeli wskazują, że gleby występujące na obszarze LGD w większości należą  

do średnich i niższych klas bonitacyjnych. Znaczny procent stanowią ziemie V i VI klasy 

bonitacyjnej. Klasa I na terenie obszaru nie występuje w ogóle, natomiast klasa II występuje 

jedynie sporadycznie na terenie gminy Powidz i Strzałkowo. Stosunkowo najlepsze warunki 

glebowe występują na terenie gminy Strzałkowo, Powidz i Słupca, w których gleby II i III klasy 

bonitacyjnej stanowią odpowiednio 35%, 34% i 32% całej powierzchni gmin. Najgorsze 

warunki gospodarowania występują na terenie gminy Zagórów - aż 46%  

jej powierzchni należy do klasy VI. Gmina ta nie ma w ogóle gruntów klas I i II, grunty III klasy 

zajmują niewiele ponad 5% ogólnej powierzchni.  

Od jakości gleb występujących na terenie obszaru uzależniona jest struktura upraw. Znaczący 

udział w produkcji rolnej mają uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo-wodnych – żyto, 

mieszanki zbożowe, pszenżyto, kukurydza, zielonka i buraki cukrowe. Słabe gleby sprzyjają 

również uprawie roślin na cele energetyczne np. wierzby energetycznej, która ma 

stosunkowo niskie wymagania glebowe. Wierzba ta może być uprawiana zarówno  

na glebach użytkowanych rolniczo jak i na nieużytkach np. można nimi obsadzić łąki, skarpy, 

niecki. Duży udział słabych i wycofanych z produkcji rolnej gruntów rolnych w strukturze 

glebowej sprawia, że potencjalne możliwości zalesiania gruntów są bardzo wysokie. 
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Bogactwa naturalne 

Na obszarze LGD zlokalizowane jest jedno złoże ilastej ceramiki budowlanej w gminie 

Strzałkowo – złoże Wólka Staw, jednak jego eksploatacja została zaniechana. Na terenie 

obszaru LGD występują pokłady torfu, a dokładnie na terenie gminy Zagórów, w dolinie rzeki 

Czarna Struga. Torfowiska mają łączne zasoby bilansowe w ilości 3 551 tys. m3, a ich zasoby 

pozabilansowe wynoszą 218,6 tys. m3. Torfowiska nie są obecnie eksploatowane,  

ze względu na ich lokalizację, przyszła eksploatacja jest trudna do realizacji. Mogą być 

wykorzystywane rolniczo w postaci łąk. Złoża torfów zlokalizowane są również na terenie 

gminy Strzałkowo w okolicach miejscowości Katarzynowo oraz Paruszewo, nie podjęto 

jednak ich eksploatacji. 

Na terenie poszczególnych gmin obszaru prowadzona jest również eksploatacja kruszywa 

naturalnego na potrzeby lokalne ze złóż nieudokumentowanych. W gminie Zagórów  

ma to miejsce w okolicach Wrąbczyna Górskiego, Myszakówka i Nowej Wsi.  

Zasoby wodne 

Wody powierzchniowe 

Pod względem zasobności w wody powierzchniowe obszar LGD zaliczyć można do terenów  

o wysokiej zasobności. Znajduje się tu Jezioro Powidzkie, a także Jezioro Słupeckie. Dane  

na temat jezior na obszarze LGD przedstawia tabela. 

Tabela 6. Wykaz jezior na terenie Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

Głębokość [m] 

Nazwa 

jeziora 

Powierzchnia 

[ha] 

Objętość 

[tys. m3] śred maks 

Długość linii 

brzegowej 

[m] 

 

Powidzkie 1 035,9 131 279,2 12,7 45,4 33 910,0 

Powidzkie 

Małe 
52,0 1 820,0 3,5 7,5 5 250,0 

Słupeckie 258 460,0 1,9 2,5 bd 

Źródło: Atlas jezior Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, dane Urzędów Gmin 

bd*) – brak danych; 

Zdecydowana większość jezior jest pochodzenia polodowcowego, głównie typu rynnowego. 

Najczęściej są one długie i wąskie o znacznych głębokościach i nierównym dnie. Większość 
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jezior należy do typu eutroficznego, czyli bogatego w substancje odżywcze i obserwuje  

się na nich zakwit glonów (J. Powidzkie).  

Jezioro Powidzkie to jezioro rynnowe wchodzące w skład rynny jezior powidzko - 

wilczyńskich. Jest ono największym jeziorem Wielkopolski. Z południowej części jeziora 

wypływa rzeka Meszna - prawy dopływ Warty, stanowiąca odpływ wody z jeziora. Stan 

czystości wód jeziora uległ dużej poprawie w przeciągu ostatnich kilku lat i obecnie pod 

względem fizyczno - chemicznym jezioro to ma I klasę czystości. 

Jezioro Słupeckie to - sztuczny zbiornik wodny przylega od północno – wschodniej strony  

do miasta Słupcy. Jezioro to pełni funkcje retencyjne, rolnicze oraz rekreacyjne. Zostało 

utworzone w 1956 roku, w naturalnym zagłębieniu terenowym zlewni rzeki Meszny  

na użytkach zielonych, nieużytkach oraz dołach potorfowych. Obiekt jest atrakcyjnie 

położony krajobrazowo, znajduje się w granicach Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Na południowym brzegu usytuowany jest ośrodek wypoczynkowy, 

przystań żeglarska, pole namiotowe. Zbiornik napełniany jest wodami rzeki Meszny, 

prowadzącej wody z Jeziora Powidzkiego, a także okresowymi dopływami w jego północno- 

zachodniej części. Niestety stan czystości tego jeziora nie pozwala na wykorzystanie w pełni 

jego potencjału.  

Największą z rzek obszaru jest płynąca Pradoliną Warszawsko - Berlińską rzeka Warta, która 

jest prawobrzeżnym dopływem Odry i najważniejszym ciekiem województwa 

wielkopolskiego. Na obszarze LGD przepływa on przez gminy Lądek i Zagórów.  

W Warcie występuje 38 gatunków ryb np.: węgorz, sum, sumik amerykański, pstrąg 

potokowy, czy szczupak. Dawniej Warta miała duże znaczenie, jako droga komunikacyjna  

i transportowa – spławiano nią drewno, zboże, sól, metale, miód, skóry, wełnę i wyroby 

rzemieślnicze.  

Głównymi dopływami Warty na terenie Lokalnej Grupy Działania są: 

• Meszna wypływająca z południowego krańca Jeziora Powidzkiego, jest 

prawobrzeżnym dopływem Warty. Jaj wody wykorzystywane są w celach rolniczych  

i do zasilania Jeziora Słupeckiego.  

• Czarna Struga (Bawół) stanowi lewobrzeżny dopływ Warty. Składa się z dwóch strug 

źródłowych o tej samej nazwie: Czarnej Strugi lewej zwanej Bawół i Czarnej Strugi prawej. 

Około 30% zlewni pokrywają lasy.  

• Wrześnica – jest prawym dopływem Warty. Jej całkowita długość wynosi 53,0 km,  

a odwadnia obszar o powierzchni 371,6 km2.  

Do charakterystycznych elementów sieci wodnej obszaru LGD należą również mniejsze 

zbiorniki wodne zaliczane do obiektów małej retencji wodnej. Są to stawy, śródpolne oczka 
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wodne oraz wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą. Tego typu zbiorniki wodne 

występują we wszystkich gminach. Są to zbiorniki o regularnych kształtach, najczęściej 

płytkie i zarastające. Pełnią one nie tylko znaczącą funkcję biocenotyczną, ale stanowią także 

cenny element urozmaicenia krajobrazu rolniczego. Na samym Pojezierzu Powidzkim jest 

około 60 tego typu zagłębień, o powierzchni nie przekraczającej w większości 0,05 ha. 

Znaczne nagromadzenie małych zbiorników wodnych występuje również w dolinie Warty, 

mają one głównie charakter starorzeczy.  

Tereny podmokłe (mokradła, bagna, trzęsawiska) są kolejnym elementem hydrograficznymi 

krajobrazowym na terenie LGD. Są one związane przede wszystkim z dolinami rzecznymi, 

rynnami jeziornymi oraz obniżeniami bezodpływowymi. Największe z nich to obszary 

występujące na terenie Nadleśnictwa Grodziec w gminie Zagórów: 

• miejscowość Wrębczyn Górski– 2, 23 ha  

• miejscowość Grądy– 2, 65 ha; 

• miejscowość Szetlew – 1, 31 ha. 

 

Wody podziemne 

Zgodnie z hydrogeologicznym podziałem kraju cały obszar znajduje się w makroregionie 

północno-zachodnim oraz VI regionie hydrologicznym zwanym wielkopolskim. Na jego 

obszarze zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach 

czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kredowych.  

Teren LGD znajduje się w obrębie 4 głównych zbiorników wód podziemnych o numerach: 

143, 144, 150 i 311. Występują one w utworach czwartorzędowych i mają porowy charakter 

ośrodka. Wyjątek stanowi GZWP 143, który reprezentuje utwory trzeciorzędowe. 

Zestawienie parametrów GZWP występujących na obszarze LGD przedstawia tabela.  
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Tabela 7. Parametry GZWP występujących na terenie Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska” 

Nr 

GZWP 

Nazwa GZWP Typ 

ośrodka 

Wiek 

skał 

Powierzchnia 

GZWP [km2] 

Średnia 

głębokość 

ujęć [m] 

Zasoby 

dyspozycyjne 

[tys. m3/d] 

143 Subzbiornik 

Inowrocław-

Gniezno 

porowy Tr 2 000 120 96,0 

144 Wielkopolska 

Pradolina 

Kopalna 

porowy Q 4 000 60 480,0 

150 Pradolina 

Warszawa-

Berlin 

porowy Q 1 904 25-30 456,0 

311 Zbiornik rzeki 

Prosna 

porowy Q 535 25 23,0 

Źródło: WIOŚ Poznań 
Tr – trzeciorzęd, Q – czwartorzęd 

 
Użytkowanie gruntów 

Obszar LGD jest intensywnie użytkowany rolniczo, gdyż największą część jego powierzchni 

zajmują grunty orne stanowiące 60,8%. Wszystkie użytki rolne, czyli grunty orne, sady, łąki 

oraz pastwiska zajmują 74,8% powierzchni ogólnej, co stanowi wysoki wskaźnik  

w porównaniu ze średnią dla województwa wielkopolskiego i dla Polski (odpowiednio 63%  

i 51%).  

Niezbyt wysoki jest wskaźnik lesistości, który dla całego obszaru wynosi 15,3% i znacznie 

odbiega od średniej dla całego województwa wielkopolskiego (25,8%) i dla Polski (28,6%). 

Lasy występują w oddzielonych od siebie kompleksach, zróżnicowanych pod względem 

siedliskowym i gatunkowym. Wskaźnik lesistości wykazuje duże zróżnicowanie  

w poszczególnych gminach. Najsilniej zalesiona jest gmina Powidz i Zagórów, gdzie lasy 

zajmują odpowiednio 40,7% i 34,9% obszaru. Najmniej zalesione są natomiast gminy Lądek  

i Słupca (odpowiednio 3% i 7%).  

Pełne dane dotyczące struktury użytkowania gruntów na obszarze LGD przedstawia 

zamieszczona tabela. 
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Tabela 8. Użytkowanie gruntów w poszczególnych gminach Stowarzyszenia „Unia 
Nadwarciańska” (we wierszu „Razem” w liczniku jest podana powierzchnia w ha,  

w mianowniku udział procentowy w stosunku do powierzchni ogólnej) 
 

Użytki rolne 

Gmina 
Powierzchn
ia ogółem 

Ogółem 
Grunty 

orne 
Sady 

Łąki + 

pastwisk
a 

Lasy Pozostałe 

Lądek 9 832 8 633 6 168 53 2 412 296 903 

Powidz 8 015 2 405 2 064 18 323 3 893 1 717 

Słupca 14 493 12 659 11 562 71 1 026 677 1 157 

Strzałkowo 14 239 11 600 10 767 64 769 1 330 1 309 

Zagórów 15 959 11 482 7 445 94 3 943 3 375 1 102 

Razem 
62 538 

100% 

46 776 

74,8% 

38 004 

60,8% 

300 

0,5% 

8 473 

13,5% 

9 571 

15,3% 

6 188 

9,9% 

Źródło: Dane z Urzędów Gmin 

Przedstawiony sposób użytkowania gruntów przy średnim poziomie uprzemysłowienia 

obszaru sprzyja rozwojowi agroturystyki oraz turystyki wiejskiej. Do gmin posiadających 

sprzyjające warunki turystyczno - rekreacyjne należą przede wszystkim gminy Powidz, 

Zagórów oraz Lądek.  

Uwarunkowania przyrodnicze 

Obszar LGD dysponuje dużym i atrakcyjnym kapitałem przyrodniczym, który może być 

wykorzystany do rozwoju funkcji turystycznej, zwłaszcza turystyki kwalifikowanej  

i ekoturystyki. O bogatych zasobach przyrodniczych świadczą dwa istniejące tu parki 

krajobrazowe. Są to Nadwarciański Park Krajobrazowy i Powidzki Park Krajobrazowy. 

Obszary chronione zajmują ponad 85% terenu objętego LSR. 

Nadwarciański Park Krajobrazowy powstał w 1995 na powierzchni 134 km2. Znaczna część 

Parku leży w obrębie gmin Zagórów i Lądek. Elementami chronionymi są:  

• krajobraz polodowcowy z szeroką pradoliną, której dnem płynie Warta,  

• fauna, w szczególności bogata awifauna - na terenie Parku naliczono 153 gatunki 

ptaków co stanowi 67 % krajowego bogactwa gatunkowego; w rozlewiskach Warty swoje 

żeremia budują bobry. 

• bogata roślinność Parku - blisko 1070 gatunków roślin naczyniowych, wśród nich  

57 gatunków prawnie chronionych, w tym 40 gatunków podlegających ochronie całkowitej. 
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Powidzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1998 roku. Leży on na pograniczy powiatu 

słupeckiego i gnieźnieńskiego obejmując obszar 246 km2. Podstawowym przedmiotem 

ochrony w Parku jest urozmaicona rzeźba terenu, będąca wynikiem działalności lodowca, 

liczne jeziora, z najpiękniejszym Jeziorem Powidzkim, a także bogata fauna, wśród której 

znaczna ilość gatunków podlega ochronie. Na terenie parku stwierdzono występowanie  

174 gatunki ptaków i 34 ssaki. W jeziorach parku występują 22 gatunki ryb. Bogata jest także 

flora Parku - stwierdzono tu 990 gatunków roślin naczyniowych w 216 zbiorowiskach 

roślinnych, z czego 60 gatunków podlega prawnej ochronie. 

Dużą część terenów objętych obszarem LGD stanowią dwa obszary wpisane do sieci NATURA 

2000: Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Środkowej Warty” - PLB 300002 oraz Specjalny 

Obszar Ochrony „Ostoja Nadwarciańska” – PLH 300009. 

Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Środkowej Warty” obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią 

Babin (koło Uniejowa) i Dębno n. Wartą (koło Nowego Miasta n. Wartą). Obszar doliny jest  

w zróżnicowanym stopniu przekształcony i odmiennie użytkowany. W obrębie gmin Lądek  

i Zagórów dolina zachowała naturalny charakter. Jej zachodnia część nie została obwałowana 

i podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zajęty przez mozaikę ekstensywnie 

użytkowanych łąk i pastwisk, zarastających szuwarem starorzeczy oraz starych łęgów 

jesionowo - wiązowych i grądów niskich. Znaczne ich fragmenty zachowały  

się w wyniku ochrony rezerwatowej. Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej. 

Występuje tu wiele rzadkich, chronionych gatunków ptaków: rybitwy białowąsej, cyranki, 

gęgawy, krwawodzioba, płaskonosa, rybitwy białoczelnej, rybitwy białoskrzydłej, rybitwy 

czarnej, rycyka, batalionów, bąka, błotniaka łąkowego, błotniaka stawowego, dzięcioła 

średniego, kropiatki, podróżniczka i wielu innych. 

W okresie wędrówki jesiennej pojawia się tu czapla biała, świstuna, żuraw i mieszane stada 

gęsi liczące powyżej 5000 osobników. Wiosną pojawiają się stada tokujących batalionów  

w liczbie do 1200 osobników. 

Specjalny Obszar Ochrony „Ostoja Nadwarciańska” obejmuje fragment doliny Środkowej 

Warty. Terasa zalewowa Warty osiąga miejscami ponad 4 km szerokości i cechuje się dużą 

różnorodnością szaty roślinnej, tym samym tworząc dogodne siedliska dla wielu gatunków 

zwierząt, w szczególności ptaków. Są one wyjątkowo zróżnicowane - od bagiennych  

i torfowiskowych do suchych, wydmowych, a część z nich, jak np. priorytetowe, śródlądowe 

łąki halofilne, cechują się bardzo dobrym stanem zachowania. Łąki te, z bogatymi 

populacjami ginących gatunków słonorośli (np. Triglochin maritimum) oraz krytycznie 

zagrożonego w Polsce storczyka błotnego Orchis palustris, są osobliwością w skali 

europejskiej.  

Bogata jest fauna płazów - stwierdzono tu 13 z 18 występujących w Polsce gatunków. Flora 

roślin naczyniowych liczy ponad 1000 gatunków, spośród których około 100 znajduje  
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się na krajowej i/lub regionalnej czerwonej liście taksonów zagrożonych. Pozostałe grupy 

organizmów są słabiej rozpoznane, niemniej występują tu interesujące gatunki grzybów, 

mszaków, mięczaków, jętek, pijawek, nietoperzy i ryb. 

O dużej wartości przyrodniczej tego terenu decyduje stosunkowo niski poziom 

antropogenicznego przekształcenia, dominują tu ekosystemy o charakterze naturalnym  

i półnaturalnym. Ostatnio obserwuje się stopniową, spontaniczną regenerację cennych 

zbiorowisk leśnych, w tym łęgów wierzbowych i olszowo - jesionowych. Procesom tym 

sprzyja fakt, że panujące tu warunki naturalne są niekorzystne dla rozwoju intensywnych 

form gospodarowania, w tym masowej rekreacji. 

Należy podkreślić, ze krajobraz Doliny Środkowej Warty jest jednym z najlepiej zachowanych 

naturalnych i półnaturalnych krajobrazów typowej rzeki nizinnej w skali europejskiej,  

co potwierdza uwzględnienie jej w programach CORINE biotopem i ECONET- Polska. Dolina 

Środkowej Warty spełnia także kryteria obszarów ważnych z punktu widzenia ochrony 

biotopów podmokłych w ramach Konwencji Ramsarskiej. 

Uwarunkowania historyczne 

Obszar LGD już w czasach plemiennych była obszarem prężnie rozwijających się skupisk 

osadniczo - kulturowych, stymulowanych przez atrakcyjną i przyciągającą pod względem 

gospodarczym i komunikacyjnym rzekę Wartę. W dziejach wielu społeczności rzeki i jeziora 

odgrywały ogromną rolę. Były one miejscem zakładania najstarszych osiedli, których 

mieszkańcy mieli zapewniony stały dostęp do wody, możliwość poruszania  

się i kontaktowania ze światem oraz korzystania z naturalnych pożytków. Bliskość wody 

zapewniała stabilność osadniczą, a ta była ważnym warunkiem rozwoju kulturowego  

i cywilizacyjnego. Przyglądając się obszarowi od strony geografii historycznej, nie trudno 

zauważyć, że jakkolwiek czynnikiem łączącym interesujące nas tereny jest dolina Warty  

i jej dopływy, jednak na przestrzeni dziejów nie zawsze były one ze sobą zintegrowane, 

dlatego ten niezwykle atrakcyjny rejon pod względem turystyki kulturowej nie może być 

traktowany jako jednolite historycznie terytorium. Poszczególne miejscowości i gminy 

wchodzące obecnie w skład obszaru LGD niejednokrotnie w dziejach historii podzielone były 

przez granice polityczne, administracyjne, a nawet kulturowe. 

Pierwsze ludzkie osiedla, jedne z najstarszych w Wielkopolsce, powstały na wydmach 

nadwarciańskich około 12000 lat temu, w okolicach dzisiejszej wsi Tarnowa. Nieopodal,  

w Modlicy, wiele wieków później zbudowany został gród ludności kultury łużyckiej, który 

obok Biskupina i Słupcy uchodzi za jedną z najstarszych warowni w Polsce. U schyłku 

starożytności przez obszar Lokalnej Grupy Działania przechodził szlak bursztynowy. Później,  

w początkach średniowiecza, wokół grodów w Lądzie, Samarzewie, Spławiu – Wodzisku  

i Raszewach, wykształciła się niewielka wspólnota plemienna, dla której Warta odgrywała 

pierwszorzędną rolę. W X wieku, po opanowaniu tego terenu przez Piastów, rozpoczęła się 
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wielka kariera Lądu. Gród na „Rydlowej Górze” stał się jednym z ważniejszych ośrodków 

państwa polskiego, siedzibą kasztelanii i miejscem krzewienia religii chrześcijańskiej.  

Do rozwoju tego regionu w następnych stuleciach przyczyniła się stała obecność cystersów  

w Lądzie i franciszkanów w Pyzdrach, a także częste wizyty biskupów poznańskich  

w Ciążeniu, jak też pobyty książąt wielkopolskich i królów polskich, dysponujących własnym 

zamkiem w Dłusku, przeniesionym następnie do Pyzdr. Przez stulecia miały tu miejsce ważne 

wydarzenia historyczne: wojny o Ląd w XIII wieku, najazd Krzyżaków w 1331 roku, wojny 

Grzymalitów z Nałęczami w 1383 roku, „potop” szwedzki w latach 1655-1657. Po rozbiorze 

Polski w 1793 roku ziemię nadwarciańską włączono do Prus, a w 1815 roku, w wyniku 

postanowień kongresu wiedeńskiego, została na 100 lat podzielona między Prusy i Rosję.  

O bogatej historii tej ziemi świadczą wspaniałe zabytki: grodziska wczesnośredniowieczne  

w Samarzewie i Lądzie, klasztor pocysterskiw Lądzie, kościoły w Ciążeniu, Lądku i Zagórowie, 

dawny pałac biskupów poznańskich w Ciążeniu oraz dwory i pałace w Paruszewie, Charbinie  

i Unii. Krajobraz regionu zdobią również liczne wiatraki, figurki, pomniki i krzyże. 

Najstarszą miejscowością omawianego obszaru jest Ląd znajdujący się w granicach gminy 

Lądek. Wieś położona na prawym brzegu Warty. W miejscowości tej jeszcze w okresie 

przedpiastowskim powstał gród pełniąc przypuszczalnie rolę czoła opolnego w strukturach 

plemiennych ówczesnych ziem polskich. Kolejne zapiski informują, iż ok. roku 940 w Lądzie 

powstaje gród państwowy. Jego genezę wiązać należy przypuszczalnie z budową sieci 

obiektów obronnych wokół centrum gnieźnieńskiego, które na etapie rozwoju terytorialnego 

państwa pierwszych Piastów miały za zadanie osłaniać ośrodek stołeczny w Gnieźnie przed 

najazdem z zewnątrz i kontrolować wiodące w jego kierunku szlaki komunikacyjne. Gród  

w Lądzie pełnił zapewne taką rolę w stosunku do ważnego w średniowieczu szlaku 

komunikacyjnego z Poznania do Łęczycy, a także bronił przeprawy przez rzekę Wartę.  

W 1136 roku Ląd wchodził w skład systemu administracji terytorialnej państwa 

piastowskiego, sprawując funkcję grodu kasztelańskiego w południowej części Wielkopolski. 

W latach czterdziestych XII wieku powstał klasztor cystersów w Lądzie. Mieszko III Stary 

nadał klasztorowi osady: Lądek, Dolany, Morsko, Kłobia i Choceń. Opactwo w Lądzie 

odwiedzali królowie: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło. W latach 

1793- 1796 w wyniku II rozbioru Polski, ziemia lądzka zostaje poddana pod zabór pruski. 

Następuje konfiskata większości majątków klasztornych. W latach 1852-1855 

przeprowadzona zostaje w Lądzie gruntowna renowacja kościoła i zabudowań klasztornych. 

Odnowiono m.in. pałac opacki, ołtarze, stalle w kapitularzu oraz dokonano naprawy podłóg. 

Pracami renowacyjnymi kierował Ludwik Jabłoński z Warszawy. Następnie obiekty klasztorne 

przechodzą w ręce Ministerstwa Skarbu po czym w 1921 roku zgromadzenie księży 

Salezjanów przejmuje w użytkowanie klasztor lądzki i w pomieszczeniach klasztornych 

zostaje zorganizowane Niższe Seminarium Duchowne, którego celem jest wychowanie i 

kształcenie młodzieży męskiej w zakresie szkoły średniej. Salezjanie przeprowadzają 

niezbędne prace budowlane i remontowe, przystosowując wnętrza dawnego klasztoru na 
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potrzeby szkoły. W 1946 po zakończeniu II Wojny Światowej następuje reaktywacja 

Salezjańskiego Seminarium Duchownego, które funkcjonuje w Lądzie do dnia dzisiejszego. 

Uwarunkowania kulturowe 

Różnorodność kulturowa obszaru LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” obejmuje 

tradycje piastowskie, cysterskie, franciszkańskie, liczne świadectwa pobytu władców Polski, 

biskupów poznańskich i możnych rodów rycerskich, a także pamięć podziałów historycznych. 

Granica 

Teren LGD w latach 1815-1915 podzielony był na część pruską i rosyjską. W miejscowość 

Łężec w gminie Strzałkowo funkcjonowało przejście graniczne, a w odległej zaledwie o 1 km 

w Słupcy komora celna. Granica ta żyje jeszcze w mentalności mieszkańców, stanowiąc  

o lokalnym kolorycie tych stron, niemal niespotykanym w innych częściach kraju. Wśród 

mieszkańców do dzisiaj krążą powiedzonka i określenia odnoszące się do osób z „tej” czy 

„tamtej” strony „granicy”. 

Osadnictwo holenderskie 

Przemieszczając się pradoliną Warty napotykamy na wielce urokliwy krajobraz stanowiący 

przez stulecia świadectwo udanej koegzystencji człowieka i przyrody. Niezwykle trudny  

do okiełznania teren, długo broniący się przed zmianą swego oblicza i rolniczym 

wykorzystaniem, jeszcze dziś zachwyca swą surowością i autentycznością. Pasy wierzb  

i topoli rosnących na polnych miedzach oraz wzdłuż przeciwpowodziowych wałów, liczne 

rowy melioracyjne i zbiorniki wodne, a przede wszystkim bliskość rzeki narzucają nam 

szacunek dla siły przyrody, lecz jednocześnie dają dowód ogromnej pracy włożonej  

w zagospodarowanie zalewowego terenu. Z daleka, z szosy widoczne sztucznie usypane 

wzgórki, na których ulokowane są całe zagrody, jeszcze bardziej podkreślają uzależnienie 

człowieka od wodnego żywiołu. Zagospodarowanie tych terenów, a jednocześnie niezwykle 

charakterystyczny typ wsi, zagrody i chałupy z nim związanej zawdzięczamy osadnikom 

holenderskim pochodzącym z Fryzji, którzy na tym terenie pojawili się na początku XVI 

wieku. Ich napływ spowodowany był z jednej strony prześladowaniami religijnymi i licznymi 

pogromami na tle religijnym członków sekt Nowochrzczeńców i Menonitów, powstałych  

w dobie reformacji religijnej, z drugiej strony względami praktycznymi: koloniści 

reprezentowali wysoki poziom gospodarki i kultury osadniczej, przez co byli osadnikami 

wysoce pożądanymi. Kolonistów osadzano zawsze bądź nad brzegami wód, bądź  

na miejscach nizinnych i mokradłach. Dzięki wielowiekowemu doświadczeniu w walce  

z zalewem wody wyniesionemu z ojczyzny, potrafili oni drogą zakładania całego systemu 

rowów, tam i grobli, nawet całkiem nieużyteczne połacie, z pozoru nie nadające się  

do prowadzenia działalności gospodarczej, doprowadzić do stanu kwitnącej kultury. 



 
Raport końcowy z ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

 
 

28 

Przykłady osadnictwa „holenderskiego” widać szczególnie w południowej części obszaru LGD 

w miejscowościach Ciążeńskie Holendry i Wrąbczyn.  

Festiwale Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie  

Ląd nad Wartą należy do najciekawszych miejscowości w Wielkopolsce. Urocza pradolina 

Warty, a także pozostałości grodu wczesnośredniowiecznego i piękny klasztor pocysterski  

od dawna przyciągają rzesze turystów. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca stają się coroczne 

festiwale kultury słowiańskiej i cysterskiej, których zadaniem jest przypomnienie chlubnej 

przeszłości Lądu oraz popularyzowanie wiedzy archeologicznej i historycznej. Pierwsza 

edycja Festiwalu miała miejsce w 2005 roku. Imprezy te, z reguły organizowane w ostatni 

weekend czerwca, z wolna wpisują się do kalendarza najważniejszych tego typu wydarzeń w 

Polsce. Do stałych punktów ich programu należą pokazy dawnych walk i rzemiosł, 

inscenizacje historyczne, koncerty muzyki dawnej, wykłady popularno-naukowe, wystawy 

archeologiczne, turnieje szachów średniowiecznych, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i 

młodzieży szkolnej. Poszczególne edycje festiwali lądzkich wyróżnia staranny dobór 

tematów, ukazujących w przystępny sposób problemy i klimat średniowiecznych czasów.  

Misteria Męki Pańskiej 

Co roku we wszystkie soboty i niedziele Wielkiego Postu alumni Wyższego Seminarium 

Duchownego w Lądzie kilkakrotnie pojawiają się na scenie, aby zaproponować przybyłym 

dwugodzinne przedstawienie Misterium Męki Pańskiej. Misterium składa się z pięciu aktów, 

które prowadzą widza od Ogrójca, poprzez zdradę Judasza, dziedziniec arcykapłana, pałac 

Piłata, Golgotę, aż do poranka zmartwychwstania. Kwestie bohaterów Misterium w znacznej 

mierze są parafrazą tekstów biblijnych. Misteryjni goście docierają do Lądu ze wszystkich 

stron Polski. W latach 1979-2003 było ich ponad czterdzieści tysięcy. Z pasyjnego spotkania 

wywożą pytania dotyczące ich życia i wiary, wrażenia z odwiedzin pocysterskiego klasztoru, 

oraz pamiątki, pocztówki, książki i filmy video, które ma w swej ofercie lądzka księgarnia. 

Autorem tekstu lądzkiego Misterium Męki Pańskiej jest ks. Franciszek Harazim SDB,  

a twórcą muzyki ks. Antoni Chlondowski SDB.  

Drużyna Słowiańska Warcianie i gród w Lądzie 

Dzięki środkom pozyskanym przez gminę Lądek w ramach programu „Odnowa wsi oraz 

rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego” w Lądzie nad Wartą powstaje rekonstrukcja 

grodu sprzed ponad 1000 lat. W początkach średniowiecza, wokół grodu w Lądzie na tzw. 

Górze Rydlowej, wykształciła się niewielka wspólnota plemienna, dla której Warta odgrywała 

pierwszorzędną rolę. W X wieku, po opanowaniu tego terenu przez Piastów, rozpoczęła się 

wielka kariera Lądu. Gród na „Rydlowej Górze” stał się jednym z ważniejszych ośrodków 

państwa polskiego, siedzibą kasztelanii i miejscem krzewienia religii chrześcijańskiej. Gród w 
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Lądzie ma swoją drużynę wojów- w 2005 roku w ślad za tym, co dzieje się w Lądzie powstała 

drużyna słowiańska WARCIANIE skupiająca pasjonatów historii w różnym wieku.  

Masoniki w Ciążeniu 

W pałacu w Ciążeniu - dawnej własności biskupów poznańskich przechowywany  

jest największy w Europie księgozbiór literatury masońskiej. Stworzono tutaj doskonałe 

warunki pracy nie tylko dla masonologów, ale dla tych wszystkich, którzy w ciszy i otoczeniu 

pięknej nadwarciańskiej przyrody pragną zgłębiać lekturę bardzo rzadkich druków 

różokrzyżowców oraz współczesne wydawnictwa masońskie. 

 

Potencjał demograficzny 

Dane demograficzne dotyczące obszaru przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 9. Dane dotyczące liczby ludności zamieszkałej na obszarze LGD 

Rok 31.12.2009 31.12.2013 

Gmina Liczba 
ludności 

Przyr. 
nat. 

Saldo 
migracji 

Liczba 
ludności 

Przyr. 
nat. 

Saldo 
migracji 

gm. Zagórów  9 092 24 -11 9 131 -3 -22 

gm. Lądek 5 693 19 18 5 764 18 -5 

gm. Powidz 2 090 -14 10 2 214 -5 7 

gm. Słupca 9 162 -9 -21 9 173 -15 -75 

gm. 
Strzałkowo 

9 420 30 -41 10 256 16 39 

Ogółem 
obszar 

35 
457 

50 -45 36 538 11 -56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji i danych statystycznych z opracowań Urzędu Statystycznego w Poznaniu z lat 1999-

2005 i GUS, Bank Danych Regionalnych, STAN LUDNOŚCI  I RUCH NATURALNY, http://www.stat.gov.pl/bdr_n. 

Na obszarze LGD w dniu 31.12.2009 roku zamieszkiwało 35 457 osób. Ludności obszaru  

w ostatnich 4 latach wzrosła o około 2,96%. Przyrost naturalny jest ciągle dodatni,  

ale z tendencją spadkową. Na koniec 2009 roku wynosił on 50 osób, podczas gdy na koniec 

2013 roku zaledwie 11 osób. Saldo migracji natomiast jest cały czas ujemne, w 2009 

wynosiło -45 a w 2013 -56 osób. Dodatnie salda migracji na leniec roku 2013 

2.1.3  Uwarunkowania społeczno-gospodarcze obszaru, w tym potencjał demograficzny  

i gospodarczy oraz poziom aktywności społecznej  
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zaobserwowano w gminie Powidz i gminie Strzałkowo, można z tego wnioskować, że obszar 

tych gmin są postrzegany jako dobre miejsce zamieszkania.  

Gęstość zaludnienia na obszarze objętym LSR wynosi 55 osób na km2 2. Jest to znacznie mniej 

niż wynosi średnia gęstość zaludnienia w Polsce (123 osoby/km2) i w Wielkopolsce (116 

osób/km2). Gęstość zaludnienia jest natomiast porównywalna ze średnią gęstością 

zaludnienia na obszarach wiejskich, wynoszącą dla Województwa Wielkopolskiego 55 

osoby/km2 oraz dla Polski 52 osób/km2. 

Struktura wiekowa ludności obszaru objętego LSR w podziale na grupę przedprodukcyjną (0-

14 lat), produkcyjną (mężczyźni 15-64 lata, kobiety 15-59 lat) i poprodukcyjną (mężczyźni 65 

lat i powyżej, kobiety 60 lat i powyżej) jest przedstawiona poniżej w tabeli (dane z 2013r.).  

Tabela 10. Ludność wg ekonomicznych grup wieku i płci 

Rok 31.12.2009 31.12.2013 

Gmina Liczba 
ludności 

Wiek 
przedprod
ukcyjny 

Wiek 
Produkc
yjny 

Wiek 
Poprodu
kcyjny 

Liczba 
ludności 

Wiek 
przedpr
odukcyj
ny 

Wiek 
Produkcyj
ny 

Wiek 
Poprodu
kcyjny 

gm. Zagórów  9 092 1 555 6 133 1 404 9 131 1 496 6 155 1 480 

gm. Lądek 5 693 917 3 817 959 5 764 888 3 862 1 014 

gm. Powidz 2 090 301 1 394 395  2 214 309 1 456 449 

gm. Słupca 9 162 1698 6 084 1 380 9 173 1 529 6 151 1 493 

gm. Strzałkowo 9 420 1 606 6 508 1 306 10 256 1 718 6 996 1 542 

Ogółem obszar 35 457 4 677 23 936 5 444 36 538 5 940 24 620 5 978 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Struktura demograficzna ludności obszaru LSR na koniec 2013 roku jest nieco bardziej 

niekorzystna niż na koniec 2009. W 2013 roku 32% ludności obszaru LGD stanowiły osoby  

w wieku nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym), podczas gdy na koniec 2009 roku 

grupa ta stanowiła 28%.  Jednak w grupie tej osoby w wieku poprodukcyjnym  

są na podobnym poziomie (2009 r. 15%, 2013 r., 16%) podczas gdy w wieku 

przedprodukcyjnym w roku 2009 stanowiło 13% a w 2013 r. 16%. Z powyższych analiz 

wynika, iż obecnie na obszarze LGD przy podobnej stopie procentowej osób w wieku 

produkcyjnym (2009 r. 67,51%; 2013 r. 67,38%) oraz podobnej stopie procentowej w wieku 

                                                           
2
 Dane z GUS na koniec roku 2013 http://stat.gov.pl 
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poprodukcyjnym (2009 r. 15,35%; 2013 r. 16,36%) na terenie LGD zamieszkuje większy 

odsetek dzieci i młodzieży (2009 r. 13,19%; 2013 r. 16,26%).  

Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia 

Mimo rosnącej liczby małych i średnich przedsiębiorstw, dużego zaangażowania ludności  

w rolnictwie, na obszarze LGD utrzymuje się wysokie bezrobocie. Dane o liczbie 

bezrobotnych, liczbie bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców i liczbie 

bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym zostały przedstawione  

w tabeli. 

Tabela 11. Bezrobocie na terenie LGD 

Rok 31.12.2009 31.12.2013 

Gmina Liczba 
ludności 

Liczba 
bezrobotn
ych 

Liczba 
bezrobo
tnych na 
1000 
mieszka
ńców 

Udział 
bezrobot
nych w 
liczbie 
ludności 
w wieku 
produkc
yjnym 
(%) 

Liczba 
ludności 

Liczba 
bezrobo
tnych 

Liczba 
bezrobotn
ych na 
1000 
mieszkańc
ów 

Udział 
bezrobot
nych w 
liczbie 
ludności 
w wieku 
produkc
yjnym 
(%) 

gm. Zagórów  9 092 688 76 12 9 131 782 86 13,5 

gm. Lądek 5 693 308 54 8,6 5 764 379 65 10,4 

gm. Powidz 2 090 159 76 12,2 2 214 204 92 14,6 

gm. Słupca 9 162 561 61 9,9 9 173 634 69 10,9 

gm. Strzałkowo 9 420 568 60 9,4 10 256 311 30 9,2 

Ogółem obszar 35 457 2 284 327 52,1 36 538 2 310 342 58,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na koniec 2013 roku liczba bezrobotnych na obszarze LGD wynosiła 2 310 osób.  

Z przedstawionych danych wynika, że liczba bezrobotnych w stosunku do roku 2009 wzrosła. 

Problem bezrobocia na obszarze LGD zwiększył się we wszystkich gminach, za wyjątkiem 

Gminy Strzałkowo, w której z 60 bezrobotnych na 1000 mieszkańców w 2009 roku, na koniec 

roku 2013 przypadało 30 osób. Analogicznie we wszystkich gminach obszaru LGD,  

za wyjątkiem gminy Strzałkowo udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wzrosła.  
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Te wzrostowe tendencje są zgodne z tendencjami na terenie całego województwa 

wielkopolskiego (2009 r. 6%, 2013 r. 6,6 % w województwie wielkopolskim; 2009 r. 7,7%, 

2013 r. 8,8% w kraju udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym). 

Rolnictwo 

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarczym na obszarze LGD ze względu na liczbę 

mieszkańców związanych z rolnictwem. We wszystkich gminach liczba osób przypadająca  

na jedno gospodarstwo wynosi ok. 1,5. Na obszarze LGD funkcjonuje 4 532 gospodarstw 

indywidualnych. Liczbę gospodarstw w poszczególnych gminach przedstawia tabela poniżej.  

 
Tabela 12. Liczba indywidualnych gospodarstw w poszczególnych gminach 

Gmina Liczba gospodarstw 

gm. Zagórów 1 187 

gm. Lądek 922 

gm. Powidz 212 

gm. Słupca 1 526 

gm. Strzałkowo 685 

Ogółem  4 532 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Biorąc pod uwagę, że rolnictwo na obszarze LGD użytkuje grunty rolne o łącznej powierzchni 

46 751 ha, przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi 9,3 ha, czyli znacznie 

mniej niż wynosi średnia dla Wielkopolski (13,51 ha) i mniej niż średnia  

dla Polski (10,48 ha). W dzisiejszych warunkach istniejącą strukturę rolną należy jednak 

uznać za zbyt rozdrobnioną. Jest ona jednym z powodów niskiego poziomu życia na wsi  

oraz technologicznego zacofania małych gospodarstw.  

Przedsiębiorczość 

Obszar LGD odznacza się silną dominacją branży rolnej w strukturze gospodarki. Jest to 

obszar typowo rolniczy i takim w perspektywie najbliższych lat pozostanie, jednak daje się 

zauważyć rosnące znaczenie gospodarcze innych branż i sektorów.  

W sektorze produkcji i usług dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. W roku 2013  

na obszarze LGD zarejestrowanych było 2640 podmiotów gospodarczych, o 124 więcej niż  

w roku 2012. Ich liczbę w podziale na poszczególne gminy przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 13. Sytuacja gospodarcza na terenie obszaru LGD (2012 i 2013 rok) 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

Liczba osób 

fizycznych 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą 

Gmina 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

gm. Zagórów 9147 9131 603 617 488 502 

gm. Lądek 5740 5764 362 382 308 324 

gm. Powidz 2218 2214 178 181 137 140 

gm. Słupca 9314 9173 633 703 582 613 

gm. 
Strzałkowo 

10 232 10 256 740 757 602 619 

RAZEM 36 651 36 538 2 516 2 640 2 117 2 198 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Z powyższej tabeli wynika, że przyrost podmiotów gospodarczych nastąpił we wszystkich 

gminach znajdujących się na obszarze LGD. W gminie Zagórów, Powidz i Strzałkowo przyrost 

ten wynika z założenia przez osoby fizyczne własnej działalności gospodarczej. W gminie 

Lądek i głównie gminie Słupca w porównywanym okresie powstały podmioty gospodarcze 

prowadzące działalność również w innej formie prawnej. 

Wskaźnik aktywności gospodarczej określony liczbą podmiotów gospodarczych na 10 tys. 

ludności nie jest zbyt wysoki i w roku 2013 wynosi 723. Największą aktywnością gospodarczą 

mierzoną tym wskaźnikiem cechuje się gmina Powidz (818) i gmina Słupca (766),  

a najmniejszą gminy Zagórów (663) i gmina Lądek (675). Największy przyrost podmiotów 

mierzony wskaźnikiem aktywności gospodarczej w porównaniu do roku 2012 nastąpił  

w gminie Słupca, najmniejszy natomiast w gminie Strzałkowo i gminie Powidz.  
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Tabela 14. Aktywność gospodarcza obszaru LGD (2012 i 2013) 

Liczba 

mieszkańców 

Wskaźnik 

aktywności 

gospodarczej na 

10 tys. 

mieszkańców 

Gmina 

2012 2013 2012 2013 

gm. Zagórów 9147 9131 659 676 

gm. Lądek 5740 5764 631 663 

gm. Powidz 2218 2214 803 818 

gm. Słupca 9314 9173 680 766 

gm. 
Strzałkowo 

10 232 10 256 723 738 

RAZEM 36 651 36 538 686 723 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 

 

Turystyka 

Mimo dużego potencjału turystycznego, którego składniki zostały opisane w poprzednich 

rozdziałach, branża turystyczna jest słabo rozwinięta i stanowi niewielką część gospodarki 

obszaru. Świadczy o tym mała liczba obiektów oferujących nocleg: jest to 8 ośrodków 

wczasowych położonych nad Jeziorem Powidzkim, 1 hotel i 14 gospodarstw 

agroturystycznych. Obiekty te mają łącznie 600 miejsc noclegowych. Znacznie lepiej 

przedstawia się sytuacja w zakresie indywidualnych obiektów rekreacyjnych – przy Jeziorze 

Powidzkim do tej pory powstało około 1000 domków letniskowych, w gminie Słupca zaczyna 

się budowa takich obiektów, także gmina Strzałkowo wkrótce wytyczy obszary zabudowy 

rekreacyjno-letniskowej.  

Dość uboga jest sieć obiektów gastronomicznych – na całym obszarze funkcjonuje zaledwie 

20 obiektów całorocznych. Nad jeziorem Powidzkim w sezonie działa dodatkowo około  

20 obiektów sezonowych. Słabo rozwinięte są także inne usługi turystyczne - brakuje 

wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, urządzonych przystani, boisk, kortów, 

ośrodków jeździeckich, łowisk dla wędkarzy i innych tego rodzaju obiektów i urządzeń 

turystycznych. Niedostateczna jest także promocja walorów turystycznych obszaru – brakuje 

odpowiednich wydawnictw, stron internetowych i punktów informacji. 
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Mimo opisanych wyżej braków obszar co roku odwiedza około 25-30 tys. turystów, co jest 

najlepszym potwierdzeniem jego atrakcyjności turystycznej. 

Infrastruktura społeczna 

Podstawowa infrastruktura edukacyjna obszaru objętego LSR składa się z 11 przedszkoli, 14 

szkół podstawowych, 7 gimnazjów i 2 szkół ponadgimnazjalnych. 

Działalność społeczno - kulturalna jest prowadzona przez 12 bibliotek i 5 domów kultury. Sieć 

obiektów społeczno - kulturalnych dopełniają świetlice wiejskie i sale w remizach, pełniących 

rolę świetlic. Wymienione obiekty służą krzewieniu kultury i sztuki, kultywowaniu tradycji, 

udzielaniu pomocy organizacyjnej społecznym ruchom kulturalno - oświatowym oraz 

organizowaniu szkoleń poszerzających zakres kompetencji i umiejętności mieszkańców. 

Grupy i zespoły artystyczne działające przy domach kultury pozwalają rozwijać 

zainteresowania artystyczne dzieciom, młodzieży i dorosłym. Na obszarze LGD istnieją 

zespoły wokalne, taneczne, chóry i orkiestry dęte. 

Ośrodki kultury organizują co roku wiele imprez upowszechniających kulturą wśród 

mieszkańców. Największym zainteresowaniem cieszą się imprezy rodzinne, na przykład dni 

gminy, dożynki oraz imprezy organizowane z okazji świąt państwowych. Organizowane  

są także imprezy dla bardziej wyrobionych odbiorców kultury – konkursy recytatorskie, 

koncerty muzyki poważnej, przeglądy teatralne czy biesiady zespołów chóralnych.  

Ważną rolę w życiu społeczności wiejskich pełnią również obiekty rekreacyjno - sportowe.  

Na obszarze LGD największą grupę obiektów tego typu stanowią boiska sportowe i stadiony. 

Obok Sal sportowych listę obiektów sportowych dopełniają: kąpieliska, korty tenisowe, 

przystań, siłownia i ośrodki jazdy konnej. Małe dzieci mają bezpieczne warunki do zabawy  

na  placach zabaw.  

Większość wymienionych obiektów, zwłaszcza boisk i sal sportowych, to obiekty przyszkolne. 

Po zajęciach lekcyjnych są one wykorzystywane do organizowania zajęć sportowych  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Na obszarze LGD jest organizowanych wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, promujących 

sport i aktywny wypoczynek. Najczęściej są to turnieje i zawody sportowe – turnieje piłki 

nożnej, biegi uliczne, maratony rowerowe, maratony pływackie, a nawet zawody modeli 

pływających.  

Aktywność społeczna 

Na obszarze LGD działa ponad 60 organizacji pozarządowych, angażujących się aktywnie  

w rozwój regionu. Wśród nich największą grupę stanowią Ochotnicze Straże Pożarne, 

których jest 54. Prowadzą one nie tylko działania operacyjno - bojowe, ale także kulturalno - 
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społeczne. Niektóre OSP, np. OSP Lądek mają na swym koncie udział i zwycięstwa  

w prestiżowych zawodach sportowo - pożarniczych, także na szczeblu międzynarodowym. 

Przejawem aktywności kulturalnej mieszkańców są zespoły ludowe, których na obszarze LSR 

istnieje kilka (Szetlewskie Łany, Trąbczynianki, Rząśniki od Strzałkowa, Powidzanki) oraz 

chóry (CANTABILE z Zagórowa, chór KANTATA ze Strzałkowa, chór SONATA z Powidza).  

Spośród stowarzyszeń prowadzących działalność w obszarze historyczno - kulturowym  

na uwagę zasługuje Towarzystwo Przyjaciół Lądu i Ziemi Nadwarciańskiej. Zajmuje się ono 

popularyzacją dziedzictwa historycznego (m. in. współorganizuje Festiwali Kultury 

Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie). Dużą aktywność społeczną wykazuje Stowarzyszenie 

ORATORIUM w Lądzie, które od wielu lat prowadzi działalność wychowawczą wśród dzieci  

i młodzieży, szczególnie ze środowisk patologicznych. Opiekę nad wychowankami Oratorium 

sprawują wolontariusze - kwalifikowani wychowawcy wraz z asystentami, tzn. osobami 

aspirującymi do osiągnięcia kwalifikacji wychowawcy, zarówno w wymiarze teoretycznym jak 

i praktycznym. 

Wiele lokalnych organizacji zaangażowało się w partnerską współpracę na rzecz 

przygotowania, promocji i rozwoju nowego produktu turystycznego w miejscowości Ląd pod 

nazwą „Słowianie - Piastowie - Cystersi. Ląd nad Wartą Dziedzictwem Kultury Polskiej  

i Europejskiej”. Celem działań jest utworzenie parku kulturowego w Lądzie, obejmującego 

pobliskie stanowiska archeologiczne wraz z grodziskiem wczesnośredniowiecznym  

i klasztorem pocysterskim, a także rekonstrukcję grodu piastowskiego. Do tej pory udało się 

wybudować w Lądzie zręby grodu, wzorowane na grodziskach wczesnośredniowiecznych. 

Tradycją stały się corocznie organizowane w Lądzie Festiwale Kultury Słowiańskiej  

i Cysterskiej, popularyzujące i promujące bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne obszaru 

LGD. Podobne cele przyświecają organizacji wystaw czasowych, konferencji, lekcji dla dzieci  

i młodzieży szkolnej, a także wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę przyrodniczą  

i historyczną Ziemi Nadwarciańskiej. Obok lokalnych samorządów, przy organizacji i realizacji 

opisanych działań uczestniczą m.in. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Wyższe 

Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Fundacja „Patrimonium”  

w Poznaniu, Drużyna Słowiańska WARCIANIE oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 

Polskich - Oddział w Poznaniu. 

Ważny obszar aktywności społecznej stanowi sport, rekreacja i aktywny wypoczynek. Także  

i w tej dziedzinie organizowanych jest wiele imprez dla mieszkańców obszaru. 

Od 11 lat na wodach jeziora powidzkiego rozgrywane są Regaty o Puchar Starosty 

Słupeckiego „Na powitanie wakacji” z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. 

Interesującą propozycją są również coroczne wędrówki pradoliną Warty - „Ekspedycja 

Nadwarciańska” organizowane przez Słupecką Organizację Turystyczną.  
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Specyfika obszaru 

Obszar LGD cechuje wysoki stopień spójności, a jednocześnie posiada on własną specyfikę 

odróżniającą go od otaczających terenów. Składają się na nią opisane niżej czynniki 

krajobrazowo - przyrodnicze, historyczno - kulturowe, gospodarcze oraz społeczne. 

Specyfika krajobrazowo - przyrodnicza jest wynikiem położenia obszaru wzdłuż doliny Warty. 

Krajobraz Doliny Środkowej Warty jest jednym z najlepiej zachowanych naturalnych  

i półnaturalnych krajobrazów typowej rzeki nizinnej w skali europejskiej, co potwierdza 

uwzględnienie jej w programach CORINE biotopes i ECONET- Polska. 

O ponadprzeciętnych walorach krajobrazowo - przyrodniczych tego terenu świadczy 

utworzenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Elementami chronionymi Parku są: 

krajobraz polodowcowy, bogata awifauna obejmująca 153 gatunki ptaków oraz bogata 

roślinność (blisko 1070 gatunków roślin naczyniowych). Nieco na północ od doliny Warty 

rozciąga się drugi obszar chroniony - Powidzki Park Krajobrazowy. Przedmiotem ochrony  

w tym Parku jest urozmaicona rzeźba terenu, będąca wynikiem działalności lodowca, liczne 

jeziora, z najpiękniejszym Jeziorem Powidzkim, a także bogata fauna, wśród której znaczna 

ilość gatunków podlega ochronie. Obszar co roku przyciąga tysiące turystów, którzy mogą 

poznawać jego walory przyrodnicze dzięki licznym szlakom rowerowym i pieszym 

przebiegającym przez omawiany teren. 

Specyfika historyczno - kulturowa jest efektem wielowiekowej historii obszaru. Dolina rzeki 

od zarania dziejów stanowiła obszar prężnie rozwijających się skupisk osadniczo - 

kulturowych, dlatego jest pełna pamiątek z przeszłości. W okresie budowy zrębów państwa 

polskiego tutejsze grody dość szybko weszły w skład domeny piastowskiej, stając się jedną  

z ważniejszych jednostek administracji terytorialnej w Wielkopolsce, znaną pod nazwą 

kasztelani lądzkiej. Znaczenie polityczno - administracyjne owej strefy wzrosło jeszcze 

bardziej w okresie późnego średniowiecza. Umiejscowienie w Lądzie Cystersów i ich wpływ 

na rozwój i gospodarkę całego regionu zostawiły ślad również we współczesnym krajobrazie. 

Przez teren LGD przechodzą ważne szlaki turystyczne wpisane do europejskich szlaków 

kulturowych: szlak cysterski i szlak bursztynowy oraz szlak piastowski. 

W gospodarce obszaru dominującym sektorem jest rolnictwo, jednak rozdrobniona struktura 

rolna, niska jakość gleb oraz niekorzystne warunki klimatyczne (mała ilość opadów) stanowią 

ograniczenie dla jego rozwoju i zastosowania bardziej intensywnych form produkcji.  

Na obszarze LGD dominują uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo - wodnych – żyto, 

mieszanki zbożowe, pszenżyto, kukurydza, zielonka i buraki cukrowe. Cechy rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej obszaru sprzyjają rozwojowi alternatywnych kierunków produkcji 

rolnej - rolnictwa ekologicznego, a także uprawie roślin na cele energetyczne np. wierzby 

energetycznej, która ma stosunkowo niskie wymagania glebowe.  
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Rolnictwo ekologiczne jest szansą dla gospodarstw małych, których jest tu bardzo dużo. 

Większa pracochłonność w rolnictwie ekologicznym może dać zatrudnienie całej rodzinie 

żyjącej w takim gospodarstwie. Koszty własne gospodarstwa ekologicznego są zdecydowanie 

niższe, a w związku z tym wzrasta rentowność produkcji. Dobra perspektywa rysuje się dla 

gospodarstw położonych na obszarach uznanych za przyrodniczo cenne lub o szczególnych 

walorach krajobrazowych, a przez to atrakcyjnych z punktu widzenia turystyki Mogą one 

łączyć rolnictwo ekologiczne i agroturystykę (agro - ekoturystyka). Rozwój tych form 

umożliwiłby kontakt klienta z producentem, a tym samym pozwoliłoby na lepsze 

rozpoznanie rynku konsumenta. 

Specyfika gospodarcza to również dość niski wskaźnik aktywności gospodarczej w branżach 

pozarolniczych. Jest to między innymi efekt braku tradycji przedsiębiorczości. Obecna 

sytuacja wymaga zmiany poprzez działania w sferze okołobiznesowej (szkolenia, ułatwienie 

dostępu do informacji gospodarczej itp.) oraz zapewnienie wsparcia finansowego dla osób 

podejmujących działalność gospodarczą. 

Sytuację społeczną obszaru charakteryzują zarówno czynniki pozytywne, jak i negatywne.  

Do pierwszej grupy można zaliczyć wysoki poziom integracji, silne poczucie tożsamości 

lokalnej oraz duża liczba cyklicznych imprez kulturalno- rozrywkowych. Czynniki negatywne 

to przede wszystkim  

• niewystarczająca liczba obiektów społeczno - kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych, 

• niska aktywność społeczna i brak zainteresowania sprawami publicznymi dużej części 

mieszkańców, 

• mała liczba organizacji pozarządowych, zwłaszcza zrzeszających młodzież, 

• mała skłonność rolników i przedsiębiorców do podejmowania zespołowych działań 

gospodarczych. 

Jak widać, w społecznej specyfice obszaru przeważają czynniki negatywne, grożące społeczną 

marginalizacją części mieszkańców i dezintegracją społeczności lokalnej. 
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Cele LSR oraz planowane w jej ramach przedsięwzięcia przedstawione w dalszej części 
niniejszego rozdziału zostały określone w trakcie uspołecznionego procesu przygotowania 
LSR. Decydującym momentem w tym zakresie była seria warsztatów strategicznych 
przeprowadzonych w dniach 21 i 22 listopada oraz 14 grudnia 2007 roku. Uczestnicy tych 
warsztatów sformułowali następujące cele ogólne LSR: 
1. Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  
2. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego 
3. Zwiększenie aktywności gospodarczej  
4. Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych 
Przyjęte cele ogólne w pełni odpowiadają celom Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Prawie wszystkie cele ogólne przyjęte w strategii nawiązują do unikalnych zasobów 

kulturowych i przyrodniczych obszaru. Społeczność lokalna postrzega je jako szanse  

na rozwój funkcji turystycznej tego obszaru. Mając to na uwadze za naczelny cel strategii 

uznano zachowanie i waloryzację tych zasobów. Oznacza to, że w LSR jest kontynuowany 

kierunek działania wskazany jako temat wiodący Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, opracowanej w 2006 roku na potrzeby Pilotażowego Programu Leader+.  

Zasoby, które będą podstawą rozwoju obszaru są rozproszone, znajdują się w zarządzie wielu 

różnych podmiotów, z których każdy dysponuje pewną ich cząstką. Aby zrealizować przyjęty 

cel główny, związany z efektywnym wykorzystaniem posiadanych zasobów, konieczna jest 

aktywności wielu różnych podmiotów i ich dobra współpraca. Uzyskanie pożądanego stanu  

w tym zakresie wymaga odpowiednich działań, które są realizowane w ramach drugiego celu 

ogólnego „Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego”. Trzeci cel ogólny 

„Zwiększenie aktywności gospodarczej” jest powiązany z poprzednimi i polega na rozwoju 

tych branż i kierunków działalności gospodarczej, które przyczyniają się do lepszego 

wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych obszaru. Czwarty cel ogólny 

„Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych” ma charakter horyzontalny. 

Jego realizacja sprzyja zarówno efektywnemu wykorzystaniu zasobów (cel ogólny 1), jak też 

aktywizacji mieszkańców (cel ogólny 2) oraz wzrostowi aktywności gospodarczej na obszarze 

objętym LSR (cel ogólny 3). Jak widać z tej krótkiej analizy, przyjęte cele strategii pozostają 

we wzajemnych ścisłych związkach i oddziaływaniach. 

Doprecyzowaniem celów ogólnych są cele szczegółowe, w których wskazano konkretne 

efekty założone do osiągnięcia w okresie realizacji strategii, to znaczy w okresie od 2009  

3 Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju  
ll 

3.1 Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju (cele) 
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do 2015 roku. W odniesieniu do przyjętych celów ogólnych określono kierunkowe działania 

(przedsięwzięcia), w ramach których realizowane są poszczególne operacje i projekty. 

Przedsięwzięcia te uwzględniają zarówno projekty, które są realizowane przez Lokalną Grupę 

Działania na przykład jako projekty współpracy lub projekty aktywizacji społeczności lokalnej, 

jak też operacje, które są realizowane przez beneficjentów działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju”. Wszystkie opisane dalej operacje i projekty są sfinansowane ze środków 

Osi 4 Leader. 

Poniżej w formie tabelarycznej opisano cele ogólne i szczegółowe strategii Stowarzyszenia 

„Unia Nadwarciańska”, a następnie planowane w ramach LSR przedsięwzięcia.  

 

Tabela 15. Cele ogólne i cele szczegółowe LSR 

Cel ogólny 1: Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Cele szczegółowe: 

1.1.Poprawa stanu obiektów 

zabytkowych 

1.2.Rozbudowa infrastruktury 

turystycznej  

1.3.Zachowanie i promocja  walorów 

przyrodniczych obszaru 

1.4.Ożywienie i kultywowanie 

miejscowych tradycji historyczno-

kulturowych 

Planowane przedsięwzięcia: 

1.A Podniesienie turystycznej atrakcyjności 

obszaru 

1.B Kultywowanie lokalnego dziedzictwa 

kulturowego 

Cel ogólny 2: Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego 

Cele szczegółowe: 

2.1.Zwiększenie aktywności społecznej 

mieszkańców  

2.2.Rozwój ilościowy i jakościowy 

organizacji pozarządowych  

2.3.Rozbudowa infrastruktury 

społecznej 

Planowane przedsięwzięcia: 

2.A Zintegrowana i aktywna społeczność 

lokalna 
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Cel ogólny 3: Zwiększenie aktywności gospodarczej 

Cele szczegółowe: 

3.1.Rozwój pozarolniczej działalności 

gospodarczej i tworzenie nowych miejsc 

pracy 

3.2.Ułatwianie dostępu do wiedzy  

na temat przedsiębiorczości i informacji 

gospodarczej 

3.3.Rozwój branży produktów lokalnych 

Planowane przedsięwzięcia: 

3.A Przedsiębiorcza wieś 

Cel ogólny 4: Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych 

Cele szczegółowe: 

4.1. Upowszechnienie wiedzy  

i umiejętności oraz ułatwienie dostępu 

do usług doradczych związanych  

z pozyskiwaniem środków pomocowych 

Planowane przedsięwzięcia: 

4.A Zwiększenie zdolności pozyskiwania 

środków pomocowych. 

Źródło: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” LSR 

 

Przedsięwzięcie 1.A. Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru 

Opis przedsięwzięcia 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju ze względu na bogate i unikalne dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze posiada bardzo duży potencjał turystyczny. Jego wykorzystanie 

wymaga jednak podjęcia działań, które spowodują wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru 

i tworzenie nowych produktów turystycznych, co przyczyni się do większego napływu 

turystów. Niezbędne działania w tym kierunku to rozbudowa infrastruktury turystycznej, 

renowacja obiektów zabytkowych oraz zachowanie unikalnych walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru, ich lepsze wyeksponowanie i promocja. Działania te wejdą  

w zakres planowanego przedsięwzięcia.  

 

     3.2 Opis przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach LSR  
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Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 

• Poprawa stanu obiektów zabytkowych,  

• Rozbudowa infrastruktury turystycznej,  

• Zachowanie i promocja  walorów przyrodniczych obszaru. 

 

Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem następujących grup docelowych: 

• Rolników, 

• Mikroprzedsiębiorców z branży: usług turystycznych, handlu oraz z branży drobnej,             

            wytwórczości, rzemiosła i rękodzielnictwa, 

• Organizacji pozarządowych, 

• Samorządów lokalnych, 

• Kościołów i innych związków wyznaniowych, 

• Osób fizycznych podejmujących inicjatywy zbieżne z celami przedsięwzięcia. 

 

Zakres przedsięwzięcia (operacje i działania finansowane w ramach przedsięwzięcia) 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – operacje obejmujące: świadczenie 

usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym; świadczenie usług 

turystycznych związanych z rekreacją i wypoczynkiem; rzemiosło i rękodzieło. 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – operacje obejmujące: świadczenie usług 

turystycznych związanych z rekreacją i wypoczynkiem. 

Odnowa i rozwój wsi – operacje obejmujące: budowę szlaków turystycznych; budowę, 

przebudowę, remont i wyposażenie budynków i obiektów małej infrastruktury turystycznej 

pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturowe; urządzanie  

i porządkowanie terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku; rewitalizację 

obiektów zabytkowych, odnawianie i konserwację lokalnych pomników historycznych  

i miejsc pamięci. 

Małe projekty – operacje obejmujące: organizację imprez promujących dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze obszaru; utworzenie/zmodernizowanie bazy informacji turystycznej 

oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji 

informacyjnych; budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej; zachowanie  

lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego  

i krajobrazowego; odbudowę, renowację, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie 

obiektów kulturowych i historycznych. 

Projekty współpracy – projekt „Rozwój turystyki w dolinie środkowej Warty” realizowany we 

współpracy z lokalnymi grupami działania sąsiadującymi z LGD Stowarzyszenie „Unia 

Nadwarciańska” oraz grupami leżącymi wzdłuż rzeki Warty. 
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Aktywizacja i nabywanie umiejętności – badania i analizy dotyczące rozwoju turystyki, 

informowanie o obszarze objętym LSR i założeniach LSR w zakresie rozwoju turystyki; 

doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z zakresem 

przedsięwzięcia; aktywizowanie i zachęcanie społeczności lokalnej do udziału w działaniach 

na rzecz rozwoju turystyki. 

Przedsięwzięcie 1.B. Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego   

Opis przedsięwzięcia 

Uczestnicy warsztatów strategicznych uznali lokalne dziedzictwo kulturowe za ważny 

czynnikiem, który może wzbogacić ofertę turystyczną obszaru i zwiększyć jego turystyczną 

atrakcyjność. Dlatego w strategii zaplanowano przedsięwzięcie ukierunkowane  

na zachowanie lub odtwarzanie tego dziedzictwa, a także zachęcanie i stwarzanie 

mieszkańcom warunków do jego kultywowania. 

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 

• Ożywienia i kultywowania miejscowych tradycji historyczno-kulturowych. 

Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem następujących grup docelowych: 

• Rolników, 

• Mikroprzedsiębiorców wytwarzających produktu oparte o wykorzystanie lokalnego   

           dziedzictwa kulturowego, 

• Organizacji pozarządowych, 

• Twórców ludowych oraz grup i zespołów artystycznych kultywujących lokalne  

            dziedzictwo kulturowe, 

• Samorządów lokalnych, 

• Kościołów i innych związków wyznaniowych, 

• Osób fizycznych podejmujących inicjatywy zbieżne z celami przedsięwzięcia.  

 

Zakres przedsięwzięcia (operacje i działania finansowane w ramach przedsięwzięcia) 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – operacje obejmujące: świadczenie 

usług lub produkcję opartą o wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – operacje obejmujące: świadczenie usług lub 

produkcję opartą o wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

Odnowa i rozwój wsi – operacje obejmujące: zakup towarów służących przedsięwzięciom 

związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych i tradycyjnych zawodów.  
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Małe projekty – operacje obejmujące: organizację szkoleń i innych przedsięwzięć  

o charakterze edukacyjnym dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego; organizację 

imprez kulturalnych oraz promocję lokalnej twórczości opartej na lokalnym dziedzictwie 

kulturowym i historycznym; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; wydanie 

folderów i innych publikacji informacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego. 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności – działania LGD o charakterze informacyjno-

promocyjnym dotyczącym dziedzictwa kulturowego; doradztwo w zakresie przygotowania 

wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z zakresem Przedsięwzięcia 1B; badania, analizy  

i szkolenia których tematem jest dziedzictwo kulturowe i historyczne obszaru; organizowanie 

wydarzeń promocyjnych związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym. 

2.A. Zintegrowana i aktywna społeczność lokalna 

Opis przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie jest nastawione na pogłębianie integracji społeczności lokalnej, 

wzmacnianie poczucia tożsamości i wzrost społecznej aktywności mieszkańców. Sprawy  

te mają duże znaczenie przede wszystkim w aspekcie jakości życia. Aktywność i integracja 

społeczna są również koniecznym warunkiem budowy społeczeństwa obywatelskiego. 

Przedsięwzięcie będzie obejmować m.in. działania związane z kreowanie liderów lokalnych, 

przywracanie pamięci o lokalnej historii i kulturze, pomoc w tworzeniu instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego (np. grup i organizacji społecznych, mediów lokalnych, forów 

dyskusyjnych) oraz reintegrację osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Pobudzanie aktywności społecznej będzie realizowane poprzez udzielanie pomocy  

dla oddolnych inicjatyw podejmowanych w sferze kultury, sportu i rekreacji, a także zupełnie 

nowe metody – tworzenie Mapy Inicjatyw Lokalnych upowszechniającej najlepsze przykłady 

zaangażowania społecznego oraz organizację Ligi Gmin, w której rywalizacja międzygminna 

stworzy zachętę do społecznego zaangażowania. W zakres przedsięwzięcia wejdą także 

inwestycje poprawiające stan infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej 

oraz inwestycje ułatwiające dostęp do Internetu.  

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 

• Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,  

• Rozwój ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych,  

• Rozbudowa infrastruktury społecznej.  

 

Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem różnych grup mieszkańców, w szczególności: 

• Organizacji pozarządowych, 

• Samorządów lokalnych, 
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• Szkół i innych jednostek o charakterze edukacyjnym, 

• Kościołów i innych związków wyznaniowych, 

• Klubów sportowych, 

• Grup i zespołów artystycznych, 

• Osób fizycznych podejmujących inicjatywy zbieżne z celami przedsięwzięcia. 

 

Zakres przedsięwzięcia (operacje i działania finansowane w ramach przedsięwzięcia) 

Odnowa i rozwój wsi – operacje obejmujące: przebudowę, remont lub wyposażenie 

obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne (np. świetlic i domów kultury) 

lub rekreacyjno-sportowe. 

Małe projekty – operacje obejmujące: organizację szkoleń i innych przedsięwzięć  

o charakterze edukacyjnym; zakup urządzeń i sprzętu (w tym komputerów z dostępem  

do Internetu) i ich udostępnianie społeczności wiejskiej; organizację imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych i sportowych; promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej 

z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; 

kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; kultywowanie tradycyjnych 

zawodów i rzemiosła; remont świetlic wiejskich i ich wyposażenie. 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności – działania LGD związane z informowaniem  

o obszarze działania LGD oraz o LSR; wykonywanie badań i analiz dotyczących obszaru 

objętego LSR; świadczenie pomocy w zakresie opracowania wniosku o pomoc; szkolenie kadr 

biorących udział we wdrażaniu LSR oraz szkolenie liderów lokalnych; organizacja imprez 

kulturalnych i rekreacyjno-sportowych; animowanie społeczności lokalnych. 

3.A. Przedsiębiorcza wieś 

Opis przedsięwzięcia 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich natrafia na wiele barier. Przedsięwzięcie 

będzie zawierać mechanizmy pomagające osobom przedsiębiorczym pokonać te bariery.  

Ci z nich, którym brak środków finansowych, będą mogli ubiegać się o pomoc na pokrycie 

wydatków inwestycyjnych związanych z podjęciem lub prowadzeniem nierolniczej 

działalności gospodarczej lub działalności gospodarczej w formie mikroprzedsiębiorstwa.  

Ta forma pomocy będzie udzielana przede wszystkim na działalność gospodarczą opartą  

o wykorzystanie zasobów lokalnych.  

Mając na uwadze trudności mieszkańców obszarów wiejskich w dostępie do informacji  

i doradztwa o charakterze gospodarczym, przedsięwzięcie będzie obejmować działania  

o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i doradczym dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub zamierzających taką działalność podjąć. 
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Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 

• Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy, 

• Ułatwianie dostępu do wiedzy nt. przedsiębiorczości i informacji gospodarczej, 

• Rozwój branży produktów lokalnych. 

 

Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem następujących grup docelowych: 

• Rolników,  

• Mikroprzedsiębiorców z branży: usług turystycznych, usług związanych z rekreacją  

            i wypoczynkiem, rzemiosłem, rękodzielnictwem i drobną wytwórczością opartą  

            o wykorzystanie zasobów lokalnych, 

• Samorządy lokalne, 

• Organizacji pozarządowych, 

• Osób fizycznych podejmujących inicjatywy zbieżne z celami przedsięwzięcia. 

 

Zakres przedsięwzięcia (operacje i działania finansowane w ramach przedsięwzięcia) 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – operacje obejmujące: usługi  

dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa (z wyłączeniem zakupu maszyn, urządzeń lub narzędzi  

do produkcji rolnej); usługi dla ludności (z wyłączeniem zakupu maszyn, urządzeń lub 

narzędzi do produkcji rolnej); sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna; rzemiosło i/lub rękodzieło; 

przetwórstwo produktów rolnych i/lub jadalnych produktów leśnych; wytwarzanie 

produktów energetycznych z biomasy; wynajmowanie pokoi oraz sprzedaż posiłków 

domowych lub świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie 

rolnym; usługi turystyczne; usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem; produkcję wyrobów 

i usług opartych o wykorzystanie zasobów lokalnych. 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – operacje obejmujące: usługi dla gospodarstw 

rolnych lub leśnictwa (z wyłączeniem zakupu maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji 

rolnej); usługi dla ludności (z wyłączeniem zakupu maszyn, urządzeń lub narzędzi  

do produkcji rolnej); sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna; rzemiosło i/lub rękodzieło; 

przetwórstwo produktów rolnych i/lub jadalnych produktów leśnych; wytwarzanie 

produktów energetycznych z biomasy; świadczenie usług okołobiznesowych (np. 

rachunkowość, doradztwo gospodarcze, usługi informatyczne, projektowe, tłumaczenia); 

usługi turystyczne; usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem; produkcję wyrobów i usług 

mających specyficzny, lokalny lub tradycyjny charakter. 

Odnowa i rozwój wsi – operacje obejmujące: budowę, przebudowę, remont  

lub wyposażenie obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług 

(np. pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych, witryn). 
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Małe projekty – operacje obejmujące: szkolenia w zakresie przedsiębiorczości; inicjowanie 

powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych  

na lokalnych zasobach i tradycyjnych , w tym na naturalnych surowcach i produktach rolnych 

i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, 

historycznym i przyrodniczym. 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności – działania LGD obejmujące: badania i analizy 

dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią, informowanie  

o obszarze działania LGD oraz o strategii; doradztwo w zakresie przygotowania wniosku  

o pomoc; szkolenia dla lokalnych liderów przedsiębiorczości. 

4.A. Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych 

Opis przedsięwzięcia 

Środki pomocowe są szansą zdynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, 

jednak wykorzystanie tej szansy wymaga upowszechnienia wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do ich pozyskiwania. Planowane przedsięwzięcie zakłada podjęcie działań  

w tym zakresie, adresowanych do mieszkańców obszaru, organizacji pozarządowych, 

rolników i mikroprzedsiębiorców. 

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 

• Upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz ułatwienie dostępu do usług doradczych 

związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych. 

 

Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem następujących grup docelowych: 

• Mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi szkoleniowo-doradcze, 

• Organizacji pozarządowych, 

• Szkół i innych placówek edukacyjnych, 

• Osób fizycznych podejmujących inicjatywy zbieżne z celami przedsięwzięcia. 

 

Zakres przedsięwzięcia (operacje i działania finansowane w ramach przedsięwzięcia) 

Małe projekty – operacje obejmujące: organizację szkoleń umożliwiających nabycie 

umiejętności potrzebnych do przygotowania wniosków o pomoc oraz realizacji i rozliczania 

projektów; zakup oprogramowania związanego z pozyskiwaniem środków pomocowych  

i udostępnianie ich społeczności wiejskiej, publikacją zwartych opracowań na temat 

pozyskiwania i zarządzania projektami. 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności – działania LGD o charakterze informacyjno-

szkoleniowo-doradczym w zakresie przygotowania wniosków o pomoc oraz realizacji  

i rozliczania projektów. 



 
Raport końcowy z ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

 
 

48 

 

Wskaźniki służą do oceny stopnia realizacji LSR. Przyjęty układ wskaźników obejmuje: 

• wskaźniki produktu, odnoszące się do poszczególnych przedsięwzięć. Zostały one 

podane w ramach opisu każdego przedsięwzięcia. Wskaźniki te określają bezpośrednie 

efekty, które powinny zostać uzyskane w wyniku realizacji poszczególnych przedsięwzięć.  

O ile nie określono tego inaczej, podane w tabelach docelowe wartości wskaźników 

produktu zostaną osiągnięte w okresie realizacji strategii, to znaczy do końca 2015 roku. 

Wskaźniki produktu będą stosowane do bieżącego monitoringu działalności LGD w zakresie 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju; 

• wskaźniki rezultatu, odnoszące się do przyjętych w LSR celów szczegółowych. 

Wskaźniki rezultatu pozwolą ocenić efektywność operacji zrealizowanych w ramach 

wdrażania LSR i ich wpływ na osiągnięcie założonych celów szczegółowych strategii.  

O ile nie określono tego inaczej, rokiem docelowym osiągnięcia założonych wartości 

wskaźników rezultatu jest ostatni rok realizacji strategii (2015). 

• wskaźniki oddziaływania, odnoszące się do zakładanych celów ogólnych strategii. 

Przyjęte wskaźniki oddziaływania pozwolą zmierzyć i ocenić długookresowe efekty  i zmiany 

uzyskane w wyniku wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju. O ile nie określono tego inaczej, 

podane w tabelach docelowe wartości wskaźników oddziaływania zostaną osiągnięte  

w okresie realizacji strategii, to znaczy do końca 2015 roku. W przypadku, gdy wartość 

wskaźnika oddziaływania jest wielkością względną wyrażoną w procentach, oznacza ona 

spodziewaną zmianę danego wskaźnika w okresie realizacji strategii (tj. w latach 2009-2015), 

odniesioną do wielkości początkowej tego wskaźnika, to znaczy jego wartości w 2009 roku,  

w którym rozpoczął się proces wdrażania LSR. 

 

 

 

 

          3.3 Wskaźniki realizacji przedsięwzięć i celów LSR 
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Tabela 16. Wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju 

Przedsięwzięcie Wskaźnik 
produktu 

Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel ogólny Wskaźnik 
oddziaływania 

Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

 

1.1. Poprawa 
stanu obiektów 
zabytkowych 

Liczba obiektów 
zabytkowych 
wyremontowanych w 

ramach wdrażania LSR 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

2 Wzrost liczby turystów 
odwiedzających 
obszar w 2014 r. w 

stosunku do 2009 r., 
os., stan początkowy 
13.330 os. 

Dane gmin 30644  Liczba 
zrealizowanych 
operacji 

dotyczących 
promowania 
walorów 

turystycznych 
obszaru LGD (szt) 
 

  

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

4 

 Liczba obiektów  
infrastruktury 

turystycznej 
zbudowanych, 
odbudowanych lub 

wyremontowanych w 
ramach wdrażania LSR 
(szt.) 

 

Dane 
beneficjentów 

pomocy 

9 

 

Liczba miejsc 
noclegowych 
utworzonych w okresie 

realizacji LSR (szt.)  
 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

40  

Przyrost – w okresie 
realizacji strategii - 

liczby podmiotów 
gospodarczych 
świadczących na 

obszarze objętym LSR 
usługi turystyczne 
i/lub usługi związane z 

wypoczynkiem i 
rekreacją (szt.), stan 
początkowy 788 szt. 

Dane gmin 1770 

 

Liczba 
zrealizowanych 
operacji 

polegających na 
podjęciu lub 
rozszerzeniu 

działalności 
gospodarczej w 
zakresie usług 

turystycznych lub 
usług związanych  
z rekreacją i  

wypoczynkiem na 
obszarze LGD (szt.) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

6 

1.2. Rozbudowa 
infrastruktury 

turystycznej' 

Liczba obiektów 
gastronomicznych 

utworzonych lub 
zmodernizowanych w 
ramach wdrażania LSR 

(szt.)  
 

Dane 
beneficjentów 

pomocy 

1 

 

1.A. Podniesienie 
turystycznej 
atrakcyjności 

obszaru 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Liczba 
zrealizowanych 
operacji o 
charakterze 
inwestycyjnym, 

Dane 

beneficjentów 

pomocy 

12 1.3. Zachowanie i 

promocja walorów  

kulturowo- 

przyrodniczych 

Liczba ścieżek 
edukacyjnych i 
szlaków turystycznych 
promujących walory  
kulturowo-

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

1 

1.Waloryzacja 
dziedzictwa 
kulturowego  

i przyrodniczego 

Przyrost – w okresie 
realizacji strategii – 
liczby osób 

zatrudnionych w 
podmiotach 
gospodarczych 

świadczących na 
obszarze objętym LSR 
usługi turystyczne 

Dane gmin 
Dane ZUS 

1770 
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przyczyniających się 
do wzrostu 
turystycznej 
atrakcyjności 
obszaru LGD (szt.) 
 

obszaru przyrodnicze  obszaru 
utworzonych w 
ramach wdrażania LSR 
(szt.) 

i/lub usługi związane z 
wypoczynkiem i 
rekreacją (osób), stan 

początkowy 788 szt. 

Przedsięwzięcie 
Wskaźnik 

produktu 
Źródło danych 

Docelowa 

wartość 
wskaźnika 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Źródło danych 
Docelowa 

wartość 
wskaźnika 

Wskaźnik 

oddziaływania 
Źródło danych 

Docelowa 

wartość 
wskaźnika 

 

Liczba operacji 
polegających na 
promocji lokalnej 
twórczości 
kulturalnej z 
wykorzystaniem 
lokalnego 
dziedzictwa, które 
otrzymały pomoc 
w ramach 
przedsięwzięcia  
(szt.) 

 

 

 

Dane 

beneficjentów 

pomocy 

3 Liczba podmiotów 
upowszechniających i 
promujących lokalną 
twórczość historyczno-
kulturalną (szt.) 

Dane gmin 

Dane 
gminnych 
ośrodków 
kultury 

Badania 
własne LGD 

10 Wzrost liczby 
użytkowników 
odwiedzających w 
2014 r. domeny z 
informacjami o 
atrakcjach 
turystycznych obszaru 
objętego LSR w 
stosunku do 2009 r., 
stan początkowy 4052 
os. 

Dane właścicieli 
domen 

45150  1.B. 
Kultywowanie 
lokalnego 
dziedzictwa 
kulturowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba operacji 
polegających na  
kultywowaniu 
miejscowych 
tradycji, 
tradycyjnych 
zawodów i 
rzemiosła które 
otrzymały 
dofinansowanie w 
ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

4 

1.4. Ożywienie  

i kultywowanie 

miejscowych  

tradycji 

historyczno-

kulturowych 

Liczba podmiotów 
które kultywują 
miejscowe tradycje, 
zawody lub rzemiosło 
(szt.) 

Dane gmin 

Dane 
gminnych 
ośrodków 
kultury 

Badania 
własne LGD 

1 Przyrost – w okresie 
realizacji strategii – 
ogólnej liczby 
członków zespołów 
artystycznych 
kultywujących 
miejscowe tradycje 
kulturowe (osób) stan 
początkowy 172 os. 
Dane GUS 

Dane gminnych 
ośrodków 
kultury 

199  
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Przedsięwzięcie Wskaźnik 
produktu 

Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel ogólny Wskaźnik 
oddziaływania 

Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

 

Liczba imprez 
społeczno-
kulturalnych i 
rekreacyjno-
sportowych które 
uzyskały 
dofinansowanie  w 
ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 
Dane własne 
LGD 

10 
Odsetek mieszkańców 
obszaru 
deklarujących, że co 
najmniej raz w roku 
uczestniczą w 
imprezie społeczno-
kulturalnej lub 
rekreacyjno-sportowej 
(%),stan początkowy 
35629 os. 

 

Badania własne 
LGD 

36% Odsetek mieszkańców 
obszaru deklarujących 
czynne zaangażowanie 
w sprawy lokalnej 
społeczności (%) 

Badania własne 
LGD 

3,00%  

Liczba uczestników 
imprez społeczno-
kulturalnych i 
rekreacyjno-
sportowych które 
uzyskały 
dofinansowanie  w 
ramach 
przedsięwzięcia 
(osób) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 
Dane własne 
LGD 

15500 

2.1  Zwiększenie 

aktywności 

społecznej 

mieszkańców 

Wzrost liczby osób 
uczestniczących w  
imprezach  społeczno-
kulturalnych i 
rekreacyjno-sportowych  
zorganizowanych  
w 2014 r. na obszarze 
objętym LSR w 
porównaniu ze stanem w 

2010 r. (%),stan 
początkowy 13.770 os. 
Dane GUS 

 

Dane gmin 30%  

2.A. 
Zintegrowana  
i aktywna 
społeczność 
lokalna  

Liczba operacji 
realizowanych 

przez organizacje 
pozarządowe 
zarejestrowane na 

obszarze objętym 
strategią (szt.) 

Dane własne 
LGD 

12 2.2. Rozwój 

ilościowy i 

jakościowy 

organizacji 

pozarządowych 

Wzrost – w okresie 
realizacji strategii - 
liczby członków 
organizacji 
pozarządowych 
zarejestrowanych na 
obszarze objętym LSR 
(%),stan początkowy  
2145 os. 
 
 

Badania własne 
LGD 

10% 

2 .Aktywizacja 

mieszkańców  

i wzmocnienie 

kapitału 

społecznego 

Wzrost liczby 
organizacji 
pozarządowych 
zaangażowanych w 
przygotowanie i 
realizację rocznych 
programów 
współpracy JST z 
organizacjami 
pozarządowymi w 
porównaniu do stanu 
z 2009 r. (%), stan 
początkowy 14%, 
18/128 

Dane gmin 21% 

 



 
Raport końcowy z ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

 
 

52 

Odsetek mieszkańców 
obszaru objętego LSR, 
którzy pozytywnie 
oceniają stan infrast. 

społecznej (%),stan 
początkowy 35629 os. 

 

Badania własne 
LGD 

20%  Liczba obiektów 
społeczno-
kulturalnych i 
rekreacyjno-
sportowych 
wybudowanych, 
wyremontowanyc
h lub 
doposażonych w 
ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 
 
 
 

26 2.3  Rozbudowa 

infrastruktury 

społecznej 

Odsetek mieszkańców 
obszaru objętego LSR, 
którzy co najmniej raz w 
roku korzystają z 
obiektów infrast. 

społecznej (%),stan 
początkowy 35629 os. 

 
 

Badania własne 
LGD 

15% 

Wzrost frekwencji w 
wyborach 
samorządowych 2014 
w porównaniu z 
wyborami 
samorządowymi 2010, 
stan początkowy 
51,92 % 

Dane 
Państwowej 
Komisji 
Wyborczej 

52,92% 

 

Przedsięwzięcie Wskaźnik 
produktu 

Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel ogólny Wskaźnik 
oddziaływania 

Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

 

 
3.A. 
Przedsiębiorcz
a wieś 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólna 
wartość 
nakładów 
inwestycyjnych 
poniesionych 
w okresie 
realizacji 
strategii przez 
podmioty, 
którym w 
ramach 
przedsięwzięci
a przyznano 
pomoc na 
realizację 
operacji(zł) 

 

Dane 

beneficjentó

w pomocy 

1.500.000 3.1. Rozwój 

pozarolniczej 

działalności 

gospodarczej i 

tworzenie 

nowych miejsc 

pracy 

 
Liczba miejsc 
pracy 
utworzonych w 
podmiotach, które 
otrzymały pomoc 
w ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

 

Dane 

beneficjentó

w pomocy 

 

2 

3. Zwiększenie 

aktywności 

gospodarczej 

 
Odsetek 
podmiotów  
mających siedzibę 
lub miejsce 
zamieszkania na 
obszarze objętym 
LSR, które 
deklarują przyrost 
sprzedaży w 
okresie 2009-2015 
o co najmniej 5%, 
stan początkowy 
2875 szt. 

 
Badania 
własne LGD 

 
5% 
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Liczba 
mikroprzedsięb
iorstw, które 
otrzymają 
pomoc w 
ramach 
przedsięwzięci
a (szt.) 

 

Dane 

beneficjentó

w pomocy 

2 

Liczba 
podmiotów 
które podjęły 
działalność 
gospodarczą 
dzięki pomocy 
udzielonej w 
ramach 
przedsięwzięci
a (szt.) 

Dane 

beneficjentó

w pomocy 

4 

 

   Wzrost liczby 

podmiotów 

gospodarczych 

zarejestrowanych na 

obszarze objętym 

LSR w 2014r. W 

porównaniu ze 

stanem w 2009r. 

(%),stan początkowy 

1359 szt. 

 

Dane gmin 2,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba 
gospodarstw 
rolnych które 
otrzymają 
pomoc w 
ramach 
przedsięwzięci
a (szt.) 

 

Dane 

beneficjentó

w pomocy 

2  
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Liczba operacji 
polegających 
na ułatwianiu 
dostępu do 
wiedzy na 
temat  
przedsiębiorczo
ści informacji 
gospodarczej, 
zrealizowanych  
w ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

Dane 

beneficjentó

w pomocy 

2 3.2. 

Ułatwianie 

dostępu do 

wiedzy nt. 

przedsiębiorcz

ości i 

informacji 

gospodarczej 

Liczba 
uczestników 
działań 
polegających na 
ułatwianiu 
dostępu do 
wiedzy na temat 
przedsiębiorczości  
i informacji 
gospodarczej , 
zrealizowanych w 
ramach wdrażania 
LSR (osób) 

Dane 
beneficjentó
w pomocy 

540 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba operacji 
przyczyniającyc
h się do 
powstania 
produktów 
lokalnych 
zrealizowanych  
w ramach 
przedsięwzięcia 
(szt) 

 

 

 

 

 

 

Dane 

beneficjentó

w pomocy 

2 3.3. Rozwój 

branży 

produktów 

lokalnych 

Liczba 
podmiotów, które 
wprowadziły na 
rynek nowe lub 
udoskonalone 
produkty lokalne  
w efekcie pomocy 
uzyskanej w 
ramach wdrażania 
LSR (szt) 

Dane 
beneficjentó
w pomocy 

2    
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Przedsięwzięci
e 

Wskaźnik 
produktu 

Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnik
a 

Cel 
szczegółowy 

Wskaźnik 
rezultatu 

Źródło 
danych 

Docelow
a 

wartość 
wskaźnik

a 

Cel ogólny Wskaźnik 
oddziaływania 

Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnik
a 

Liczba szkoleń 
na temat 
pozyskiwania  
i rozliczania 
środków 
pomocowych, 
zorganizowany
ch w ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

Dane 

beneficjentó

w pomocy 

Dane własne 

LGD 

15 
Odsetek 
organizacji 
pozarządowych 
mających siedzibę 
na obszarze 
objętym LSR, 
które pozytywnie 
oceniają 
kompetencje 
swoich 
członków/pracow
ników w zakresie 
pozyskiwania i 
rozliczania 
środków 
pomocowych 
(%),stan 

początkowy 16/115 

Badania 

własne LGD 

15,00% Odsetek 
organizacji 
pozarządowych 
działających na 
obszarze objętym 
LSR, które w 
okresie realizacji 
strategii złożyły 
wniosek o pomoc 
ze środków UE 
(%),stan początkowy 
15/152 

Badania 
własne LGD 

10,00% 

4.A. 
Zwiększenie 
zdolności 
pozyskiwania 
środków 
pomocowych 

Liczba 
uczestników 
szkoleń na 
temat  
pozyskiwania  
i rozliczania 
środków 
pomocowych, 
zorganizowany
ch w ramach 
przedsięwzięcia  

Dane 

beneficjentó

w pomocy 

Dane własne 

LGD 

300 

4.1.Upowszec

hnianie 

wiedzy i 

umiejętności 

oraz 

ułatwienie 

dostępu do 

usług 

doradczych 

związanych z 

pozyskiwanie

m środków 

pomocowych 

Odsetek 
podmiotów 
gospodarczych 
mających siedzibę 
lub adres 
zamieszkania na 
obszarze objętym 
LSR, które 
pozytywnie 
oceniają 
kompetencje 

Badania 
własne LGD 

10% 

4.Zwiększenie 

zdolności 

pozyskiwania 

środków 

pomocowych 

Odsetek 
podmiotów 
gospodarczych 
mających siedzibę 
oraz mieszkańców 
zamieszkujących 
na obszarze 
objętym LSR, 
które w okresie 
realizacji strategii 
złożyły wniosek o 

Badania 
własne LGD 

5% 
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(osób) pomoc ze 
środków UE (%) 

Liczba 
publikacji na 
temat 
pozyskiwania  
i zarządzania 
projektami, 
przygotowanyc
h i wydanych  
w ramach 
przedsięwzięci
a   (szt.) 

Dane 

beneficjentó

w pomocy 

Dane własne 

LGD 

1 

swoich członków i 
pracowników   
w zakresie 
pozyskiwania  
i rozliczania 
środków 
pomocowych 
(%),stan 
początkowy 
250/2875 

Odsetek 
gospodarstw 
rolnych z obszaru 
objętego LSR, 
które w okresie 
realizacji strategii 
złożyły wniosek o 
pomoc ze 
środków UE (%) 

Badania 
własne LGD 
Dane ARiMR 

75% 

Źródło: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” LSR 
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 Umową ramową na realizację założeń LSR LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zakontraktowało 4 132 964 zł. 
 

 

4 Wykonanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

4.1 Podsumowanie dotychczas przeprowadzonych naborów 
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Małe projekty

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku

działalności nierolniczej
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W okresie 2009-2014 LGD ogłosiła 21 konursów 

 
Tabela 17. Ogłaszane konkursy w latach 2009-2014 

Lp. Działanie Liczba 
ogłoszonych 
konkursów  

Liczba 
złożonych 

wniosków o 
pomoc 

Kwota złozonych 
wniosków o 

pomoc 

1. Małe projekty 8 92 2 120 856,38 zł 

2. Odnowa i rozwój wsi 7 20 3 327 414,39 zł 

3. Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

3 13 1 143 937,00 zł 

4. Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej  

3 7 477 188,50 zł 

Razem 21 132 7 069 396,27 zł 

Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych z LGD na dzień 15.10.2014 r. 
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Tabela 18. Wdrażanie LSR z podziałem na poszczególne działania 

Lp. Działanie Liczba 

podpisanych 

umów   

Kwota 

zakontraktowana  

1. Małe projekty 44 1 102 83,98 zł 

2. Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

4 591 799,50 zł 

3. Odnowa i rozwój wsi 15 2 296 999,89 zł 

4. Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  

2 136 689,00 zł 

Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych z LGD na dzień 15.10.2014 r. 
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W okresie 2009 – 2014 roku w ramach działania „Małe Projekty” wnioskowało 47 podmiotów, chcąc realizować 92 projekty. Podmioty te starały 

się o łączną wartość dotacji w wysokości 2 120 856,38 zł. W ramach podpisanych umów zakontraktowano 1 102 813,98 zł, natomiast do tej pory 

wypłacono 991 550,24 zł co stanowi 89,91 % wartości podpisanych umów. 

Tabela 19. Wykaz zrealizowanych projektów w ramach działania „Małe Projekty” 

Lp. Podmioty 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

 

Wnioskowan

a Kwota 

pomocy w zł 

 

Kwota pomocy 

przyznana 

umową w zł 

Wypłacona 

kwota 

pomocy w zł 

Uwagi 

1 Gmina Słupca 4 74 505,95 64 920,00 64 914,39 Złożono 4 wnioski, 

podpisano 3 umowy  

o dofinansowanie 

2 Gmina Strzałkowo 3 75 000,00 75 000,00 72 035,60  

3 Gmina Lądek 
 
 

2 37 297,80 20 029,53 19 490,64 Złożono 2 wnioski, 

podpisano 1 umowę  

o dofinansowanie 

4 Fundacja „Unia 
Nadwarciańska” 

1 22 609,16 22 609,46 0,00  

5  
Gminna Spółdzielnia 

1 9 800,00 9 750,45 8 287,95  

     4.2 Małe Projekty 
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„Samopomoc Chłopska” 
w Lądku 

6 Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Stanisława BM w 

Trąbczynie 

1 25 000,00 25 000,00 25 000,00  

7 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Cieninie Zabornym 

5 86 392,43 45 281,75 45 281,75 zł Złożono 5 wniosków, 

podpisano 3 umowy  

o dofinansowanie 

8 Gmina Powidz 13 316 234,00 120 600,00 113 541,24 Złożono 13 wniosków, 

podpisano 5 umów  

o dofinansowanie 

9 Parafia pw. Najświętszej 
Maryi Panny w Lądzie 

2 19 633,39 0,00 0,00 Złożono 2 wnioski, nie 

podpisano żadnej umowy  

o dofinansowanie 

10 Gmina Zagórów 1 24 999,00 24 999,00 0,00 Zrezygnowano z realizacji 

projektu 

11 Parafia Rzymsko 
Katolicka pw. Św. 

Katarzyny  
Aleksandryjskiej w 

Cieninie Kościelnym 

1 10 000,00 10 000,00 10 000,00  

12 Powiat Słupecki 4 110 451,82 110 451,82 85 441,82 Złożono 4 wnioski, 

podpisano 4 umowy  

o dofinansowanie,  

z realizacji jednego 
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projektu zrezygnowano 

13 Tomasz Gaca 1 24 763,78 24 763,00 24 763,00  

14 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Drzewcach 

2 58 654,00 22 782,95 22 782,95 Złożono 2 wnioski, 

podpisano 1 umowę  

o dofinansowanie 

15 Paweł Karpiński 1 24 360,00 18 055,41 18 055,41  

16 Mirosław Czerniak 9 106 482,00 6 356,00 6 303,42 Złożono 9 wniosków, 

podpisano 1 umowę  

o dofinansowanie 

17 Beata Nowotnik-
Stachurska 

1 25 000,00 25 000,00 0,00 Zrezygnowano z realizacji 

projektu – odmowa 

wypłaty dotacji 

18 Klub Jeździecki w 
Zagórowie 

5 129 709,00 25 000,00 25 000,00 Złożono 5 wniosków, 

podpisano 1 umowę  

o dofinansowanie 

19 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Augustynowie 

2 50 000,00 50 000,00 48 488,99  

20 Ochotnicza Straż pożarna 
w Skokumiu 

1 25 000,00 25 000,00 25 000,00  

21 Gminny Ośrodek Kultury 
w Lądku 

2 36 338,95 18 578,04 18 578,04 Złożono 2 wnioski, 

podpisano 1 umowę  

o dofinansowanie 

22 Ochotnicza Straż Pożarna 2 33 729,50 25 000,00 25 000,00 Złożono 2 wnioski,  
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w Nowej Wsi 1 zrealizowano, drugi  

w trakcie podpisywania 

umowy o dofinansowanie 

23 Ochotnicza Straż Pożarna 
we Wrąbczynie 

1 25 000,00 25 000,00 25 000,00  

24 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Oleśnicy 

1 25 000,00 25 000,00 25 000,00  

25 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Imielnym 

2 64 211,36 39 211,36 39 211,36 Złożono 2 wnioski, 

podpisano 1 umowę  

o dofinansowanie 

26 Henryk Rurek Sprzedaż 
Ryb 

1 20 800,00 20 800,00 20 800,00  

27 Karolina Kawa Zakład 
Krawiecki „Agrawa” 

1 28 900,00 0,00 0,00 Zrezygnowano z realizacji 

projektu – odmowa 

wypłaty dotacji 

28 Stowarzyszenie „Z 
wiatrem i pod wiatr” 

1 9 960,00 9 960,00 9 960,00  

29 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dolanach 

1 18 520,48 18 520,48 18 520,48  

30 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Powidzu 

2 76 335,26 26 635,89 26 635,89 Złożono 2 wnioski, 

podpisano 1 umowę  

o dofinansowanie 

31 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gółkowie 

1 12 607,84 12 607,84 12 607,84  
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32 Wyższe Seminarium 
Duchowne Towarzystwa 
salezjańskiego w Lądzie 

1 20 000,00 20 000,00 20 000,00  

33 Michał Imbirowicz 2 64 471,82 0,00 0,00 Złożono 2 wnioski, 1 jest 

w trakcie podpisywania 

umowy o dofinansowanie  

34 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Trąbczynie 

1 14 793,13 0,00 0,00 Złożono 1 wniosek, który 

jest w trakcie 

podpisywania umowy  

o dofinansowanie 

35 Parafia Rzymsko 
Katolicka pw. Św. 
Mikołaja w Lądku 

1 24 224,00 0,00 0,00 Złożono 1 wniosek, który 

jest w trakcie 

podpisywania umowy  

o dofinansowanie 

36 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Myszakówku 

1 46 103,92 44 000,00 44 000,00  

37 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szetlewku 

1 50 000,00 50 000,00 50 000,00  

38 Dariusz Gołębiak 1 35 360,00 33 771,40 33 719,87  

39 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Lądku 

1 8 129,60 8 129,60 8 129,60  

40 Anna Hadyńska 1 25 000,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

o dofinansowanie 

41 Astra TV Studio Maria 1 24 414,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  
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Wojciechowska-
Litowczenko 

o dofinansowanie 

42 Stowarzyszenie "Razem 
Dla Kultury" 

1 24 960,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

o dofinansowanie 

43 Arnold Przybylski 1 44 244,80 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

o dofinansowanie 

44 Barbara Jolanta Janiak 1 40 800,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

o dofinansowanie 

45 Biblioteka Publiczna w 
Powidzu 

1 28 496,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

o dofinansowanie 

46 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Publicznego 

Gimnazjum w Kowalewie 
Opactwie "Razem dla 

Rozwoju" 

1 32 982,13 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

o dofinansowanie 

47 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szetlewie 

1 29 580,86 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

o dofinansowanie 

Razem 92 2 120 856,38 1 102 813,98 991 550,24  

Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych z LGD na dzień 15.10.2014 r. 
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Z analizy wyżej przedstawionej tabeli wynika, iż najbardziej aktywnymi podmiotami  

w pozyskiwaniu środków z LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” były jednostki 

samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe, składając 30 wniosków. Dużą aktywnością 

wyróżniły się również Ochotnicze Straże Pożarne, gdyż na 92 wnioski OSP złożyły 25 

wniosków. Kolejnymi podmiotami zainteresowanymi „Małymi projektami” były osoby 

fizyczne, organizacje pozarządowe, parafie. Podmioty gospodarcze nie chciały korzystać  

z tego działania, gdyż złożyły zaledwie 4 wnioski. 

  

Największą liczbę wniosków w ramach działania „Małe Projekty” złożyły następujące 

podmioty: 

- Gmina Powidz (13 wniosków), 

- Mirosław Czerniak (9 wniosków), 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Cieninie Zabornym (5 wniosków), 

- Klub Jeździecki w Zagórowie (5 wniosków), 

- Powiat Słupecki (4 wnioski), 

- Gmina Słupca (4 wnioski),  

- Gmina Strzałkowo (3 wnioski).  

Pozostałe podmioty złożyły w okresie 2009-2014 po dwa, bądź jednym wniosku. 

 

Biorąc pod uwagę wysokość wnioskowanej dotacji, to łącznie z wszystkich projektów w 

ramach działania „Małe Projekty” o największą dotację starały się następujące podmioty: 

- Gmina Powidz 316 234,00 zł, 

- Klub Jeździecki w Zagórowie 129 709,00 zł, 

- Powiat Słupecki 110 451,82 zł, 

- Mirosław Czerniak 106 482,00 zł, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Cieninie Zabornym 86 392,43 zł, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu 76 335,00 zł, 

- Gmina Strzałkowo 75 000,00 zł, 
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- Gmina Słupca 74 505,95 zł, 

- Michał Imbirowicz 64 472,00 zł, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Imielnym 64 211,36 zł, 

- Ochotnicza Straz Pożarna w Drzewcach 58 654,00 zł, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Szetlewku 50 000,00 zł, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Augustynowie 50 000,00 zł, 

Pozostałe podmioty wnioskowały o dotację poniżej 50 000,00 zł. 

 

Biorąc pod uwagę wartość zawartych umów, to najlepiej wypadły następujące podmioty: 

- Gmina Powidz 120 600,00 zł, 

- Powiat Słupecki 110 451,82 zł, 

- Gmina Strzałkowo 75 000,00 zł, 

- Gmina Słupca 64 920,00 zł, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Augustynowie 50 000,00 zł, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Szetlewku 50 000,00 zł. 

Pozostałe podmioty wnioskowały o kwoty poniżej 50 000,00 zł. 
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W okresie 2009 – 2014 roku w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wnioskowało 13 podmiotów chcąc realizować 13 

projektów, starając się o łączną wartość dotacji w wysokości 1  143 937,00 zł. W ramach podpisanych umów zakontraktowano 591 799,50 zł, 

natomiast do tej pory wypłacono  411 650,00 co stanowi 69,56 % wartości podpisanych umów. 

 

Tabela 20. Wykaz zrealizowanych projektów w ramach działania „Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Lp. Nazwa 
wnioskodawcy 

Kwota pomocy wnioskowana Kwota pomocy-
umowa 

Wypłacono Uwagi 

1. Mirosław Słowiński 90 000,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  
o dofinansowanie 

2. Ewa Strzelczyk 49 750,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  
o dofinansowanie 

3. Anna Figlerowicz 300 000,00 300 000,00 193 290,50   

4. Marika 
Kwaśniewska 

100 000,00 100 000,00 100 000,00  

5. Jolanta Borowska 100 000,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

o dofinansowanie 

6. Henryka Rurek 12 980,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

     4.3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
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o dofinansowanie 

7. Anna Eicke 100 000,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

o dofinansowanie 

8. Sławomir 
Majerowski 

19 907,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

o dofinansowanie 

9. Barbara Janiak 100 000,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  

o dofinansowanie 

10. Teresa Paczkowska 100 000,00 99 999,50 99 999,50  

11. Krzysztof Wojtczak 48 000,00 0,00 0,00  Nie zawarto umowy  
o dofinansowanie 

12. Grzegorz 
Stajkowski 

91 800,00  91 800,00  18 360,00   

13. Radomir Majda 31 500,00 0,00 0,00 Nie zawarto umowy  
o dofinansowanie 

Razem 1 143 937,00 591 799,50 411 650,00  

Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych z LGD na dzień 15.10.2014 r. 

 
Z analizy wyżej przedstawionej tabeli wynika, iż Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” cieszyło się małym zainteresowaniem, 

złożono zaledwie 13 wniosków o dofinansowanie. Podmioty w głównej mierze wnioskowały o dotacje do 100 000,00zł.  

Niskie zainteresowanie osób fizycznych wnioskowaniem o dotacje mogło być spowodowane brakiem wiedzy o możliwości pozyskiwania dotacji, 

niskim poziomem dofinansowania (50% kosztów kwalifikowalnych netto). Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych ankiet duża biurokracja 

powodowała, iż zaledwie 31% podmiotów, które złożyły wniosek podpisały umowy o dofinansowanie i realizują, bądź zrealizowały projekt. 
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W okresie 2009 – 2014 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wnioskowało 5 podmiotów chcąc realizować 20 projektów, starając się  

o łączną wartość dotacji w wysokości 3 327 414,39 zł. W ramach podpisanych umów zakontraktowano 2 269 999,89 zł, które wypłacono. 

 

Tabela 21. Wykaz zrealizowanych projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

Lp. Nazwa 
wnioskoda

wcy 

Złożone projekty Kwota 
pomocy 

wnioskowana 

Kwota 
pomocy-
umowa 

Wypłacono Uwagi 

Budowa miejsca rekreacji z 
boiskiem sportowym we 
wsi Ratyń na potrzeby 
społeczności wiejskiej 
 

217 508,00 217 507,00 217 507,00  

Remont budynku mienia 
komunalnego-świetlicy 
wiejskiej we wsi Jaroszyn 
na potrzeby mieszkańców 
wsi 
 

32 520,00 31 985,00 31 985,00  

     4.4 Odnowa i rozwój wsi 
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Remont budynku mienia 
komunalnego-świetlicy 
wiejskiej we wsi Dolany na 
potrzeby mieszkańców wsi 
 

65 041,00 31 878,00 31 878,00  

Budowa terenu rekreacji z 
boiskiem sportowym przy 
szkole w Ciążeniu. 
 

58 588,00 58 588,00 58 588,00  

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na 
działce oznaczonej nr ewid. 
geodezyjnej 557 w m. 
Lądek, gm. Lądek 
 

26 013,00 0,00 0,00 Wniosek w trakcie 
podpisywania 

umowy  
o dofinansowanie 

Przebudowa budynku 
miejsko-gminnego ośrodka 
kultury w Zagórowie 
 

200 000,00 153 514,56 153 514,56  2. Gmina 
Zagórów 

Przebudowa budynku 
miejsko-gminnego ośrodka 
kultury w Zagórowie 
 

200 000,00 200 000,00 200 000,00  
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Przebudowa boiska 
sportowego na terenie 
szkoły podstawowej w 
miejscowości Łukom. 
 

100 485,00 100 485,00 100 485,00  

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych w 
miejscowości Zagórów, gm. 
Zagórów) 

30 187,00 0,00 0,00 Wniosek w trakcie 
podpisywania 

umowy o 
dofinansowanie 

Przebudowa kortów 
tenisowych przy ul. 
Andrzejewskiego w 
Strzałkowie 
 

283 862,00 229 730,66 229 730,66  

Dobudowa platformy 
dźwigu dla 
niepełnosprawnych i 
przebudowa części 
komunikacji na WC dla 
niepełnosprawnych. 
Siłownia zewnętrzna. 
 

214 340,00 145 794,67 145 794,67  

3. Gmina 
Strzałkowo 

Remont hali gimnastycznej 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 
Strzałkowie 
 

46 361,00 0,00 0,00 odmowa wypłaty 
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Przebudowa boiska 
sportowego na terenie 
gimnazjum w miejscowości 
Strzałkowo 
 

78 475,00 78 475,00 78 475,00  

Przebudowa obiektu 
publicznego pełniącego 
funkcje społeczno-
kulturalną na dz. nr 245/2 
w Kowalewie Opactwie Gm. 
Słupca 
 

125 830,00 79 063,00 79 063,00  

Remont i rozbudowa 
budynku OSP w 
miejscowości Wilczna gm. 
Słupca 
 

432 481,00 235 653,00 235 653,00  

4. Gmina 
Słupca 

Boisko wielofunkcyjne w 
miejscowości Drążna na 
działce nr 76 – etap II 
 

139 284,00 139 284,00 139 284,00  
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Podniesienie turystycznej 
atrakcyjności gminy Powidz 
poprzez modernizacje 
gminnych ośrodków 
wypoczynkowych w 
Powidzu i Przybrodzinie. 
 

200 000,00 0,00 0,00 Wniosek odrzucony 
– odmowa wypłaty 

Podniesienie turystycznej 
atrakcyjności gminy oraz 
integracja lokalnej 
społeczności poprzez 
adaptację gminnego 
obiektu 
 

250 000,00 0,00 0,00 Wniosek odrzucony 
– odmowa wypłaty 

5. Gmina 
Powidz 

Budowa promenady w m. 
Powidz 
 

454 000,00 454 000,00 454 000,00  

Razem 3 327 414,39 2 269 999,89 2 269 999,89  

Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych z LGD na dzień 15.10.2014 r. 

 

 
Z analizy wyżej przedstawionej tabeli wynika, iż jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LGD w okresie 2009-2014 roku podpisały umowy 

o dofinansowanie na zbliżone wartości dotacji od 365 971 zł do 484 187 zł. Najwięcej wniosków w ramach działania złożyła Gmina Lądek, 

uzyskując łącznie na dzień 15 października 2014 najmniejszą dotację. Najmniej wniosków, natomiast złożyła Gmina Powidz i Gmina Słupca. 

Łącznie największą dotację w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na dzień 15 października 2014 roku uzyskała Gmina Zagórów. 
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Tabela 22. Wykaz projektów złożonych do LGD w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych z LGD na dzień 15.10.2014 r. 

Lp. Nazwa wnioskodawcy Kwota pomocy wnioskowana Kwota 
pomocy-
umowa 

Wypłacono Uwagi 

1. Barbara Gajowiak 38 161,00 0,00 0,00 Wniosek odrzucony 

2. Katarzyna Rempińska 63 299,00 63 299,00 0,00 Rozwiązana umowa 

3. Paweł Rymarski 100 000,00 0,00 0,00 Wniosek odrzucony 

4. Michalina Jarzyńska 42 657,50 40 319,00 40 319,00 
 

 

5. Maria Imbiorowicz 100 000,00 0,00 0,00 Wniosek odrzucony 

6. Katarzyna Rempińska 36 701,00 0,00 0,00 Wniosek odrzucony 

7. Michał Imbiorowicz 96 370,00 96 370,00 
 

96 370,00 
 

 

Razem 477 188,50 
 

199 988,00 136 689,00 
 

 

     4.5 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na obszarze Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” cieszyło się najmniejszym zainteresowaniem 

złożono zaledwie 7 wniosków, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokość 477 188,50 zł,  

z których tylko 2 udało się zrealizować uzyskując 136 689,00 zł. Zakontraktowane w ramach 

działania środki wykorzystano i rozliczono w 100%. 

 

 

Ocena stanu wdrożenia LSR została przeprowadzona pod kątem osiągania założonych 

wskaźników oraz pod kątem finansowym. Analizie poddano także zakres merytoryczny 

projektów i jego zgodność z założeniami LSR.  

W celu dokonania oceny osiągnięcia poszczególnych wskaźników założonych w LSR każdemu 

z projektów przypisano cele i przedsięwzięcia LSR, które dany projekt realizuje. Wyniki tej 

analizy przedstawione zostały w punktach poniżej. 

 

 

 

 

 

5   Analiza 
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Tabela 23. Stan realizacji wskaźników produktu 

Przedsięwzięcie 
(numer i nazwa) 

Wskaźnik produktu 
(numer i nazwa; miernik) 

Aktualny stan 
wskaźnika 

Stan docelowy 
wskaźnika 

Realizacja 
poszczególnego 
wskaźnika (%) 

Średni poziom 
realizacji 

poszczególnych 
przedsięwzięć 

(%) 

Średni 
poziom 

realizacji 
przedsięwzięć 

(łącznie)% 

Liczba zrealizowanych 
operacji dotyczących 

promowania walorów 
turystycznych obszaru (szt.) 
  

4 4 100 

Liczba zrealizowanych 
operacji polegających na 
podjęciu lub rozszerzeniu 

działalności gospodarczej w 
zakresie usług turystycznych 

lub usług związanych z 
rekreacja i wypoczynkiem 

na obszarze LGD (szt.) 
  

5 6 83 

   5.1  Analiza stanu realizacji wskaźników produktu 
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Liczba zrealizowanych 
operacji o charakterze 

inwestycyjnym 
przyczyniających się do 

wzrostu turystycznej 
atrakcyjności obszaru LGD 

(szt.) 
  

9 9 100 

Liczba operacji polegających 
na promocji lokalnej 

twórczości kulturalnej z 
wykorzystaniem lokalnego 

dziedzictwa, które 
otrzymały pomoc w ramach 

przedsięwzięcia (szt.) 
  

3 3 100 

Przedsięwzięcie 
1B 
Kultywowanie 
lokalnego 
dziedzictwa 
kulturowego 

Liczba operacji polegających 
na kultywowaniu 

miejscowych tradycji, 
tradycyjnych zawodów i 

rzemiosła, które otrzymały 
dofinansowanie w ramach 

przedsięwzięcia (szt.) 
  

4 4 100 

100% 

Przedsięwzięcie 
2A 
Zintegrowana i 
aktywna 
społeczność 
lokalna 

Liczba imprez społeczno- 
kulturalnych i rekreacyjno - 
sportowych, które uzyskały 
dofinansowanie w ramach 

przedsięwzięcia (szt.) 
  

10 10 100 99% 
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Liczba uczestników imprez 
społeczno-kulturalnych i 
rekreacyjno-sportowych, 

które uzyskały 
dofinansowanie w ramach 

przedsięwzięcia (osoby) 

15500 15500 100 

Liczba operacji 
zrealizowanych przez 

organizacje pozarządowe 
zarejestrowane na obszarze 

objętym strategią (szt.) 
 

12 12 100 

Liczba obiektów społeczno-
kulturalnych i rekreacyjno-

sportowych, 
wybudowanych, 

wyremontowanych lub 
doposażonych w ramach 

przedsięwzięcia (szt.) 
  

25 26 96 

Ogólna wartość nakładów 
inwestycyjnych 

poniesionych w okresie 
realizacji strategii, przez 

podmioty, którym w ramach 
przedsięwzięcia przyznano 

pomoc na realizację 
operacji (zł) 

730 827,00 1.500.000 49 

Przedsięwzięcie 
3A 
Przedsiębiorcza 
wieś 

Liczba 
mikoroprzedsiębiorstw, 

które otrzymają pomoc w 

4 4 100 

86% 
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ramach przedsięwzięcia 
(szt.) 

  

Liczba podmiotów, które 
podjęły działalność 

gospodarczą dzięki pomocy 
udzielonej w ramach 
przedsięwzięcia (szt.) 

 

4 4 100 

Liczba gospodarstw rolnych, 
które otrzymają pomoc w 
ramach przedsięwzięcia 

(szt.) 
 

2 3 67 

Liczba operacji polegających 
na ułatwianiu dostępu do 

wiedzy na temat 
przedsiębiorczości 

informacji gospodarczej, 
zrealizowanych w ramach 

przedsięwzięcia (szt.) 

2 2 100 

Liczba operacji 
przyczyniających się do 
powstania produktów 

lokalnych zrealizowanych w 
ramach przedsięwzięcia 

(szt.) 
 

2 2 100 
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Liczba szkoleń na temat 
pozyskiwania i rozliczania 

środków pomocowych, 
zorganizowanych w ramach 

przedsięwzięcia (szt.) 

15 15 100 

Liczba uczestników szkoleń 
na temat pozyskiwania i 

rozliczania środków 
pomocowych, 

zorganizowanych w ramach 
przedsięwzięcia (osoby) 

262 300 87 

Przedsięwzięcie 
4A Zwiększenie 
zdolności 
pozyskiwania 
środków 
pomocowych 

Liczba publikacji na temat 
pozyskiwania i zarządzania 

projektami, 
przygotowanych i wydanych 
w ramach przedsięwzięcia 

(szt.) 

1 1 100 

96% 

Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych z LGD 

Przeprowadzona analiza stopnia osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu pokazuje, iż zakładane wskaźniki zostały osiągnięte  

na poziomie 95%. Mieszkańcy i podmioty obszaru LGD w największym stopniu zainteresowani byli Przedsięwzięciem 2A „Zintegrowana  

i aktywna społeczność lokalna” realizując to przedsięwzięcie w ponad 100%, natomiast najmniejszym zainteresowanie wzbudziło 

Przedsięwzięcie 3A  „Przedsiębiorcza wieś” (86%), w związku z powyższym wskaźnik produktu „Ogólna wartość nakładów inwestycyjnych 

poniesionych w okresie realizacji strategii, przez podmioty, którym w ramach przedsięwzięcia przyznano pomoc na realizację operacji (zł)” 

został zrealizowany zaledwie w 49%, podobnie niskie osiągnięcie wskaźnika dotyczyło „Liczby gospodarstw rolnych, które otrzymają pomoc  

w ramach przedsięwzięcia (szt.)” – 67%. Przedsięwzięcie 3A cieszy się dużym zainteresowaniem na trenie LGD, jednak zbyt duża biurokracja, 

wymagania Instytucji przyznającej dotację sprawiały trudności, doprowadzając w konsekwencji do nie zawierania umowy o dofinansowanie, 

bądź rezygnacji wnioskodawcy z przyznanej dotacji w trakcie realizacji projektu. 
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Tabela 24. Stan realizacji wskaźników rezultatu 

Cel szczegółowy 
(numer i 
nazwa) 

Wskaźnik rezultatu (numer i nazwa; 
miernik; wartość bazowa i rok 

bazowy*) 

Aktualny stan 
wskaźnika 

Stan docelowy 
wskaźnika 

Realizacja 
poszczególneg

o wskaźnika 
(%) 

Średni poziom 
realizacji 

poszczególnyc
h celów (%) 

Średni poziom 
realizacji 

celów 
(łącznie)% 

Cel szczegółowy 
1.1 Poprawa 
stanu obiektów 
zabytkowych 

Liczba obiektów zabytkowych 
wyremontowanych w ramach 

wdrażania LSR (szt.) 
 

2 2 100 100,00% 

Liczba obiektów infrastruktury 
turystycznej, zbudowanych, 

odbudowanych lub 
wyremontowanych w ramach 

wdrażania LSR (szt.) 
  

8 9 89 

Liczba miejsc noclegowych 
utworzonych w ramach wdrażania 

LSR (szt.) 
 

16 40 40 

     5.2 Analiza stanu realizacji wskaźników rezultatu 
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Liczba obiektów gastronomicznych 
utworzonych lub zmodernizowanych 

w ramach wdrażania LSR (szt.) 
 

1 1 100 

Cel szczegółowy 
1.3  Zachowanie 
i promocja 
walorów 
kulturowo-
przyrodniczych 
obszaru 

Liczba ścieżek edukacyjnych i szlaków 
turystycznych promujących walory 

kulturowo-przyrodnicze obszaru 
utworzonych w ramach wdrażania 

LSR (szt.) 
 

1 2 50 50,00% 

Liczba podmiotów 
upowszechniających i promujących 

lokalna twórczość historyczno– 
kulturalną (szt.) 

  

7 10 70 Cel szczegółowy 
1.4 Ożywienie i 
kultywowanie 
miejscowych 
tradycji 
historyczno- 
kulturowych 

Liczba podmiotów, które kultywują 
miejscowe tradycje, zawody lub 

rzemiosło (szt.) 
  

1 1 100 

85,00% 

Cel szczegółowy 
2.1 Zwiększenie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców 

Odsetek mieszkańców obszaru 
deklarujących, że co najmniej raz w 

roku uczestniczyli w imprezie 
społeczno-kulturalnej lub 

rekreacyjno- sportowej (%) 
 35629 os. Rok bazowy 2009 

36% 36% 100 86,50% 
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Wzrost liczby osób uczestniczących w 
imprezach społeczno-kulturalnych i 

rekreacyjno-sportowych 
zorganizowanych w okresie realizacji 
strategii. Na obszarze objętym LSR w 

porównaniu ze stanem w 2010r. 
(13.770 os. Dane z GUS) (%)Rok 

bazowy 2009. 

22% 30% 73 

Cel szczegółowy 
2.2 Rozwój 
ilościowy i 
jakościowy 
organizacji 
pozarządowych 

Wzrost w okresie realizacji strategii 
liczby członków organizacji 

pozarządowych zarejestrowanych na 
obszarze objętym LSR (2145 os.) (%) 

Rok bazowy 2009. 

10% 10% 100 100,00% 

Odsetek mieszkańców obszaru 
objętego LSR, które pozytywnie 

oceniają stan infrastruktury 
społecznej (%)35629 os. 

Rok Bazowy 2009. 

19,65% 20% 98 

Cel szczegółowy 
2.3 Rozbudowa 
infrastruktury 
społecznej 

Odsetek mieszkańców obszaru 
objętego LSR, które co najmniej raz w 

roku korzystają z obiektów 
infrastruktury społecznej (%) 
35629 os.  Rok bazowy 2009. 

14% 15% 93 

95,50% 
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Cel szczegółowy 
3.1 Rozwój 
pozarolniczej 
działalności 
gospodarczej i 
tworzenie 
nowych miejsc 
pracy 

Liczba miejsc pracy utworzona w 
podmiotach, które otrzymały pomoc 

w ramach przedsięwzięcia (szt.) 
 

4 4 100 100,00% 

Cel szczegółowy 
3.2 Ułatwienie 
dostępu do 
wiedzy nt. 
przedsiębiorczo
ści i informacji 
gospodarczej 

Liczba uczestników działań 
polegających na ułatwianiu dostępu 

do wiedzy na temat 
przedsiębiorczości i informacji 

gospodarczej, zrealizowanych w 
ramach wdrażania LSR  (osoby) 

533 540 99 99% 

Cel szczegółowy 
3.3 Rozwój 
branży 
produktów 
lokalnych 

Liczba podmiotów, które 
wprowadziły na rynek nowe lub  

udoskonalone produkty lokalne w 
efekcie pomocy uzyskanej w ramach 

wdrażania LSR (szt.) 
  

2 2 100 100% 

Cel szczegółowy 
4.1 
Upowszechniani
e wiedzy i 
umiejętności 
oraz ułatwianie 
dostępu do 

Odsetek organizacji pozarządowych 
mających siedzibę na obszarze 
objętym LSR, które pozytywnie 
oceniają kompetencje swoich 

członków / pracowników w zakresie 
pozyskiwania i rozliczania środków 

pomocowych (%) 16/115  

15% 15% 93 90% 
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usług 
doradczych 
związanych z 
pozyskiwaniem 
środków 
pomocowych 

Odsetek podmiotów gospodarczych 
mających siedzibę lub adres 

zamieszkania na obszarze objętym 
LSR, które pozytywnie oceniają 
kompetencje swoich członków i 

pracowników w zakresie 
pozyskiwania i rozliczania środków 

pomocowych (%) 250/2875 

10% 10% 87 

Źródło: Dane uzyskane z biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

 
Zakładane wskaźniku rezultatu zostały osiągnięte w przeszło 86%. W najmniejszym stopniu osiągnięto Cel szczegółowy 1.2 Rozbudowa 

infrastruktury turystycznej, Liczba miejsc noclegowych utworzonych w ramach wdrażania LSR (szt.) 40% oraz Cel szczegółowy 1.3  Zachowanie i 

promocja walorów kulturowo-przyrodniczych obszaru, Liczba ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych promujących walory kulturowo-

przyrodnicze obszaru utworzonych w ramach wdrażania LSR (szt.) 50%. Mogło to wynikać z niedoinformowania podmiotów chcących 

skorzystać z takiego dofinansowania, ogłaszaniem konkursów i możliwościami otrzymania dotacji. 

W 100% osiągnięto natomiast następujące cele szczegółowe: 

- 1.1 Poprawa stanu obiektów zabytkowych, Liczba obiektów zabytkowych wyremontowanych w ramach wdrażania LSR (szt.) 

- 2.2 Rozwój ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych, Wzrost w okresie realizacji strategii liczby członków organizacji pozarządowych 

zarejestrowanych na obszarze objętym LSR (2145 os.) (%) Rok bazowy 2009. 

- 3.1 Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy, Liczba miejsc pracy utworzona w podmiotach, które 

otrzymały pomoc w ramach przedsięwzięcia (szt.) 

- 3.3 Rozwój branży produktów lokalnych, Liczba podmiotów, które wprowadziły na rynek nowe lub  udoskonalone produkty lokalne w efekcie 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania LSR (szt.). 
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W ramach celu szczegółowego 1.2 Rozbudowa infrastruktury turystycznej, w 100% 

osiągnięto wskaźnik rezultatu - Liczba obiektów gastronomicznych utworzonych lub 

zmodernizowanych w ramach wdrażania LSR (szt.). 

W ramach celu 1.4 Ożywienie i kultywowanie miejscowych tradycji historyczno- 

kulturowych, w 100% osiągnięto wskaźnik - Liczba podmiotów, które kultywują miejscowe 

tradycje, zawody lub rzemiosło (szt.). 

W ramach celu 2.1 Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, osiągnięto wskaźnik - 

Odsetek mieszkańców obszaru deklarujących, że co najmniej raz w roku uczestniczyli w 

imprezie społeczno-kulturalnej lub rekreacyjno- sportowej (%)  35629 os. Rok bazowy 2009. 

 ramach celu 2.2 Rozwój ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych, osiągnięto 100% 

wskaźnika - Wzrost w okresie realizacji strategii liczby członków organizacji pozarządowych 

zarejestrowanych na obszarze objętym LSR (2145 os.) (%) Rok bazowy 2009. 

W ramach celu 3.1 Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc 

pracy, osiągnięto wskaźnik - Liczba miejsc pracy utworzona w podmiotach, które otrzymały 

pomoc w ramach przedsięwzięcia (szt.). 

Natomiast w ramach celu 3.3 Rozwój branży produktów lokalnych osiągnięto 100% 

wskaźnika - Liczba podmiotów, które wprowadziły na rynek nowe lub udoskonalone 

produkty lokalne w efekcie pomocy uzyskanej w ramach wdrażania LSR (szt.). 
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W celu analizy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania  

w przeciągu 2 tygodni na przełomie października/listopada 2014 r. przeprowadzono badania 

ankietowe i wywiady.  Ankiety i wywiady były skierowane do Zarządu LGD, Grupy Decyzyjnej, 

beneficjentów i mieszkańców obszaru LGD.  

Z badań skierowanych do Zarządu LGD wynika, iż Zarząd składający się z Prezesa i dwóch 

Wiceprezesów uważa, że LGD, funkcjonuje bez zarzutu, choć liczy za mało członków  

i partnerów. Co świadczy o chęci dalszego rozwoju LGD. Zarząd regularnie komunikuje się  

z członkami LGD co najmniej kilka razy w miesiącu poprzez regularne spotkania, kontakty 

telefoniczne, e-mailowe bądź zamieszczanie informacji na stronie internetowej 

www.unianadwarcianska.pl. Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” ma własny profil na 

portalu społecznościowym facebook – za pośrednictwem, którego na bieżąco informuje 

mieszkańców, swoich członków i partnerów o własnych działaniach i aktywnościach. 

 Zarząd  Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” jest raczej zgodny i potwierdza, że wielkość 

obszaru, na którym funkcjonuje LGD, liczba mieszkańców, zakres działań LGD potencjał 

kadrowy LGD oraz instrumenty wsparcia jakie są udostępnione LGD wpływają zdecydowanie 

pozytywnie bądź pozytywnie na realizację LSR. Większość Członków Zarządu opowiedziała 

się, że wielkość budżetu LGD raczej negatywnie wpływa na realizację LSR. Większe środki 

przyznane LGD pozwoliłyby w większym stopniu zrealizować zakładane cele. Zarząd 

jednomyślnie potwierdza, że podejmowane działania przez LGD przyczyniają się do realizacji 

LSR, zauważył pozytywne zmiany w społeczności lokalnej, działalność LGD przyczynia  

się do tworzenia nowych inicjatyw, zwiększyło aktywność przedstawicieli sektora 

publicznego  i gospodarczego, form współpracy i podmiotów w społeczności lokalnej. 

Partnerzy i członkowie angażują się w działalność LGD.  

Członkowie Grupy Decyzyjnej LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zauważają duże 

zainteresowanie organizowanymi przez LGD naborami na przyznanie pomocy finansowej.  

W celu zwiększenia zainteresowania organizowanymi naborami należy przede wszystkim 

zainteresować mieszkańców obszaru działaniami podejmowanymi przez Stowarzyszenie, 

zwiększyć liczbę ogłoszeń o naborach i zwiększyć liczbę form ogłoszeń o naborach  

np. poprzez zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, poprzez skierowanie informacji  

do sołtysów, parafii, radnych gminnych czy powiatowych. Członkowie Rady Decyzyjnej 

6    Badania ankietowe   
    

        6.1 Podsumowanie wyników badań 
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zauważają, że większość wniosków w rzeczywistości realizuje cele LSR, a przyjęty system 

wyboru wniosków umożliwia wybór projektów najlepiej wpisujących się w cele  

i przedsięwzięcia LSR. Mimo jasnych informacji, zrozumiałych kryteriów oceny wniosków  

i przyjaznych procedur podczas naborów organizowanych przez Biuro LGD wpływają również 

wnioski niezgodne z celami LSR. Rada Decyzyjna uznała, że najbardziej niejasne bądź budzące 

wątpliwość mogą być następujące kryteria oceny operacji: 

- realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru: zasobów 

przyrodniczo-krajobrazowych, dziedzictwa historyczno-kulturowego, lokalnie wytworzonych 

produktów rolnych, 

- operacja przyczyni się do zainicjowania współpracy gospodarczej i zespołowej działania  

co najmniej 3 mikroprzedsiębiorstw/3 gospodarstw rolnych. 

 

Członkowie Rady Decyzyjnej zaproponowali następujące zmiany w kryteriach oceny operacji: 

a) w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  

Lp. Nazwa lokalnego kryterium oceny operacji Propozycja zmiany 

1 Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy: 
- do 40 tys. zł - 1 pkt 
- powyżej 40 tys. zł – 0 pkt 

Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy: 
- do 40 tys. zł - 2 pkt 
- powyżej 40 tys. zł – 1 pkt 

2 Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w 
którym pracuje wnioskodawca, 
wynosi: 
- do 10 ha – 1 pkt 
- powyżej 10 ha – 0 pkt 

Powierzchnia gospodarstwa, które 
posiada lub w którym pracuje 
wnioskodawca, 
wynosi: 
- do 0 ha – 2 pkt 
- powyżej 20 ha – 1 pkt 

3 Realizacja operacji przyczyni się do lepszego 
wykorzystania zasobów obszaru 
(maksymalnie 3 pkt) 
- zasobów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt 
- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt 
- lokalnie wytwarzanych produktów rolnych - 1 pkt 

Realizacja operacji przyczyni się do 
lepszego wykorzystania zasobów 
obszaru 
(maksymalnie 5 pkt) 
- zasobów przyrodniczo-krajobrazowych 
– 3 pkt 
- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 
1 pkt 
- lokalnie wytwarzanych produktów 
rolnych - 1 pkt 

4 Okres prowadzenia działalności nierolniczej: 
- rozpoczyna działalność - 2 pkt 
- działalność prowadzona do roku – 1 pkt 
- działalność prowadzona powyżej roku – 0 pkt 

Okres prowadzenia działalności 
nierolniczej: 
- rozpoczyna działalność - 2 pkt 
- działalność prowadzona do roku – 2 
pkt 
- działalność prowadzona powyżej roku 
– 1 pkt 
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5 Operacja walor edukacyjny dla innych rolników, może 
stanowić dobry przykład i zachętę do podejmowania 
pozarolniczej działalności gospodarczej – 2 pkt 

Operacja walor edukacyjny dla innych 
rolników, może stanowić dobry przykład 
i zachętę do podejmowania 
pozarolniczej działalności gospodarczej 
– 1 pkt 

6 Operacja przyczyni się do zainicjowania współpracy 
gospodarczej i zespołowego działania co najmniej 
trzech gospodarstw rolnych – 2 pkt 

 

7 Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia Unia 
Nadwarciańska - 2 pkt 

Wnioskodawca jest członkiem 
Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska - 1 
pkt 

 

b) w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  

Lp. Nazwa lokalnego kryterium oceny operacji Propozycja zmiany 

1 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
- do 50 tys. zł - 1 pkt 
- powyżej 50 tys. zł – 0 pkt 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
- do 100 tys. zł - 2 pkt 
- powyżej 100 tys. zł – 1 pkt 

2 Wielkość mikroprzedsiębiorstwa mierzona liczbą 
zatrudnionych osób: 
- od 0 do 2 osób – 2 pkt 
- 3 lub więcej osób – 1 pkt 

Wielkość mikroprzedsiębiorstwa 
mierzona liczbą zatrudnionych osób: 
- od 0 do 5 osób – 2 pkt 
- powyżej 5 – 1 pkt 

3 Realizacja operacji przyczyni się do lepszego 
wykorzystania zasobów obszaru 
(maksymalnie 3 pkt) 
- zasobów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt 
- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt 
- lokalnie wytwarzanych produktów rolnych - 1 pkt 

Realizacja operacji przyczyni się do 
lepszego wykorzystania zasobów 
obszaru 
(maksymalnie 2 pkt) 
- zasobów przyrodniczo-krajobrazowych 
– 1 pkt 
- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 
1 pkt 

4 Operacja ma walor edukacyjny dla innych 
przedsiębiorców, może stanowić dobry przykład i 
zachętę do podejmowania działalności gospodarczej – 
2 pkt 

 

5 Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę 
na obszarze objętym LSR – 2 pkt 

 

6 Operacja przyczyni się do zainicjowania współpracy 
gospodarczej i zespołowego 
działania co najmniej trzech mikroprzedsiębiorców – 
2 pkt 

Operacja przyczyni się do zainicjowania 
współpracy gospodarczej i zespołowego 
działania co najmniej dwóch 
mikroprzedsiębiorców – 2 pkt 

7 Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia Unia 
Nadwarciańska – 2 pkt 
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c) w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” 

Lp. Nazwa lokalnego kryterium oceny operacji Propozycja zmiany 

1 Operacja będzie realizowana na obszarze: 
- więcej niż jednej gminy - 2 pkt 
- jednej gminy – 1 pkt 

 

2 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
- do 250 tys. zł - 1 pkt 
- powyżej 250 tys. zł – 0 pkt 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
- do 400 tys. zł - 1 pkt 
- powyżej 400 tys. zł – 0 pkt 

3 Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi nie 
więcej niż 50% planowanych kosztów 
kwalifikowalnych operacji – 1 pkt 

 

4 Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub 
wykorzystania czynników stanowiących mocne strony 
obszaru (maksymalnie 2 pkt) 
- walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt 
- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt 

 

5 Realizacja operacji spowoduje wzrost aktywności 
społecznej mieszkańców – 2 pkt 

 

6 Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia Unia 
Nadwarciańska – 2 pkt 

 

7 Wnioskodawca prowadzi działalność na obszarze 
objętym LSR – 2 pkt 

 

 

58% ankietowanych uważa, że termin wyboru przez Radę Decyzyjną wniosków jest krótki. 

Według Rady Decyzyjnej utrudnieniem dla wnioskodawców ubiegających się o pomoc 

finansową może być przede wszystkim zbyt duża biurokracja i refundacyjny sposób 

rozliczania się.  

Członkowie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zgadzają się, że poniższe 

czynniki wpływają zdecydowanie pozytywnie bądź pozytywnie na realizację LSR: wielkość 

obszaru, na którym funkcjonuje LGD, liczba mieszkańców, zakres działań LGD, budżet LGD, 

potencjał kadrowy LGD oraz instrumenty wsparcia jakie są udostępnione LGD. 

Rada Decyzyjna zauważyła, że podejmowane działania przez LGD przyczyniają  

się do realizacji LSR, zaobserwowała pozytywne zmiany w społeczności lokalnej, ponadto 

zauważyła, że działalność LGD przyczynia się do tworzenia nowych inicjatyw, zwiększyła 

aktywność przedstawicieli sektora publicznego i gospodarczego, form współpracy (100%)  

i podmiotów w społeczności lokalnej (70%). Partnerzy i członkowie angażują się w działalność 

LGD.  
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Ankiety i wywiady telefoniczne były skierowane do beneficjentów składających wnioski  

w ramach 4 działań oraz mieszkańców obszaru LGD. Koncepcją badania było zebranie 

informacji, a przede wszystkim opinii mieszkańców LGD i podmiotów składających wnioski  

o dofinansowanie i realizujących projekty nt. funkcjonowania LGD Stowarzyszenie „Unia 

Nadwarciańska”, procesu przekazywania informacji, procedur i wymogów formalnych.  

Spośród otrzymanego zestawienia wszystkich dotychczasowych beneficjentów wybrano kilku 

(średnio 1-5) z każdego działania i naboru, z którymi następnie przeprowadzono wywiad. 

Szczegółowe wyniki wykonanego badania zamieszczono poniżej. W trakcie badania bywało, 

iż nie wszystkie podmioty wytypowane odebrały telefon, bądź mogły poświęcić chwilę czasu 

w celu udzielenia odpowiedzi. Wówczas w miarę możliwości wykonywano kolejną próbę 

nawiązania kontaktu z danym podmiotem. Na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi 

beneficjentów można wysunąć następujące wnioski. 

Beneficjenci o naborach dowiadywali się głównie ze strony internetowej LGD (66% 

ankietowanych), decydowali się złożyć wniosek o przyznanie pomocy gdyż była to jedyna 

możliwość uzyskania środków na projekt (33%), nie otrzymali dofinansowania z Osi III 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (33%) bądź dowiedzieli się o naborze i postanowili 

wykorzystać okazję (33%). Beneficjenci z obszaru LGD bez otrzymanego wsparcia nie 

realizowaliby projektu, jego realizację odłożyliby w czasie lub postaraliby się  

o dofinansowanie z innego źródła. Beneficjenci nie napotykali problemów na etapie 

składania wniosków. Natomiast duża biurokracja, korespondencja z Instytucją Pośredniczącą, 

wydłużające się terminy podpisania umowy, a w konsekwencji problemy z terminową 

realizacją harmonogramu najczęściej powodowały nie podpisanie umowy o dofinansowanie, 

bądź rezygnację z realizacji projektu. Beneficjenci najczęściej na etapie składania wniosków  

i rozliczania projektu korzystali ze wsparcia ze strony LGD, bardzo pozytywnie oceniając 

otrzymane wsparcie doradcze. Beneficjenci pozostają w kontakcie z LGD uczestnicząc  

w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, kontaktując się telefonicznie  

i obserwując stronę internetową LGD. Beneficjenci w 50% brali udział w tworzeniu 

obowiązującej Lokalnej Strategii Rozwoju głównie uczestnicząc w konsultacjach społecznych. 

Beneficjenci potwierdzają, że są informowani o aktualnych działaniach LGD, LGD dostarcza 

kompletnej i rzetelnej informacji potrzebnej do załatwienia sprawy i pomocy w rozwiązaniu 

problemów, pracownicy biura w razie problemów szybko reagują i służą wsparciem, LGD jest 

otwarte na współpracę z innymi podmiotami. Beneficjenci zauważają potrzebę działalności 

LGD i potwierdzają, że bez LGD obszar rozwijałby się gorzej. 

Beneficjenci korzystali również w 67% ze szkoleń organizowanych przez LGD, najlepiej 

oceniając formę przekazu informacji oraz jakość i zakres przekazywanych treści. Beneficjenci 

oczekują, żeby kolejne szkolenia organizowane przez LGD dotyczyły głównie realizacji  

i rozliczania projektów (wnioski o płatność) (67%).  
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Beneficjenci uważają, że kryteria oceny operacji stosowane przez LGD przy wyborze 

projektów są zrozumiałe, dostępne, jawne i obiektywne. Beneficjenci działań są jednocześnie 

Członkami LGD uważając, że wpływ członków LGD na jej działalność jest wystarczający (33%),  

członkowie LGD mogliby wyznaczać kierunki działalności LGD (33%) oraz beneficjenci 

uważają, że członkowie LGD powinni być lepiej informowani o działaniach podejmowanych 

przez LGD (33%). 

Beneficjenci wypowiedzieli się, że obecna działalność Stowarzyszenia jest wystarczająca  
w stosunku do potrzeb regionu. Wyrazili zainteresowanie dalszym korzystaniem  
z dofinansowania w ramach środków LGD. Z ankiet wynika, że beneficjenci są zainteresowani 
otrzymaniem dofinansowania na wszelkiego rodzaju działalności, głownie projekty 
inwestycyjne o wartości powyżej  500 tys. zł. 

Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców wynika, że aż 85% 

ankietowanych byłaby zainteresowana skorzystaniem z dofinansowania ze środków 

bezzwrotnej dotacji w ramach środków UE na wszelki rodzaj działalności głównie na działania 

inwestycyjne do 200 tys. zł. Będąc w stanie na wkład własny przeznaczyć kwotę do 50 tys. zł. 

Mieszkańcy LGD w 85% słyszeli o działalności LGD, ale tylko w 47% próbowali korzystać ze 

wsparcia LGD, były to głównie szkolenia i indywidualne doradztwo.  Mieszkańcy nie ubiegali 

się dotychczas o wsparcie finansowe w formie dotacji ze względu na trudną do wypełnienia 

dokumentację aplikacyjną (36%), nie podejmowali dotychczas inwestycji wymagających 

wsparcia (15%) brakuje im środków na wkład własny (15%), uważają, że warunki otrzymania 

dofinansowania są niekorzystne (15%). 51% ankietowanych byłoby zainteresowanych 

uzyskiwaniem informacji o możliwości uzyskania dofinansowania w drodze bezpośrednich 

spotkań informacyjnych, 30% informacjami umieszczanymi w prasie. 66% ankietowanych nie 

jest członkami LGD, ale 94% byłoby zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia, 

uważając że wpływ członka LGD na jej działalność obecnie jest wystarczający (55%). 32% 

ankietowanych uważa, że obecna działalność LGD jest wystarczająca, pozostali ankietowani 

uważają, że LGD powinna prowadzić więcej działań informacyjnych, większą liczbę działań 

związanych ze współpracą z innymi regionami w kraju i za granicą, większą liczbę imprez 

promocyjnych i działań integrujących lokalną społeczność.  

Z informacji uzyskanych z Biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wynika, iż złożono 132 

wniosków (w tym 30 % to małe projekty), zawarto 65 umów (w tym 67,69 % umów to małe 

projekty), Zakontraktowana kwota na działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju wynosi 4 132 964,00 zł (co stanowi 78,38 % budżetu). Pozostało do 

zakontraktowania: 4 661,63 zł, tj. 0,11 % budżetu wynikającego z umowy ramowej. 

Biuro LGD przeprowadziło 14 szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie 

pomocy, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w których wzięły udział 

262 osoby. 
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Ponadto LGD udzieliła wsparcia doradczego 140 podmiotom, z tego 69 podmiotów złożyło 

wnioski o przyznanie pomocy, a 35 podmiotów otrzymało pomoc.  

 Podsumowując wyniki badań ankietowych i przeprowadzonych wywiadów telefonicznych 

większość respondentów pozytywnie oceniła dotychczasową działalność LGD. Osoby 

zamieszkujące obszar LGD są zainteresowane przystąpieniem do LGD, jej działaniami, 

otrzymaniem dofinansowania i wszelkiego rodzaju wsparciem ze strony LGD, gdyż wszystkie 

grupy respondentów zauważają pozytywny wpływ Stowarzyszenia na region.  

 

Biorąc pod uwagę wnioski wypływające z przeprowadzonej ewaluacji stwierdza się,  

że Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” tworzy warunki sprzyjające innowacyjnemu 

wykorzystaniu ponadprzeciętnych walorów historycznych, kulturowych i gospodarczych. 

Wskaźniki w ramach LSR zostały zrealizowane prawie w 100%. Zrealizowane wskaźniki z LSR  

korelują bezpośrednio ze specyfiką krajobrazowo-przyrodniczą i historyczno-kulturową 

obszaru. Wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze i historyczno-kulturowe obszaru były 

główną przesłanką do realizacji pierwszego celu ogólnego „Waloryzacja dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego”. Cele szczegółowe skoncentrowane zostały na działaniach 

zachowujących lub przywracających atrakcyjność obszaru. Dodatkowo wdrożono szereg 

działań promocyjnych skoncentrowanych na walorach obszaru m.in. organizacja imprezy 

„smaki regionu”, która odbiła się szerokim echem wśród lokalnych mediów czy szereg 

warsztatów pt.” Zapomniane – przypomniane dziedzictwo kulturowe - Powiatu Słupeckiego” 

Zawarte w LSR i zrealizowane cele związane z rewitalizacją obiektów zabytkowych oraz 

zachowaniem i promocją dziedzictwa kulturowego dobrze odpowiadają współczesnym 

trendom w turystyce, których przejawem jest tworzenie nowych produktów w ramach tak 

zwanej turystyki kulturowej, wykorzystującej rosnące zainteresowanie turystów 

regionalizmami i poszukiwanie przez nich lokalnych odmienności. Waloryzacja 

wspomnianych zasobów m.in. renowacja obiektów sakralnych z terenu LGD ma zatem nie 

tylko aspekt duchowy, lecz także realne znaczenie dla gospodarki obszaru i łączy się ściśle  

z przyjętym w strategii trzecim celem ogólnym „Zwiększenie aktywności gospodarczej”. 

W gospodarce obszaru LGD dominuje sektor rolniczy. Niezbyt korzystna struktura rolna oraz 

słabe gleby powodują złą sytuację dochodową gospodarstw rolnych, co negatywnie rzutuje 

na ogólną sytuację gospodarczą obszaru. Jej radykalna poprawa wymagała rozwoju 

przedsiębiorczości w sektorach pozarolniczych. Cel „Zwiększenia Aktywności Gospodarczej” 

został zrealizowany, przede wszystkim poprzez podejmowane działania przełamujące 

7   Wnioski i zalecenia   
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mentalne bariery rozwoju przedsiębiorczości wynikające z braku tradycji przedsiębiorczości  

i braku dobrych wzorów pozarolniczej działalności gospodarczej, kluczowe znaczenie miały 

tutaj  profesjonalne szkolenia dla mieszkańców w celu podnoszenia  kwalifikacji zawodowych 

oraz ułatwianie dostępu do informacji gospodarczej, poprzez różnego rodzaju formy 

wsparcia w biurze Stowarzyszenia, gdzie pracownicy biura pomagali mieszkańcom  

przygotowywać  wnioski o dotacje UE, wydane zostały również broszury informacyjne w celu 

aktywizacji mieszkańców LGD. Zrealizowane działania były implikacją celów szczegółowych 

„Upowszechnienie wiedzy i umiejętności związanych z pozyskiwaniem środków 

pomocowych” oraz „Ułatwienie dostępu do usług doradczych dotyczących przygotowania 

wniosku o pomoc oraz realizacji i rozliczania projektu”. 

Społeczność obszaru LGD jak odnotowano w LSR cechuje wysoki poziom integracji i poczucie 

tożsamości lokalnej, jednak ulegają one stopniowemu osłabieniu, natomiast rośnie 

oddziaływanie czynników negatywnych, takich jak: 

• niski standard techniczny i słabe wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych  

i sportowo-rekreacyjnych, 

• niska aktywność społeczna i brak zainteresowania sprawami publicznymi dużej części 

mieszkańców, 

• mała liczba organizacji pozarządowych, zwłaszcza zrzeszających młodzież, 

• mała skłonność rolników i przedsiębiorców do podejmowania zespołowych działań 

gospodarczych. 

Wymienione wyżej czynniki negatywne grożą społeczną marginalizacją części mieszkańców  

i dezintegracją społeczności lokalnej. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom i odwrócić 

negatywne tendencje, w strategii przyjęto cel ogólny „Aktywizacja mieszkańców  

i wzmocnienie kapitału społecznego”, a w jego ramach cele szczegółowe: „Wzrost 

umiejętności społecznych lokalnych liderów”, „Zwiększenie integracji społeczności lokalnej”, 

„Rozwój ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych” oraz „Rozbudowa infrastruktury 

społecznej”.   

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, poprzez podjęte działania starało się zniwelować 

opisane powyżej negatywne czynniki, poprzez doposażenie obiektów społeczno – 

kulturalnych i sportowo rekreacyjnych np. korty tenisowe w Strzałkowie czy zewnętrzna 

siłowania rekreacyjna. LGD „Unia Nadwarciańska” zorganizowała również szereg debat  

z mieszkańcami o problemach regionu, wspierała aktywnie tworzenie się i budowę tzw. 

trzeciego sektora – budowy partnerstwa publiczno - prywatnego, poprzez spotkania 

lokalnego biznesu z organizacjami pozarządowymi oraz sektorem samorządowym.  

Obszar działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” to jeden ze wschodzących regionów 

turystycznych. Bardzo cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe - położenie pomiędzy 

pojezierzami, obszary NATURA 2000, lokalizacja parków krajobrazowych, w połączeniu  

z bogatym dziedzictwem historyczno-kulturowym tworzą wysoki potencjał do rozwoju 

turystyki. Już obecnie region przyciąga co roku rzesze przyjezdnych. Bliskość aglomeracji 



RAPORT z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2014 realizowanej przez Lokalną Grupę Działania 
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska ” z siedzibą w Słupcy 

 97 

poznańskiej i bardzo dobre połączenie (autostrada, droga krajowa, trasa kolejowa o dużym 

natężeniu ruchu) są dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki. 

Wzmocnienie turystycznej funkcji regionu wydaje się w tej sytuacji dość oczywistym 

kierunkiem aktywności Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Prowadzące do tego działania 

powinny obejmować poprawę stanu infrastruktury turystycznych, rewitalizację obiektów 

zabytkowych oraz poszukiwanie lokalnych produktów charakterystycznych dla regionu.  

Mając na uwadze turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem należałoby 

zwiększyć liczbę obiektów służących do uprawiania sportów, aktywnego wypoczynku  

i rekreacji. Obiekty te będą służyć nie tylko turystom, lecz także mieszkańcom obszaru, 

poprawiając warunki i jakość ich życia. 

Przy tworzeniu zróżnicowanej oferty turystycznej należy wykorzystać bogate i wciąż żywe 

dziedzictwo kulturowe tych terenów, w tym tradycje rzemiosła i rękodzieła, 

charakterystyczne dla tego obszaru produkty lokalne (w tym kulinarne), kultywowane 

obrzędy i zwyczaje oraz różne formy sztuki mające swe korzenie w bogactwie kultury 

kaszubskiej.  

Na obszarze objętym LGD mimo postępującej poprawy sytuacji na rynku pracy bezrobocie 

ciągle stanowi duży problem. W części łączy się on z niskim poziomem aktywności 

gospodarczej mieszkańców. Poprawa sytuacji w tym zakresie wymaga dalszych działań 

adresowanych do osób bezrobotnych (podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych, 

motywowania do podjęcia pracy) oraz do osób, których potencjał osobisty i posiadane 

zasoby umożliwiają podjęcie działalności gospodarczej. Instrumenty wsparcia dla tej grupy 

osób to szkolenia i doradztwo oraz wsparcie finansowe na utworzenie lub rozwój 

przedsiębiorstwa.  

Mieszkańcy obszaru dość krytycznie oceniają stan infrastruktury społecznej. Szczególnie 

dolegliwy dla nich jest zły stan techniczny i słabe wyposażenie placówek społeczno-

kulturalnych i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Pogarsza to poziom jakości życia 

odczuwany przez mieszkańców obszaru. Dla wielu z nich, zwłaszcza młodych  

i wykształconych stanowi jeden z argumentów skłaniających do szukania lepszego miejsca 

pracy i zamieszkania w aglomeracji poznańskiej lub za granicą, natomiast tym, którzy tu 

pozostają, ze względu na ograniczone możliwości interesującego spędzania wolnego czasu  

i rozwoju zainteresowań grozi marazm lub uleganie różnym patologiom społecznym.  

Poleganie na tradycyjnych sposobach turystycznego zagospodarowania walorów obszaru 

może przynieść ograniczony efekt dla ożywienia gospodarczego mikroregionu ze względu na 

silną konkurencję innych regionów turystycznych w kraju i za granicą. Aby uzyskać pożądany 

efekt, mieszkańcy obszaru powinni wykazać duży poziom innowacyjności, kreując 

nowatorskie i przez to atrakcyjne produkty turystyczne. Mając ten aspekt na uwadze, 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie podejmować działania upowszechniające 
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wiedzę na temat obszaru objętego strategią. Wzrost świadomości społecznej dotyczącej 

historii regionu, jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego 

spowoduje większą identyfikację mieszkańców z obszarem i ich poczucie odpowiedzialności 

za jego rozwój, co w dalszej perspektywie pozwoli uruchomić najcenniejszy potencjał 

obszaru – kreatywność i zaangażowanie lokalnej społeczności. 

Organy Stowarzyszenia pracują w sposób niebudzący zastrzeżeń i są zaangażowane  
w realizację LSR w sposób zadowalający.  

Zrealizowane operacje przyczyniły się do osiągnięcia cząstkowych wskaźników rezultatów 
i produktów na wysokim poziomie.  

Duża różnorodności podejmowanych przez LGD działań promocyjnych, informacyjnych  
i aktywizacyjnych.  

Efektywne wykorzystanie środków finansowych oraz racjonalne ich wykorzystywanie 
(zachowanie płynności finansowej).  

Zaangażowanie Członków Stowarzyszenia utrzymuje się na zadowalającym poziomie (duże 
zaangażowanie członków Rady Decyzyjnej - średnia frekwencja pow. 75%). 
 
W celu rozwiania wszelkich wątpliwości wskazanych ze strony Członków Rady Decyzyjnej 

odnośnie kryteriów oceny projektów należy w przyszłości ww kryteria sformułować bardziej 

zrozumiale. 

Należy pozytywnie określić stan wdrażania LSR oraz działalność wszystkich organów 

Stowarzyszenia. Rekomenduje, się realizację zadań na obecnym poziomie oraz zatrudnienie 

dodatkowego pracownika, który zajmie się m.in. ewaluacją i monitoringiem LSR, a także 

opracowaniem wstępnej analizy potrzeb w celu przygotowania się do nowego okresu 

programowania 2014-2020. 
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ANKIETA  

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

dotycząca wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

ZARZĄD LGD STOWARZYSZENIE „UNIA NADWARCIAŃSKA” 

 

O ile nie zostało wskazane w pytaniu inaczej, proszę o zaznaczenie jednej właściwej odpowiedzi.  

 

1. Czy w Pana/Pani opinii LGD liczy odpowiednią liczbę partnerów/członków?  

a. partnerów/członków LGD jest za dużo 

b. partnerów/członków LGD jest za mało 

c. partnerów/członków LGD jest w sam raz 

 

2. W jaki sposób komunikuje się Pan(i) z partnerami/członkami LGD? Proszę  
o zaznaczenie wszystkich pasujących odpowiedzi. 

a. Regularne spotkania 

b. Nieregularne spotkania (Spotkania w razie potrzeby / ad hoc) 

c. Kontakty telefoniczne 

d. Kontakty przez e-mail 

e. Zamieszczanie wiadomości na stronie internetowej 

f. Forum internetowe 

g. Inny sposób komunikacji. Jaki?.................................................................................................... 

h. Nie komunikuję się z członkami LGD 

Załączniki 

       

1. Wzór ankiety skierowanej do Zarządu LGD 
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Jeżeli zaznaczono odp. h proszę przejść do pytania nr 4. 

 

3. Jak często komunikuje się Pan(i) z partnerami/członkami LGD?  

a. Kilka razy w tygodniu 

b. Co tydzień lub kilka razy w miesiącu 

c. Raz w miesiącu 

d. Rzadziej niż raz w miesiącu 

 

4. Proszę powiedzieć na ile się Pan(i) zgadza z następującymi stwierdzeniami: 

a. Partnerstwo w naszej LGD działa bez zarzutu 

b. Partnerstwo w naszej LGD działa dobrze, ale z pewnymi zastrzeżeniami 

c. Partnerstwo w naszej LGD działa niedobrze 

d. Właściwie nie można mówić o partnerstwie w naszej LGD 

Jeżeli nie zaznaczono odp. a proszę przejść do pytania nr 6. 

 

5. Dlaczego wg Pana/Pani LGD nie działa prawidłowo. Proszę o zaznaczenie wszystkich 
pasujących odpowiedzi. 

a. Członkowie / Partnerzy są mało aktywni 

b. Za mało spotkań 

c. Za mało konsultacji 

d. Przedstawiciele biura LGD maja zbyt duży wpływ 

e. Inne. Jakie? …………………………………………………………………………………………………………..………………. 

 

6. Jak Pana/Pani zdaniem poniższe czynniki wpływają na realizację LSR?  

Zasoby Zdecydowanie 
pozytywnie 

Raczej 
pozytywnie 

Raczej 
negatywnie 

Zdecydowanie 
negatywnie 

Trudno 
powiedzieć 

Wielkość obszaru, 
na którym 
funkcjonuje LGD 
 

     

Liczba      
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mieszkańców na 
obszarze objętym 
LSR 
 
Zakres działań 
LGD 
 

     

Budżet LGD 
 

     

Potencjał 
kadrowy LGD 
 

     

Instrumenty 
wsparcia, jakie są 
udostępnione 
LGD 

     

 

7. Proszę powiedzieć, na ile się Pan(i) zgadza z następującymi stwierdzeniami? 

Pytanie Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Trudno 
powiedzieć 

Zauważyłem/am 
pozytywne zmiany w 
społeczności lokalnej dzięki 
działaniom LGD 

     

Działalność LGD przyczynia 
się do tworzenia nowych 
inicjatyw w społeczności 
lokalnej 

     

Działalność LGD przyczynia 
się do tworzenia nowych 
podmiotów w społeczności 
lokalnej 

     

Działalność LGD przyczynia 
się do tworzenia nowych 
form współpracy w 
społeczności lokalnej 

     

Zauważyłem negatywne 
skutki działania LGD 

     

Działania LGD przyczyniają 
się do realizacji lokalnej 
strategii rozwoju 
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Partnerzy/członkowie LGD 
angażują się w działalność 
LGD 

     

Powstanie LGD zwiększyło 
aktywność przedstawicieli 
sektora społecznego w 
społeczności lokalnej 

     

Powstanie LGD zwiększyło 
aktywność przedstawicieli 
sektora gospodarczego w 
społeczności lokalnej 

     

 

"DZIĘKUJĘ ZA CZAS POŚWIĘCONY NA WYPEŁNIENIE ANKIETY!" 

 

 

 

 

ANKIETA  

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

dotycząca wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

CZŁONKOWIE GRUPY DECYZYJNEJ LGD STOWARZYSZENIE „UNIA 
NADWARCIAŃSKA” 

 

O ile nie zostało wskazane w pytaniu inaczej, proszę o zaznaczenie jednej właściwej odpowiedzi.  

 

1. Jak ocenia Pan(i) zainteresowanie organizowanymi przez LGD naborami na przyznanie 
pomocy finansowej? Zainteresowanie jest: 

a. Bardzo duże 

2. Wzór ankiety skierowanej do Grupy Decyzyjnej 
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b. Raczej duże 

c. Raczej małe 

d. Zdecydowanie małe 

 

2. Co należy według Pana/Pani  zrobić, żeby zwiększyć zainteresowanie organizowanymi 
naborami: 

a. Zwiększyć liczbę ogłoszeń o naborach 

b. Zwiększyć liczbę form ogłoszeń o naborach 

c. Zainteresować mieszkańców LGD działaniami Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

d. Własna propozycja Jaka?.......................................................................................................... 

Jeżeli zaznaczono odp. c, proszę przejść do kolejnego pytania, w przeciwnym razie proszę przejść  
do pytania nr 4.  

 

3. W jaki sposób można zwiększyć zainteresowanie mieszkańców LGD działaniami 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”? 

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

 

4. Ile spośród wpływających wniosków o przyznanie pomocy finansowej – w Pana/Pani 
ocenie – w rzeczywistości realizuje cele lokalnej strategii rozwoju?  

a. Wszystkie lub niemal wszystkie 

b. Większość 

c. Około połowa 

d. Mniejszość 

e. Żaden lub niemal żaden 

f. Trudno powiedzieć 

 

5. Czy wpływają projekty niezgodne z celami lokalnej strategii rozwoju?  

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie pamiętam 
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6. Jak Pan(i) ocenia procedury organizowanych przez LGD naborów?  

a. Bardzo przyjazne 

b. Raczej przyjazne 

c. Raczej nieprzyjazne 

d. Bardzo nieprzyjazne 

 

7. Jak Pan(i) ocenia termin wyboru przez Radę Decyzyjną składanych w ramach naboru 
wniosków?  

a. Bardzo krótki 

b. Krótki 

c. Długi 

d. Bardzo długi 

 

8. Co może być utrudnieniem dla wnioskodawców ubiegających się o pomoc finansową? 
Proszę o zaznaczenie wszystkich pasujących odpowiedzi: 

a. Zbyt duża biurokracja 

b. Zbyt ścisła kontrola wydatków 

c. Refundacja (brak zaliczkowania) 

d. Wysoki wkład własny 

e. Inne, jakie? 

 

9. Czy Pana/Pani zdaniem, przyjęty system wyboru wniosków umożliwia wybór 
projektów najlepiej wpisujących się w cele i przedsięwzięcia LSR?  

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 

c. Raczej nie  

d. Zdecydowanie nie 

e. Trudno powiedzieć 
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10. Jak Pan(i) ocenia zrozumiałość lokalnych kryteriów oceny wniosków?  (Kryteria 
znajdzie Pan(i) w kolejnych pytaniach) 

a. Bardzo dobrze 

b. Dobrze 

c. Źle 

d. Bardzo źle, kryteria są bardzo niezrozumiałe 

 

11. Które kryterium jest dla Pana(i) niejasne i budzi wątpliwości (Kryteria podane  
są poniżej, w celu udzielenia odpowiedzi wystarczy wskazać np. kryterium nr 13.1 – nr 
pytania i Lp. kryterium) 

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

 

12. Które kryteria oceny operacji w działaniu Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej zmienił(a) by Pan (i) na jakie, w celu trafniejszego wyboru projektów 
wpisujących się w cele i przedsięwzięcia LSR? 

 

Lp. Nazwa lokalnego kryterium oceny operacji Propozycja zmiany 

1 Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy: 
- do 40 tys. zł - 1 pkt 
- powyżej 40 tys. zł – 0 pkt 

 

2 Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w 
którym pracuje wnioskodawca, 
wynosi: 
- do 10 ha – 1 pkt 
- powyżej 10 ha – 0 pkt 

 

3 Realizacja operacji przyczyni się do lepszego 
wykorzystania zasobów obszaru 
(maksymalnie 3 pkt) 
- zasobów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt 
- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt 
- lokalnie wytwarzanych produktów rolnych - 1 pkt 

 

4 Okres prowadzenia działalności nierolniczej: 
- rozpoczyna działalność - 2 pkt 
- działalność prowadzona do roku – 1 pkt 
- działalność prowadzona powyżej roku – 0 pkt 

 

5 Operacja walor edukacyjny dla innych rolników, może 
stanowić dobry przykład i zachętę do podejmowania 
pozarolniczej działalności gospodarczej – 2 pkt 

 

6 Operacja przyczyni się do zainicjowania współpracy 
gospodarczej i zespołowego działania co najmniej 
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trzech gospodarstw rolnych – 2 pkt 
7 Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia Unia 

Nadwarciańska - 2 pkt 
 

 

13. Które kryteria oceny operacji w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
zmienił(a) by Pan (i) na jakie, w celu trafniejszego wyboru projektów wpisujących  
się w cele i przedsięwzięcia LSR? 

Lp. Nazwa lokalnego kryterium oceny operacji Propozycja zmiany 

1 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
- do 50 tys. zł - 1 pkt 
- powyżej 50 tys. zł – 0 pkt 

 

2 Wielkość mikroprzedsiębiorstwa mierzona liczbą 
zatrudnionych osób: 
- od 0 do 2 osób – 2 pkt 
- 3 lub więcej osób – 1 pkt 

 

3 Realizacja operacji przyczyni się do lepszego 
wykorzystania zasobów obszaru 
(maksymalnie 3 pkt) 
- zasobów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt 
- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt 
- lokalnie wytwarzanych produktów rolnych - 1 pkt 

 

4 Operacja ma walor edukacyjny dla innych 
przedsiębiorców, może stanowić dobry przykład i 
zachętę do podejmowania działalności gospodarczej – 2 
pkt 

 

5 Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na 
obszarze objętym LSR – 2 pkt 

 

6 Operacja przyczyni się do zainicjowania współpracy 
gospodarczej i zespołowegodziałania co najmniej trzech 
mikroprzedsiębiorców – 2 pkt 

 

7 Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia Unia 
Nadwarciańska – 2 pkt 

 

 

14. Które kryteria oceny operacji w działaniu Odnowa i rozwój wsi zmienił(a) by Pan (i) 
na jakie, w celu trafniejszego wyboru projektów wpisujących się w cele i przedsięwzięcia 
LSR? 

Lp. Nazwa lokalnego kryterium oceny operacji Propozycja zmiany 

1 Operacja będzie realizowana na obszarze: 
- więcej niż jednej gminy - 2 pkt 
- jednej gminy – 1 pkt 

 

2 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
- do 250 tys. zł - 1 pkt 
- powyżej 250 tys. zł – 0 pkt 
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3 Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi nie więcej 
niż 50% planowanych kosztów kwalifikowalnych 
operacji – 1 pkt 

 

4 Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub 
wykorzystania czynników stanowiących mocne strony 
obszaru (maksymalnie 2 pkt) 
- walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt 
- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt 

 

5 Realizacja operacji spowoduje wzrost aktywności 
społecznej mieszkańców – 2 pkt 

 

6 Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia Unia 
Nadwarciańska – 2 pkt 

 

7 Wnioskodawca prowadzi działalność na obszarze 
objętym LSR – 2 pkt 

 

 

15. Które kryteria oceny operacji w działaniu Małe projekty zmienił(a) by Pan (i) na jakie, 
w celu trafniejszego wyboru projektów wpisujących się w cele i przedsięwzięcia LSR? 

Lp. Nazwa lokalnego kryterium oceny operacji Propozycja zmiany 

1 Operacja będzie realizowana: 
- w jednej miejscowości - 1 pkt 
- w więcej niż jednej miejscowości - 2 pkt 
 

 

2 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
- do 10 tys. zł - 1 pkt 
- powyżej 10 tys. zł - 0 pkt 

 

3 Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi nie więcej 
niż 50% planowanych kosztów kwalifikowanych operacji 
– 1 pkt 

 

4 Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub 
wykorzystania czynników stanowiących mocne strony 
obszaru (maksymalnie 2 pkt) 
- walorów przyrodniczo - krajobrazowych – 1 pkt 
- dziedzictwa historyczno - kulturowego – 1 pkt 

 

5 Realizacja operacji spowoduje wzrost aktywności 
społecznej mieszkańców – 2 pkt 

 

6 Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia Unia 
Nadwarciańska – 2 pkt 

 

7 Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub prowadzi 
działalność na obszarze objętym LSR - 2 pkt 
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16. Proszę powiedzieć, na ile się Pan(i) zgadza z następującymi stwierdzeniami?  

Pytanie Zdecydow
anie tak 

Raczej 
tak 

Raczej nie Zdecydow
anie nie 

Trudno 
powiedzieć 

Zauważyłem/am pozytywne zmiany 
w społeczności lokalnej dzięki 
działaniom LGD 

     

Działalność LGD przyczynia się do 
tworzenia nowych inicjatyw w 
społeczności lokalnej 

     

Działalność LGD przyczynia się do 
tworzenia nowych podmiotów w 
społeczności lokalnej 

     

Działalność LGD przyczynia się do 
tworzenia nowych form współpracy 
w społeczności lokalnej 

     

Zauważyłem negatywne skutki 
działania LGD 

     

Działania LGD przyczyniają się do 
realizacji lokalnej strategii rozwoju 

     

Partnerzy/członkowie LGD angażują 
się w działalność LGD 

     

Powstanie LGD zwiększyło 
aktywność przedstawicieli sektora 
społecznego w społeczności lokalnej 

     

Powstanie LGD zwiększyło 
aktywność przedstawicieli sektora 
gospodarczego w społeczności 
lokalnej 

     

 

17. Jak Pana/Pani zdaniem poniższe czynniki wpływają na realizację LSR? 

Zasoby Zdecydowanie 
pozytywnie 

Raczej 
pozytywnie 

Raczej 
negatywnie 

Zdecydowanie 
negatywnie 

Trudno 
powiedzieć 

Wielkość obszaru, 
na którym 
funkcjonuje LGD 

     

Liczba 
mieszkańców na 
obszarze objętym 
LSR 

     

Zakres działań 
LGD 

     

Budżet LGD      

Potencjał kadrowy LGD      
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Instrumenty 
wsparcia, jakie są 
udostępnione 
LGD 

 

 

 

    

 

"DZIĘKUJĘ ZA CZAS POŚWIĘCONY NA WYPEŁNIENIE ANKIETY!" 

 

 
ANKIETA 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

dotycząca wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

BENEFICJENCI DZIAŁAŃ W RAMACH LSR 

LGD STOWARZYSZENIE „UNIA NADWARCIAŃSKA” 

 

O ile nie zostało wskazane w pytaniu inaczej, proszę o zaznaczenie jednej właściwej odpowiedzi. 

 

1. Proszę wskazać jaki rodzaj podmiotu Państwo reprezentują: 

a. gmina 

b. osoba fizyczna 

c. gminna jednostka organizacyjna 

d. podmiot gospodarczy 

e. organizacja pozarządowa 

f. kościół/związek wyznaniowy 

 

 

3. Wzór ankiety skierowanej do beneficjentów   
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2. Czy składali Państwo wniosek o przyznanie pomocy finansowej do Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”? 

a. Tak 

b. Nie  

Jeżeli zaznaczono odp. b, proszę przejść do pyt. nr 21 

 

3. Proszę wskazać działanie w ramach, którego ubiegali się Państwo o dofinansowanie ze 
środków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, liczbę 
złożonych do LGD wniosków: 

a. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Liczba złożonych wniosków: …………………… 

b. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Liczba złożonych wniosków: …………………… 

c. Odnowa i rozwój wsi, Liczba złożonych wniosków: …………………… 

d. Małe projekty, Liczba złożonych wniosków: …………………… 

 

4. Czy uzyskali Państwo pomoc finansową i zrealizowali swój projekt?  

a. Tak 

b. Nie  

 

5. Czy oprócz wniosku do Lokalnej Grupy Działania wnioskowali Państwo  
o dofinansowanie w ramach Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich? 

a. Tak 

b. Nie 

 

6. Skąd dowiedzieli się Państwo o naborze wniosków w LGD Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska”? 

a. Ze strony internetowej LGD 

b. Z e-maila wysłanego do Państwa przez LGD 

c. Poprzez pocztę pantoflową 

d. W inny sposób (jaki?)………………………………………………………………………………………………………………. 

 



RAPORT z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2014 realizowanej przez Lokalną Grupę Działania 
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska ” z siedzibą w Słupcy 

 111 

7. Dlaczego zdecydowali się Państwo na złożenie wniosku o przyznanie pomocy 
finansowej do Lokalnej Grupy Działania? Proszę o zaznaczenie wszystkich pasujących 
odpowiedzi. 

a. Była to jedyna możliwość uzyskania środków na projekt (inaczej nie uzyskalibyśmy środków) 

b. Nie otrzymaliśmy dofinansowania z Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

c. Dowiedzieliśmy się o naborze, więc postanowiliśmy wykorzystać okazję (kwestia dostępności w 
danym miejscu i czasie) 

d. Zostaliśmy zachęceni do złożenia wniosku przez LGD 

e. LGD pomogła nam napisać wniosek 

f. Inne przyczyny, jakie? ………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

8. Czy na etapie składania wniosku napotkali Państwo na jakieś problemy? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. b proszę przejść do pytania nr 10. 

 

9. Jakie to były problemy? Proszę o zaznaczenie wszystkich pasujących odpowiedzi. 

a. Problemy z przygotowaniem wniosku i jego załączników 

b. Trudności z odniesieniem się do założeń lokalnej strategii rozwoju 

c. Skomplikowane lub niezrozumiałe przepisy 

d. Trudności w spełnieniu kryteriów wyboru projektów 

e. Niewystarczająca wiedza, brak informacji lub trudności w dostępie do informacji 

f. Uzupełnienia formalne wniosku 

g. Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

10. Czy na etapie realizacji projektu napotkali Państwo na jakieś problemy? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. b. proszę przejść do pytania nr 12 
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11. Jakie to były problemy? Proszę o zaznaczenie wszystkich pasujących odpowiedzi. 

a. Problemy bezpośrednio związane z przedmiotem działalności 

b. Problemy finansowe 

c. Problemy formalno – prawne 

d. Problemy personalne (np. z pracownikami, członkami/ partnerami itp.) 

e. Problemy z terminową realizacją harmonogramu (opóźnienia itp.) 

f. Niewystarczająca wiedza, brak informacji lub trudności w dostępie do informacji 

g. Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. Czy na etapie rozliczania projektu napotkali Państwo na jakieś problemy? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. b. proszę przejść do pytania nr 14. 

 

13. Jakie to były problemy? Proszę o zaznaczenie wszystkich pasujących odpowiedzi. 

a. Problemy z terminową realizacją harmonogramu (opóźnienia itp.) 

b. Problemy finansowe 

c. Problemy formalno – prawne 

d. Niewystarczająca wiedza, brak informacji lub trudności w dostępie do informacji 

e. Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

14. Czy na etapie składania wniosku, realizacji lub rozliczania projektu korzystali Państwo 
z jakiejś formy wsparcia ze strony LGD? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. b. proszę przejść do pytania nr 17 

 

15. Na jakim etapie? Proszę o zaznaczenie wszystkich pasujących odpowiedzi. 

a. Na etapie składania wniosku 
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b. Na etapie realizacji projektu 

c. Na etapie rozliczania projektu 

 

16. Jak Państwo oceniają wsparcie uzyskane ze strony LGD? Proszę ocenić na skali  
5 punktowej, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną (wsparcie nie spełniło oczekiwań), 
5 ocenę pozytywną (w pełni spełniło moje oczekiwania).  

a. 1 (wsparcie nie spełniło moich oczekiwań) 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 (wsparcie w pełni spełniło moje oczekiwania) 

 

17. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której nie otrzymali Państwo tej pomocy 
finansowej. Czy w takim przypadku zrealizowaliby Państwo projekt? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. b. proszę przejść do pytania nr 19. 

 

18. W jaki sposób zrealizowaliby Państwo ten projekt? Proszę o zaznaczenie wszystkich 
pasujących odpowiedzi. 

a. Uzyskalibyśmy dofinansowanie z innego źródła 

b. Zrealizowalibyśmy zaplanowane działania ze środków własnych 

c. Zrealizowalibyśmy jedynie działania niewymagające finansowania 

d. Zrealizowalibyśmy inne działania lub ograniczylibyśmy ich zakres 

e. Realizacja działań zostałaby odłożona w czasie 

f. Realizacja działań rozpoczęłaby się zgodnie z planem, lecz zostałaby 

przedłużona 

g. Inaczej, w jaki sposób? ………………………………………………………………………………………………………….. 
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19. Czy pozostają Państwo w kontakcie z LGD? 

a. tak, nasi przedstawiciele chodzą na organizowane przez LGD spotkania 

b. tak, od czasu do czasu kontaktujemy się telefonicznie 

c. tak, czytamy komunikaty na stronie internetowej LGD 

d. tak, kontaktujemy się w inny sposób (jaki?)…………………………………………………………………………….. 

e. nie mamy z LGD żadnego kontaktu. 

 

20. Czy Państwa współpraca z LGD dotyczyła kiedykolwiek innych kwestii niż tylko 
realizowanego przez Państwa projektu? 

a. Tak, czego dotyczyła?.................................................................................................................. 

b. Nie 

 

21. Czy brali Państwo udział w tworzeniu lokalnej strategii rozwoju? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. b. proszę przejść do pytania nr 23 

 

22. W jaki sposób uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu? 

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

 

23. Proszę odpowiedzieć na ile zgadzają się Państwo z poniższymi opiniami:anie się 

Lp. Opinia Tak Nie Nie wiem 

1 Jesteśmy poinformowani o tym, 
jakie są aktualne 

działania LGD 

 

   

2 LGD dostarcza kompletnej i 
rzetelnej informacji, 

potrzebnej do załatwienia sprawy 
lub/i pomocy w 
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rozwiązaniu problemu 

 

3 Pracownicy biura LGD w razie 
problemów szybko 

reagują i służą wsparciem 

 

   

4 W razie konieczności pracownicy 
LGD są dla nas dostępni 

 

   

5 LGD jest otwarte na współpracę z 
innymi podmiotami 

 

   

6 Działalność LGD jest potrzebna 

 

   

7 Bez LGD obszar rozwijałby się 
gorzej 

   

 

24. Czy korzystali Państwo ze szkoleń organizowanych przez LGD dotyczących naborów 
wniosków w ramach Osi 4 Leader? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. b. proszę przejść do pyt. nr 26 

 

25. Jak oceniają Państwo jakość przekazywanej wiedzy na szkoleniach? (proszę wskazać 
ocenę od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze): 

a. dostępność szkoleń dla całego obszaru LGD (liczba szkoleń) …….….………….. 

b. terminy/lokalizacja szkoleń ……………………. 

c. dostępność informacji o odbywających się szkoleniach ……………………. 

d. jakość dostępnych materiałów szkoleniowych: ……………….…… 

e. forma przekazu informacji: …………………….. 

f. jakość i zakres przekazywanej treści: ……………….…… 
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g. inne: ………………..….. 

Proszę przejść do pytania nr 27. 

 

26. Dlaczego nie korzystali Państwo dotychczas ze szkoleń organizowanych przez LGD? 

a. szkolenia nie są mi potrzebne 

b. nie wiedziałem o odbywających się szkoleniach 

c. nie odpowiadał mi termin/lokalizacja szkolenia 

d. nie odpowiadał mi zakres szkolenia, dlaczego: 

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

e. inne:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

27. Czego wg Państwa powinny przede wszystkim dotyczyć organizowane szkolenia przez 
LGD?: 

a. ogólnych informacji o zasadach ubiegania się o wsparcie, 

b. warsztatów związanych ze sporządzaniem wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, 

c. realizacji i rozliczania projektów (wnioski o płatność itp.) 

 

28. Czy korzystali Państwo z usług doradczych świadczonych przez LGD w zakresie 
informacji o zasadach ubiegania się o dofinansowanie, pomocy w sporządzaniu 
dokumentacji aplikacyjnej, rozliczeniach wniosków? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli wskazano odp. b proszę przejść do pytania nr 30. 

 

29. Jak oceniają Państwo jakość przekazywanej wiedzy? 

a. Bardzo dobrze 

b. dobrze 

c. Średnio 

d. Źle 

e. Bardzo źle 
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Proszę przejść do pytania nr 31. 

 

30. Dlaczego nie korzystali Państwo dotychczas z usług doradczych świadczonych przez 
LGD? 

a. doradztwo nie jest mi potrzebne 

b.  nie wiedziałem o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad 

c. nie odpowiadał mi termin/lokalizacja konsultacji 

d. nie odpowiadał mi zakres? udzielanych konsultacji, dlaczego:…………………………………………………… 

e. inne:………………………………………….………………………………………………………….……………………………… 

 

31. Czy LGD powinna podjąć dodatkowe działania informacyjne o możliwości ubiegania 
się o dofinansowanie projektów? Jeśli tak to proszę wskazać, najważniejsze z nich: 

a. obecna sytuacja jest wystarczająca 

b. poprawa funkcjonalności strony www LGD 

c. ogłoszenia/artykuły w prasie 

d. przekaz informacji za pomocą e-maili 

e. wykorzystanie lokalnych portali informacyjnych 

f. ogłoszenia w lokalnym? radio/TV 

g. intensywniejsza? organizacja spotkań informacyjnych 

 

32. Jak oceniają Państwo kryteria oceny operacji stosowane przez LGD przy wyborze 
projektów w ramach poszczególnych działań? (proszę wskazać ocenę od 1 (źle) do 5 
(bardzo dobrze)). Czy wg Państwa stosowane kryteria są: 

a. jawne: ….……………………………………………..…………………………………………………………………………….…. 

b. obiektywne: ……………………………………………………………………………………………………………………..….. 

c. zrozumiałe: ……………………………………………………………………………………………………………………..……. 

d. dostępne: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Nie mam zdania 
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33. Czy obecny zakres Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Stowarzyszenia „Unia 
Nadwarciańska” jest wg Państwa wystarczający? Czy należałoby go rozszerzyć o inne, 
nowe zakresy? Proszę wskazać jakie. 

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

 

34. Czy są Państwo członkami Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska”? 

a. Tak 

b. Nie 

 

35. Czy uważają Państwo, że wpływ członków LGD na jej działalność powinien być 
szerszy? Jeśli tak proszę wskazać w jakim zakresie: 

a.  obecna sytuacja jest wystarczająca 

b.  wyznaczania kierunków działalności LGD, 

c.  wpływ na podejmowane inicjatywy przez LGD, 

d. lepszej informacji o działaniach podejmowanych przez LGD, 

e. inne, jakie: ……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

36. Czy obecna działalność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska” jest wystarczająca w stosunku do potrzeb regionu? Jeśli nie to proszę 
wskazać jakich działań brakuje/jest niewystarczająca liczba: 

a. obecna sytuacja jest wystarczająca 

b. większa liczba imprez promocyjnych 

c. większa liczba działań informacyjnych 

d. większa liczba działań integrujących lokalną społeczność 

e. większa liczba działań związanych ze współpracą z innymi regionami w kraju i za granicą, 

f. większa liczba działań promocyjnych 

g. wyjazdu na targi turystyczne 

h. inne, jakie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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37. Uwagi dodatkowe dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania i wdrażania 
Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013. 

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

 

38. Czy w ramach prowadzonej działalności będą Państwo w przyszłości zainteresowani 
korzystaniem z dofinansowania w ramach środków jakimi dysponuje Lokalna Grupa 
Działania? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. b, proszę przejść do pytania nr 43. 

 

39. Na jaki rodzaj działalności byliby Państwo zainteresowani otrzymaniem wsparcia 
finansowanego w przyszłości? 

a. działalność komercyjna 

b. organizacje pozarządowe 

c. infrastruktura publiczna 

d. aktywizacja społeczności lokalnej 

e. inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

40. Na jaki rodzaj projektu/projektów byliby Państwo zainteresowani uzyskaniem 
wsparcia? 

a. szkolenia 

b. imprezy informacyjne/promocyjne 

c. zakup sprzętu/wyposażenia 

d. promocja 

e. budowa/przebudowa/remont infrastruktury 

f. budowa/przebudowa/remont obiektów budowlanych 

g. zagospodarowanie terenu 

h. Inne, jakie?................................................................................................................................ 
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41. Jakiej wartości projekty chcieliby Państwo dofinansować z bezzwrotnych dotacji 
pochodzących z funduszy UE? 

a. 0 – 35 tys. zł 

b. 35 – 100 tys. zł 

c. 100 – 200 tys. zł 

d. 200 – 300 tys. zł 

e.  300 – 500 tys. zł 

f. pow. 500 tys. zł 

 

42. Czy w ramach realizowanej inwestycji współfinansowanej ze środków dotacji UE 
byliby Państwo w stanie ponieść nakłady finansowe przeznaczone na wkład własny 
zakładając, że środki finansowe będą wypłacane w formie refundacji wcześniej 
poniesionych kosztów? Proszę podać w jakiej wysokości: 

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

 

43. Proszę wskazać gminę na terenie, której Państwo zamieszkują/posiadają siedzibę: 

a. Gmina Lądek 

b. Gmina Słupca 

c. Gmina Strzałkowo 

d. Gmina Powidz 

e. Gmina i Miasto Zagórów 

 

 

 
 

"DZIĘKUJĘ ZA CZAS POŚWIĘCONY NA WYPEŁNIENIE ANKIETY!" 
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ANKIETA 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

dotycząca wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Mieszkańcy obszaru LGD STOWARZYSZENIE „UNIA NADWARCIAŃSKA” 

 

O ile nie zostało wskazane w pytaniu inaczej, proszę o zaznaczenie jednej właściwej odpowiedzi.  

 

1. Czy w ramach prowadzonej działalności byliby Państwo zainteresowani skorzystaniem 
z dofinansowania ze środków bezzwrotnej dotacji w ramach środków UE? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. b proszę przejść do pytania nr 6. 

 

2. Na jaki rodzaj działalności byliby Państwo zainteresowani otrzymaniem wsparcia 
finansowanego? 

a. działalność komercyjna 

b. organizacje pozarządowe 

c. infrastruktura publiczna 

d. aktywizacja społeczności lokalnej 

e. inne, jakie? …………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

 

3. Na jaki rodzaj projektu/projektów byliby Państwo zainteresowani uzyskaniem 
wsparcia? 

a. szkolenia 

b. imprezy informacyjne/promocyjne 

4. Wzór ankiety skierowanej do mieszkańców LSR    
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c. zakup sprzętu/wyposażenia 

d. promocja 

e. budowa/przebudowa/remont infrastruktury 

f. budowa/przebudowa/remont obiektów budowlanych 

g zagospodarowanie terenu 

 

4. Jakiej wartości projekty chcieliby Państwo dofinansować z bezzwrotnych dotacji 
pochodzących z funduszy UE? 

a. 0 – 35 tys. zł 

b. 35 – 100 tys. zł 

c. 100 – 200 tys. zł 

d. 200 – 300 tys. zł 

e. 300 – 500 tys. zł 

f. pow. 500 tys. zł 

 

5. Czy w ramach realizowanej inwestycji współfinansowanej ze środków dotacji UE byliby 
Państwo w stanie ponieść nakłady finansowe przeznaczone na wkład własny zakładając, 
że środki finansowe będą wypłacane w formie refundacji wcześniej poniesionych 
kosztów? Proszę podać w jakiej wysokości: 

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

 

6. Czy słyszeli Państwo o działalności/znają Państwo działalność Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. b proszę przejść do pytania nr 10. 

 

7. Czy próbowali Państwo korzystać ze wsparcia LGD Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska”? 

a. Tak 
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b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. a proszę przejść do pytania nr 9. 

 

8. Z jakiej formy wsparcia Państwo korzystaliście? 

a. Szkolenia 

b. Indywidualne doradztwo 

c. Konsultacje 

d. Inne jakie?................................................................................................................................. 

 

9. Daczego nie ubiegali się Państwo dotychczas o wsparcie finansowe w formie dotacji na 
realizowane przez Państwa inwestycje ze strony LGD Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska”?: 

a. nie realizowałam/em projektów wymagających wsparcia 

b. brak wiedzy o możliwości uzyskania dofinansowania 

c. brak odpowiedniego wsparcia doradczo – szkoleniowego ze strony LGD 

d. brak środków finansowanych na wkład własny w realizację projektu 

e. skomplikowany i niejasny system naboru i oceny wniosków przez LGD 

f. trudna do wypełnienia dokumentacja aplikacyjna, 

g. niekorzystne warunki otrzymania dofinansowania 

h. inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Proszę o wskazanie, jaką formę przekazywania informacji o możliwości uzyskania 
dofinansowania ze środków UE Państwo preferują: 

a. informacje w internecie, 

b. organizacja bezpośrednich spotkań informacyjnych, 

c. informacje w prasie lokalnej/regionalnej, 

d. plakaty/ogłoszenia, 

e. informacje w radio/TV, 

f. inne, jakie? ……………………………………………… 
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11. Czy są Państwo członkami Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska”? 

a. Tak 

b. Nie 

Jeżeli zaznaczono odp. b proszę przejść do pyt. 13.  

 

12. Proszę wskazać czy w Państwa opinii udział Państwa w działalności LGD jest 
wystarczający? 

a. Tak 

b. Raczej tak 

c. Nie, Dlaczego?.......................................................................................................................... 

Proszę przejść do pyt. nr 14. 

 

13. Czy byliby Państwo zainteresowani przystąpieniem w charakterze członka 
zwyczajnego do LGD: 

a. Tak 

b. Nie 

 

14. Czy uważają Państwo, że wpływ członków LGD na jej działalność powinien być 
szerszy?  

a. obecna sytuacja jest wystarczająca 

b. wyznaczania kierunków działalności LGD 

c. wpływ na podejmowane inicjatywy przez LGD 

d. lepszej informacji o działaniach podejmowanych przez LGD 

e. inne, jakie:.…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

15. Czy obecna działalność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska” jest wystarczająca w stosunku do potrzeb regionu?  

a. obecna sytuacja jest wystarczająca 

b. większa liczba imprez promocyjnych 

c. większa liczba działań informacyjnych 



RAPORT z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2014 realizowanej przez Lokalną Grupę Działania 
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska ” z siedzibą w Słupcy 

 125 

d. większa liczba działań integrujących lokalną społeczność 

e. większa liczba działań związanych ze współpracą z innymi regionami w kraju i za granicą, 

f większa liczba działań promocyjnych 

g. wyjazdu na targi turystyczne 

h. inne, jakie:………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

16. Uwagi dodatkowe dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania i wdrażania 
Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013. 

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

 

17. Proszę wskazać jaki rodzaj podmiotu Państwo reprezentują: 

a. osoba fizyczna 

b. podmiot gospodarczy 

c. gminna jednostka organizacyjna 

d. organizacja pozarządowa 

e. kościół/związek wyznaniowy 

 

18. Proszę wskazać gminę na terenie, której Państwo zamieszkują/posiadają siedzibę: 

a. Gmina Lądek, 

b. Gmina Słupca,  

c. Gmina Strzałkowo, 

d. Gmina Powidz, 

e. Gmina i Miasto Zagórów 

 

Proszę wskazać podstawowe informacje o Państwa osobie:  

19. Wykształcenie: 

a. wyższe 

b. średnie zawodowe 
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c. średnie ogólnokształcące 

d. zasadnicze zawodowe 

e. podstawowe/gimnazjalne 

f. bez wykształcenia 

 

20. Wiek: 

a. 18 – 25 lat 

b. 26 – 40 lat 

c. 41 – 50 lat 

d. 51 – 60 lat 

e. pow. 60 lat 

 

21. Płeć: 

a. kobieta 

b. mężczyzna 

 

 

 

"DZIĘKUJĘ ZA CZAS POŚWIĘCONY NA WYPEŁNIENIE ANKIETY!" 
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