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1. Wstęp 

 

Termin ewaluacji można różnie definiować w odniesieniu do obszaru tematyki, 

obranej metodologii, bądź zastosowania jej wyników. Według M. Łotys w odniesieniu do 

projektów na rzecz lokalnych społeczności możemy przyjąć, że ewaluacja to sposób 

przeprowadzania oceny wsparcia interwencji) dla beneficjentów projektów i ich środowiska, 

przeprowadzony z zastosowaniem określonych kryteriów.
1
 

Niniejsze badanie dotyczące przeprowadzenia ewaluacji oceny poziomu wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny zostało zrealizowane przez 

Pana Tomasza Wysockiego na zlecenie Stowarzyszenia Kraina św. Anny (Zamawiającego)  

w ramach zapytania ofertowego dot. badania ewaluacyjnego. 

 

Podstawowe dane dotyczące Stowarzyszenia Kraina św. Anny: 

Nazwa: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

Nazwa skrócona: Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

Status prawny: Stowarzyszenie działa, jako Lokalna Grupa Działania posiada osobowość 

prawną i funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy z 7 marca 

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 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. UE L 277 

z 21.10.2005, str.1) 

Data wpisu w KRS: 13.09.2006r. 

Numer KRS: 0000263803 

Siedziba: ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

Strona internetowa: http://www.annaland.pl  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 M. Łotys, Ewaluacja i rozliczanie projektów, Fundacja Wspomagania Wsi, s. 2 

http://www.annaland.pl/
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2. Metodologia i zakres badania 

2.1. Cel ewaluacji  

 

W zapytaniu ofertowym opracowanym przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

dokładnie określono przedmiot zamówienia, który zarazem stanowi główny cel niniejszego 

badania. W związku, z czym celem nadrzędnym badania jest przeprowadzenie badania 

ewaluacyjnego w zakresie: 

 Stopnia realizacji celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć na 

podstawie zakontraktowanych umów oraz płatności; 

 Określenia poziomu realizacji wskaźników, tj. produktu i rezultatu ujętych w LSR 

na podstawie zakontraktowanych umów i płatności; 

 Weryfikacji stopnia zaangażowania i efektywności organu decyzyjnego – Rady 

Programowej w procesie wdrażania LSR; 

 Określenia efektywności funkcjonowania Biura Zarządu oraz pozostałych struktur 

tut. Stowarzyszenia. 

 

Ewaluator dodatkowo w metodologii przeprowadzenia ewaluacji sporządzonej na 

potrzeby zapytania ofertowego określił ze swojego punktu widzenia cel niniejszego badania: 

Niniejsze badanie dotyczyć będzie ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 

Kraina Św. Anny. Głównymi celami prowadzonej ewaluacji będą zarówno ustalenia 

dotyczące bieżącej oceny sposobu realizacji wdrażania LSR. Celem ewaluacji 

jest zbadanie czy realizowane działania przyczyniają się do osiągnięcia rezultatów 

zdefiniowanych w LSR, a następnie, czy i w jakim stopniu osiągnięte rezultaty przyczyniają 

się do osiągnięcia celów działania Stowarzyszenia Kraina Św. Anny i na ile ich osiągniecie 

będzie trwałe. W zakres ewaluacji będzie wchodziła ocena trafności, skuteczności, 

efektywności, użyteczności podejmowanych działań, w tym zarządzania projektem, działań 

promocyjnych.
2
 

Odbiorcami ewaluacji będą: organy decyzyjne Stowarzyszenia Kraina św. Anny (Rada 

Programowa, Zarząd, Koordynatorzy, pracownicy biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny), 

członkowie Stowarzyszenia Kraina św. Anny, mieszkańcy terenu Stowarzyszenia Kraina  

św. Anny oraz inne zainteresowane osoby.  

                                                 
2
 Metodologia (plan) przeprowadzenia ewaluacji postępów w realizacji LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny, s. 

3 
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Niniejsza ewaluacja będzie dotyczyć efektywności działań LGD, związanych  

z wdrażaniem LSR zgodnie z zasadą i sposobem ewaluacji własnej ujętej w strategii.  

 

Tabela 1. Zestawienie mierników i ich wpływ na wdrażanie i aktualizację LSR. 

Lp. Miernik 
Informacja dostarczana przez miernik 

z punktu widzenia wdrażania i aktualizacji LSR 

1. 

Liczba projektów zgłaszanych 

przez podmioty lokalne 

w kolejnych okresach 

wdrażania 

- poziom wypromowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

wśród podmiotów lokalnych oraz uzyskany w jego 

efekcie poziom zainteresowania podmiotów lokalnych 

włączeniem się w realizację LSR 

- dostosowanie LSR do oczekiwań lokalnych podmiotów, 

2. 

Jakość merytoryczna i 

techniczna zgłaszanych 

projektów 

- poziom przygotowania lokalnych podmiotów do 

właściwego opracowywania projektów, 

- określenie głównych trudności podmiotów lokalnych we 

właściwym przygotowaniu projektów, a co za tym idzie – 

dostosowanie rodzaju udzielanego wsparcia do realnych 

potrzeb, 

3. 

Poziom osiągania efektów 

w ramach realizowanych 

operacji (projektów 

zgłaszanych 

przez beneficjentów) – 

planowany poziom ustalany 

każdorazowo w przypadku 

konkretnych operacji 

- weryfikacja tempa i jakości wdrażania operacji, 

- weryfikacja wiarygodności partnerów wdrażających 

konkretny projekt, 

4. 
Wartość wkładu własnego 

podmiotów lokalnych 

- stopień uaktywnienia finansowych i pozafinansowych 

potencjałów znajdujących się w dyspozycji podmiotów 

lokalnych, 

5. 

Liczba beneficjentów 

pośrednich i bezpośrednich 

realizowanych projektów 

(zakładana 

i rzeczywista) 

- społeczna i gospodarcza rozległość oddziaływania LSR, 

- stopień uaktywnienia podmiotów i społeczności 

lokalnych na rzecz animowanego przez LGD procesu 

rozwoju lokalnego, 

6. 

Poziom realizacji celów 

szczegółowych (a co za tym 

idzie celów ogólnych, na które 

cele szczegółowe się składają) 

– cele szczegółowe zostały 

sformułowane w formie 

mierzalnej, co pozwala na ich 

bezpośrednią kontrolę 

- stopień zbieżności podejmowanych działań 

wdrożeniowych z realnymi potrzebami rozwojowymi 

obszaru wyrażającymi się w celach LSR, 

- określenie tempa zmian na obszarze, 

- określenie skuteczności podejmowanych działań 

strategicznych, 

7. 

Efektywność realizacji 

projektu (stosunek wyniku 

użytecznego 

do poniesionych kosztów) 

- określenie efektywności poszczególnych projektów, 

- wnioski na temat warunków efektywności projektów 

realizowanych 

w ramach LSR (np. rodzaj projektu, beneficjenci, 

efektywność udzielanego wsparcia, itp.), 

8. 
Zmiana wewnętrznych 

uwarunkowań rozwoju 

- badanie, na ile zmianie ulegają siły i słabości obszaru 

wskutek realizacji strategii, a co za tym idzie 
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obszaru na skutek wdrażania 

Strategii, 

a w szczególności operacji 

wynikających ze Strategii 

identyfikowanie przesłanek 

dla aktualizacji strategii oraz zawartych w niej 

przedsięwzięć, 

 

9. 
Szybkość udzielania wsparcia 

beneficjentom 

- określenie sprawności funkcjonowania struktur LGD, 

- wnioski na temat potrzeb szkoleniowych personelu 

biura i członków LGD oraz wyposażenia 

infrastrukturalnego biura. 
Źródło: Zapytanie ofertowe dot. badania ewaluacyjnego  

 

 

2.2. Kryteria ewaluacji  

 

W ewaluacji zastosowano multimetodyczne podejście badawcze, polegające na 

łączeniu wielu technik ewaluacyjnych. Takie podejście pozwala na uzyskanie pogłębionych  

i szczegółowych informacji o działaniach projektowych rozpatrywanych w zależności od 

przyjętego kryterium.  

 Trafność – kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele LSR 

odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym interwencją i/ lub 

realnym potrzebom beneficjentów, zgodność realizowanych przedsięwzięć/operacji 

z założonymi w LSR; 

 Skuteczność – kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele LSR 

zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte, pozytywne 

oddziaływanie realizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów LSR; 

 Efektywność – kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” LSR, czyli 

stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady 

rozumiane są tu, jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas osiąganie 

realnych rezultatów w stosunku do zakładanych w LSR; 

 Użyteczność – kryterium to pozwala ocenić związek pomiędzy celem projektu  

i celami ogólnymi tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez docelowych 

beneficjentów miały szerszy wpływ na większą liczbę ludzi w danym regionie. 
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2.3. Metody badawcze 

 

W zapytaniu ofertowym opracowanym przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

dokładnie określono minimum metodologiczne, które należy zastosować w niniejszym 

badaniu ewaluacyjnym, a mianowicie: 

 analiza dokumentów; 

 wywiady; 

 kwestionariusze; 

 obserwacja. 

 

Dodatkowe metody badawcze odpowiadające przedmiotowi zamówienia 

wykraczające poza wymogi minimalne określone w przedmiocie zamówienia: 

 grupa focusowe z przedstawicielami biura/zarządu Stowarzyszenia Kraina  

św. Anny; 

 ankieta e-mailowa kierowana do członków w skład Stowarzyszenia Kraina  

św. Anny; 

 swobodny wywiad telefoniczny m.in. sołtysi, radni gminni, osoby/ngo; 

 analiza dostępnej literatury przedmiotu oraz danych z GUS, Urzędów Gmin, PUP, 

itd. 

 

3. Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

3.1. Ogólna charakterystyka LGD i ocena diagnozy problemów 

obszaru LGD zawartej w LSR 

 

Określenie stanu początkowego stanowi punkt wyjściowy dla planowania 

strategicznego. Proces ten może ulec modyfikacji ze względu na założone działania przez 

autorów strategii. W odniesieniu do tego diagnostyczna Lokalna Strategia Rozwoju powinna 

spełnić następujące funkcje: 

 Określać specyfikę regionu; 

 Przedstawiać argumenty na rzecz spójności regionu; 



Raport z badania ewaluacyjnego oceny poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
Stowarzyszenia Kraina św. Anny za okres 2009-2013 

10 

 

 Stanowić punkt wyjścia do sformułowania celów ogólnych i szczegółowych 

strategii; 

 Dostarczać przesłanek do wyboru konkretnych przedsięwzięć. 

W związku z powyższym LSR można zdefiniować, jako istotny czynnik planowania rozwoju 

społeczno - gospodarczego obszarów wiejskich. Wcielanie w życie niniejszego dokumentu 

powinno wpłynąć na poprawę jakości życia społeczeństwa zamieszkującego dany obszar. 

Lokalne Grupy Działania na podstawie uregulowań prawnych są zobligowane do posiadania 

oraz efektywnego wdrażania LSR.  

 Diagnozę obszaru objętego LSR przedstawiono w rozdziale 2 „Opis obszaru objętego 

LSR z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności”. W rozdziale tym zaprezentowano przede 

wszystkim wykaz gmin należących do obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny, 

uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne, kulturowe tego 

regionu. Dodatkowo dokonano ocenę społeczno - gospodarczą (potencjał demograficzny 

i gospodarczy, poziom aktywności społecznej). 

 Teren Stowarzyszenia Kraina św. Anny obejmuje łącznie 985 km
2
, który zamieszkuje 

131 149 tys. mieszkańców. Natomiast zgodnie z wytycznymi PROW do budżetu przyjęto 

111 122 mieszkańców na dzień 31.12.2006 r. oraz obszar 954 km² (z wyłączeniem 20 027 

mieszkańców miasta Strzelce Opolskie).  

Miejsce centralne omawianego obszaru zajmuje Góra Świętej Anny. Kraina św. Anny 

odznacza się zdecydowanym zróżnicowaniem środowiska geograficznego. W regionie 

strzeleckim dominują gleby brunatne wyługowane.  Z kolei region opolski składa się w 1/3  

z następujących gleb: czarnoziemy, następnie gleby płowe oraz gleby brunatne kwaśne oraz 

mady. Pod względem rodzaju wód obszar Krainy św. Anny zaliczany jest do monokliny 

opolskiej – podregionu zbiornika triasu opolskiego. Najbardziej znaczącymi ciekami 

wodnymi tego terenu są Odra, Kanał Gliwicki, Osłoboga. Na obszarze tym znajduje się Park 

Krajobrazowy „Góra św. Anny”, który został utworzony w 1988r i obejmuje Grzbiet (Garb) 

Chełmu. Najcenniejsze obszary w/w Parku uznane zostały rezerwatami Przyrody  

tj.: Rezerwat leśny "Lesisko"; Rezerwat leśny "Grafik"; Rezerwat leśny "Biesiec"; Rezerwat 

leśny "Boże Oko"; Rezerwat geologiczny "Góra Św. Anny"; Rezerwat florystyczny "Ligota 

Dolna". Znaczącą część Parku Krajobrazowego stanowi obszar ochrony habitatowej (SOO) 

Natura 2000. obejmują badany obszar obejmują rezerwaty: Rezerwat Kamień Śląski, 

Rezerwat Płużnica, Rezerwat Tęczynów.  

 Najważniejsze zasoby o znaczeniu historycznym i tradycyjnym obszaru Krainy  

św Anny to: Klasztor franciszkański z bazyliką na Górze Św. Anny, Sanktuarium św. Jacka  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://gsa.zopk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=70
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w Kamieniu Śląskim oraz zespół pocysterski w Jemielnicy. Wśród zamków i budowli 

historycznych można wymienić zamki: w Kamieniu Śląskim, Rogowie Opolskim, Żyrowej, 

Zamek w Dąbrówce Górnej, Izbicku, Krapkowicach, Pałac w Szymiszowie, pałacyk  

w Błotnicy Strzeleckiej oraz Rozkochowie, a także ruiny zamków: w Krapkowicach – 

Otmęcie, Ujeździe, Strzelcach Opolskich. 

Na badanym terenie odbywa się wiele cyklicznych imprez promujących zasoby 

kulturowe, tym tradycje. Najbardziej charakterystyczne dla obszaru LGD są: Targi Panieńskie 

w Ujeździe, Jarmark Cysterski w Jemielnicy, Jarmark św. Jacka w Kamieniu Śląskim, 

związane z rokiem obrzędowym (jak również wodzenie niedźwiedzia, babski comber, 

pogrzebanie basa, kwiatowe kobierce, oraz wiele innych).  

 Ocena społeczno - gospodarcza wykazała, iż na trenie Krainy św. Anny działa wiele 

organizacji pozarządowych 26 organizacji pozarządowych zarejestrowanych jest w KRS.  

W tym podmioty uprawnione do składania projektów: LZS, OSP, itp. W 2013 roku wnioski 

składały m.in. takie organizacje pozarządowe jak: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jemielnica,  

Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice, Stowarzyszenie Sprawiedliwość Pokój  

i Integralność Stworzenia, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Śląskie Stowarzyszenie 

Samorządowe, Dom Pielgrzyma, Stowarzyszenie "Nasza Wieś" w Izbicku, Stowarzyszenie 

Nasz Karłubiec, "Stowarzyszenie Kraina Białej Damy", Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna, 

Fundacja "Sanktuarium Góry Świętej Anny", Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Nakła, Ochotnicze Straże Pożarne. 

Pod względem infrastruktury technicznej najważniejsze drogi w Krainie św. Anny leżą na osi 

Wrocław-Kraków. Gminy wchodzące w skład Krainy św. Anny posiadają dobrze rozwinięty 

system dróg oraz sprawnie działające węzły komunikacyjne.  

Na dzień sporządzania LSR stan bezrobocia w Krainie św. Anny wynosił ok. 8,5% 

(VI.2008r.), a w woj. Opolskim – ok. 9,6%. Bezrobocie dotykało przede wszystkim kobiety  

a także osoby z podstawowym i niepełnym podstawowym wykształceniem.  

Kraina św. Anny jest obszarem silnie uprzemysłowionym, gdzie funkcjonuje wiele 

przedsiębiorstw produkcyjnych, istnieje sporo terenów magazynowo - składowych. Obszar 

ten posiada warunki do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego. 

Podstawowymi sektorami gospodarki Krainy św. Anny są: przemysł (cementowo-

wapienniczy, koksowniczy, papierniczy, spożywczy, tworzyw sztucznych), handel i usługi, 

rolnictwo (gdzie dominuje uprawa buraków, rzepaku, kukurydzy, zbóż).
3
 

                                                 
3
 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny, s. 35 
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3.2. Główne założenia LSR 

 

W LSR zaprezentowano analizę SWOT na podstawie, której opracowano 

poszczególne założenia i cele dla Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Analiza SWOT stanowi 

podsumowanie części diagnostycznej. Istotą metodologii SWOT jest podział uwarunkowań 

rozwoju danego obszaru zależnych i niezależnych od osoby/podmiotu planującego.  

Te pierwsze kwalifikuje się, jako mocne i słabe strony, drugie natomiast, jako szanse  

i zagrożenia. Poprzez mocne strony definiuje się pozytywne aspekty rzeczywistości,  

a poprzez słabe strony – negatywne aspekty rzeczywistości. Mianem szans można określić 

występujące możliwości ukierunkowane na rozwój danego obszaru w przyszłości. Natomiast 

zagrożeniami są negatywne tendencje związane z przyszłością i zagrożenia występujące  

w otoczeniu. Cele można formułować w oparciu o mocne strony poprzez wykorzystanie 

istniejącego potencjału, a także w oparciu o słabe strony poprzez ich eliminację. Szanse  

i zagrożenia mogą służyć do oceny poziomu prawdopodobieństwa zakładanych celów. 

Analizę SWOT Stowarzyszenia Kraina św. Anny opracowano w kontekście zasadniczych 

składowych rozwoju, a mianowicie: społeczeństwo, środowisko, jakość życia, gospodarka. 

Dla poszczególnych kwestii zaprezentowano mocne i słabe strony, a także szanse  

i zagrożenia.  

 

W oparciu o analizę SWOT sformułowano strategiczne dziedziny rozwoju: 

I. Zrównoważony rozwój gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem 

turystyki. 

II. Nowoczesna i oparta na tradycji edukacja i promocja bogactwa zasobów. 

III. Rozwój społeczny oparty na partnerstwie.
4
 

 

W LSR jednoznacznie określono misję rozwoju obszaru: W Krainie św. Anny ma 

miejsce współdziałanie na rzecz wzrostu konkurencyjności lokalnej gospodarki i turystyki, 

przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, mieszkańcy są aktywni, otwarci, 

zachowują tradycje. Wizja terenu Krainy św. Anny zakłada, iż jest to obszar rozwinięty 

turystycznie, gdzie samorządy współpracują ze sobą z podmiotami sektora prywatnego.
5
 

 

                                                 
4
 Ibidem, s. 43 

5
 Ibidem, s. 55-56 
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Tabela 2. Zestawienie celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć  

CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓLOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Cel ogólny A 
Rozwinięta turystyka 

i rekreacja w Krainie 

św. Anny 

A1 – Optymalne 

zagospodarowanie istniejących 

walorów turystycznych 

i rekreacyjnych 

z poszanowaniem środowiska 

I - Ochrona dziedzictwa 

kulturowego 

i przyrodniczego Krainy św. 

Anny, w tym inwestycje 

turystyczne i rekreacyjne 

A2 – Spójna i bogata oferta 

turystyczna i rekreacyjna 
II - Poznaj Krainę św. Anny 

A3 – Podnoszenie świadomości 

znaczenia środowiska 

naturalnego i jego ochrona 

VI - Działania proekologiczne 

w Krainie św. Anny 

Cel ogólny B 

Aktywne, 

zintegrowane, 

edukujące 

się społeczeństwo 

informacyjne 

B1 – Lokalne środowiska 

uczestniczą we wsparciu 

Programu Odnowy Wsi 

III - Urządzamy nowoczesne 

sportowe 

i społeczne obiekty  

i przestrzenie 

 

IV - Przedsiębiorczość 

na wsi 

B2 – Młodzież i dorośli są 

aktywni sportowo i kulturalnie 
V - Aktywnie spędzamy czas 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

 

Dla poszczególnych przedsięwzięć określono wskaźniki produktu, rezultatu  

i oddziaływania, które pozwolą na weryfikację stopnia realizowanych założeń. W 2012 roku 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs skierowany do wszystkich LGD  

w kraju, zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych środków na realizację LSR.  

Stowarzyszenie przeprowadziło konsultacje społeczne mające na celu wysondowanie potrzeb 

podmiotów oraz członków swojego obszaru. Następnie wypracowało koncepcję nowego celu 

szczegółowego i przedsięwzięcia w tym również określenie realnych wskaźników do 

osiągnięcia na obszarze objętym LSR. Wypracowany został nowy kierunek rozwoju – tzn. cel 

szczegółowy A3 „Podnoszenie świadomości znaczenia środowiska naturalnego i jego 

ochrona” oraz przedsięwzięcie nr VI. „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny”. 

Ostatecznie zdefiniowało swoje potrzeby na maksymalną z możliwych do pozyskania kwot 

środków dodatkowych - czyli 5 mln zł.  
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W wyniku weryfikacji złożonego wniosku Kraina św. Anny, jako jedna z nielicznych 

Lokalnych Grup Działania w kraju otrzymała w/w środki finansowe. 

 

 

3.3. LSR   

W ramach programu PROW 2007-2013, Oś 4 LEADER, Działanie 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” Kraina św. Anny jest zobowiązana do wdrażania LSR poprzez 

prowadzenie naborów wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem, których 

mieszkańcy obszaru realizują zamierzone przedsięwzięcia. I tak:  

1. w ramach PROW 2007-2013 OŚ 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich  

i różnicowanie gospodarki wiejskiej” wyróżnia się: 

 Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (kod działania 

– 311), 

 Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (kod działania – 312), 

 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” (kod działania – 313, 322, 323). 

2. Tzw. „Małe projekty” - przyczyniające się do poprawy jakości życia lub 

zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie 

kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3- jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów 

dostępu i wyboru. Wnioski o przyznanie pomocy składane przez beneficjentów 

przekazywane są za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina św. Anny do dalszej oceny 

– weryfikacji pod kontem merytorycznym: 

 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – wnioski z takich 

działań jak: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie  

i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

 Samorządu Województwa Opolskiego (SWO) – wnioski z działań: „Odnowa  

i rozwój wsi”,  „Małe projekty”. 

 

ARiMR pełni funkcję instytucji płatniczej dla wszystkich działań PROW na lata 2007-2013 
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4. Realizacja LSR  

 

4.1. Zestawienie naborów wniosków 

 

 Od 2009r. Stowarzyszenie Kraina św. Anny przeprowadziło łącznie 11 naborów 

wniosków w obszarze działań dotyczących „Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”. 

Harmonogram naborów nakierowanych na poszczególne działania służące realizacji LSR 

kształtował się następująco: 

 Nabór I/2009 – 11.01.2010r.-25.01.2010r. – „Małe Projekty”, „Różnicowanie  

w kierunku działalności nierolniczej”; 

 Nabór II/2010 – 21.05.2010r.-07.06.2010r. – „Małe Projekty”, „Odnowa i Rozwój 

Wsi”;  

 Nabór III/2010 – 01.10.2010-15.10.2010r. – „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”; „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”; 

 Nabór IV/2011 – 11.03.2011r.-25.03.2011r. – „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”,  

„Małe Projekty”, „Tworzenie Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”; 

 Nabór V/2012 – 09.03.2012r.-23.03.2012r. – „Małe Projekty”, „Odnowa i Rozwój 

Wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw”; 

 Nabór VI/2013 – 28.01.2013r.-12.02.2013r. - „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Tworzenie Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”; 

 Nabór VII/2013 – 14.03.2013r.-29.03.2013r. – „Małe Projekty”;  

 Nabór VIII/2013 – 03.06.2013r.-18.06.2013r. - Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”; 

 Nabór IX/2013 - 03.06.2013r.-18.06.2013r. - „Małe Projekty”, „Odnowa i Rozwój 

Wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw” – nabór ogłoszony w zakresie dodatkowych zadań  

w ramach Celu Szczegółowego A 3 i Przedsięwzięcia nr VI. 

 Nabór X/2013 – 30.09.2013r.-17.10.2013r. - „Małe Projekty”, „Odnowa i Rozwój 

Wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie Rozwój 
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Mikroprzedsiębiorstw” – nabór ogłoszony w zakresie dodatkowych zadań  

w ramach Celu Szczegółowego A 3 i Przedsięwzięcia nr VI. 

 Nabór XI/2014 - „Odnowa i Rozwój Wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Tworzenie Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” – nabór ogłoszony  

w zakresie dodatkowych zadań w ramach Celu Szczegółowego A 3  

i Przedsięwzięcia nr VI. 

 

Dodatkowa informacja dot. naborów:  

W 2013 roku w efekcie prac monitorujących wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, 

służące m.in. realizacji wskaźników Zarząd wprowadził tzw. nabory tematyczne nakierowane 

na realizację przedsięwzięć ujętych w LSR. 

Z kolei w 2012 roku biuro Zarządu wprowadziło Elektroniczny system oceny wniosków. tzn. 

Aplikację internetową wspomagająca działania Lokalnej Grupy Działania w zakresie 

rejestracji i oceny wniosków przez członków Rady Programowej – organ decyzyjny. 

Praca wykonywana przez w/w organ w/s wyboru wniosków do dofinansowania na poziomie 

wdrażania strategii w tut. Stowarzyszeniu jest wykonywana bezstronnie z zachowaniem 

parytetów przedstawicieli sektorów wchodzących w skład LGD (sektor społeczny, 

gospodarczy, publiczny).  

 

Wykres 1. Zestawienie liczby złożonych i wybranych wniosków w ramach 

poszczególnych naborów 

 

Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
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 Na powyższym wykresie 1 zobrazowano liczbę złożonych i wybranych wniosków  

w ramach poszczególnych naborów prowadzonych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

od 2009 roku. Z danych tych wynika, iż najwięcej wniosków złożono podczas naboru 

VII/2013, najmniej w naborze VIII/2013 i III/2010. Najwięcej wniosków do dofinansowania 

zostało wybranych w naborze V/2013 oraz VII/2013. Liczba składanych wniosków  

na przełomie poszczególnych naborów jest zdecydowanie zróżnicowana. Wykazuje zarówno 

tendencje wzrostowe, jak i spadkowe. Liczba złożonych wniosków uzależniona jest przede 

wszystkim od wysokości dostępnych limitów środków oraz działań aktywizujących 

prowadzonych przez biuro Zarządu tzn. szkoleń, spotkań aktywizujących wyjazdów 

studyjnych oraz prowadzonych warsztatów. Im więcej działań prowadziło Stowarzyszenie 

w zakresie aktywizacji tym większe zainteresowanie ze strony lokalnych organizacji. 

Intensywność działań aktywizujących były dostosowane do możliwości finansowych każdego 

naboru. 

 

Tabela 3. Podsumowanie naborów 

N
u

m
er

 

n
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ó
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G
D

 

K
w

o
ta

 

w
y
b

ra
n

y
ch

 

w
n

io
sk

ó
w

 
I/2009 33 740 754, 20 zł  25 577 103, 79 zł  

II/2010 53 3 670 297, 63 zł 53 3 670 297, 63 zł  

III/2010 3 410 049, 00 zł  3 410 049, 00 zł 

IV/2011 63 1 271 989,62 zł 62 1 171 989,62 zł 

V/2012 84 7 811 158, 15 zł 83 5 268 821,65 zł  

VI/2012 15 1 423 169,00 zł  7 698 823,50 zł  

VII/2013 112 3 088 865, 94 zł  76 2 145 906, 92 zł 

VIII/2013 2 149 223, 50 zł  2 149 223, 50 zł 

IX/2013 26 2 888 194,96 zł 22 2 690 310, 96 zł  

X/2013 52 4 316 333,41 zł  32 2 590 958, 42 zł 

XI/2014 11 1 501 061,40 zł 7 1 206 804,44 zł 

SUMA 454 27 271 096,81 zł 372  20 580 289,43 zł 

Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  
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Z powyższych danych wynika, iż łączna kwota złożonych wniosków w ramach 

dotychczasowych naborów wynosi 27 271 096, 81 zł. A z kolei łączna kwota wybranych 

wniosków wynosi 20 580 289,43 zł., co stanowi 75,46% łącznej kwoty złożonych wniosków. 

Tym samym można stwierdzić, iż suma złożonych wniosków znacząco przewyższa łączną 

kwotę wybranych wniosków podczas wszystkich dziesięciu naborów. Widoczna jest duża 

aktywność społeczeństwa przede wszystkim zapotrzebowanie w kierunku składania 

wniosków w pozyskiwaniu środków unijnych poprzez lokalne organizacje, JST w tym 

również instytucje kultury.  

 

Tabela 4. Zestawienie trójsektorowości - podmiotów składających wnioski  

o dofinansowanie w ramach wdrażania LSR. 

Numer 

naboru 

Sektor społeczny 

(osoby prawne w tym 

stowarzyszenia, 

fundacje, parafie itp., 

oraz osoby fizyczne) 

Sektor gospodarczy 

(przedsiębiorstwa, 

rolnicy oraz osoby 

fizyczne chcące założyć 

lub rozszerzyć 

działalność gospodarczą 

lub działalność 

pozarolniczą,) 

Sektor 

publiczny 

(JST) 

Ogółem 

liczba 

złożonych 

wniosków  

w ramach 

naboru  

I/2009 15 2 16 33 

II/2010 20 0 33 53 

III/2010 - 3 - 3 

IV/2011 21 2 40 63 

V/2012 27 13 44 84 

VI/2013 - 15 - 15 

VII/2013 52 3 57 112 

VIII/2013 - 2 - 2 

IX/2013 4 2 20 26 

X/2013 11 - 41 52 

XI/2014 4 2 5 11 

RAZEM: 154 44 256 454 
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Trójsektorowości w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju jest jednym z kluczowych 

elementów, do których odnosi się Komisja Unii Europejskiej. Wskazując zachowanie 

parytetów w wszelkich działaniach związanych z realizacją i wdrażaniem strategii.  

Podział naborów na trzy sektory tj. społeczny, gospodarczy oraz publiczny – 

przedstawiony w tabeli nr 4. wskazuje duże zainteresowanie sektora społecznego (podmiotów 

lokalnych) w pozyskiwaniu środków unijnych z PROW-u.  W odniesieniu do 454 wniosków 

złożonych do Stowarzyszenia Kraina św. Anny, 34% wnioskodawców to podmioty lokalne 

działające na terenach wiejskich, a 56 % wnioskodawców stanowi sektor publiczny, czyli 

JST. I tym samym na obszarze Krainy św. Anna pobudzana jest wciąż aktywność wśród 

lokalnej społeczności. 

 

 

Tabela 5.  Zestawienie wysokości przyznawanej pomocy finansowej w ramach  

   działania 413 

Numer 

naboru 
Nazwa działania Limit środków 

Wysokość przyznanej 

pomocy 
% 

I/2009 

Małe projekty 490 000,00 zł 477 128, 79 zł 97,37% 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
100 000,00 zł 99 975,00 zł 99,97% 

II/2010 

Odnowa i rozwój wsi 2 895 000,00 zł 2 869 785,00 zł 99,12% 

Małe projekty 805 000,00 zł 800 512, 63 zł 99,44% 

III/2010 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
250 000,00 zł 160 049,00 zł 64,01% 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
250 000,00 zł 250 000,00 zł 100% 

IV/2011 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
400 000,00 zł 76 311,31 zł 19,97% 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
300 000,00 zł 0,00 zł 0% 

Małe projekty 911 530,58 zł 1 095 678,31 zł 120,2% 

V/2012 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
763 639,69 zł 632 790,00 zł 82,86% 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
600 000,00 zł 600 000,00 zł 100% 

Małe projekty 1 245 625,02 zł 1 049 223,65 zł 84,23% 

Odnowa i rozwój wsi 3 095 817,00  zł 2 986 808,00 zł 96,47% 

VI/2012 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
845 200,00 zł 313 499,00 zł 37,09% 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
390 000,00 zł 385 324,50 zł 98,8% 

VII/201

3 
Małe projekty 2 153 362,60 zł 

2 145 906,92 zł 
 

99,65% 

VIII/20

13 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
531 701,00 zł  149 223, 50 zł 28.06% 

IX/2013 
Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
80 000,00 zł 80 000,00 zł 100% 
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Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
90 000,00 zł. 100 000,00 zł 111,1% 

Małe projekty 340 000 zł 333 787,96 zł 98,17% 

Odnowa i rozwój wsi 4 275 000 zł 2 276 523,00 zł 53,25% 

X/2013 

Odnowa i rozwój wsi 2 977 983 zł 1 934 374,00 zł 64,95% 

Małe projekty 677 815,88 zł 656 584,42 zł 96,86% 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
91 463 zł 0 – brak wniosków 0% 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
100 000 zł 0 – brak wniosków 0% 

XI/2014 

Odnowa i rozwój wsi 1 828 225,25 zł 1 142 804,40 zł 62,51 % 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
127 902,50 zł 64000,00 zł 50,0% 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
149 899,00 zł 

0 – wniosek nie wybrany do 

dofinansowania  
0% 

Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

  

Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 4 wynika, iż w większości 

przypadków wysokość przyznawanej pomocy w ramach działania 413 nie przewyższała 

limitów środków. Jedynie podczas naboru IV/2011 wystąpiła sytuacja, gdy wielkość 

przyznanej pomocy była większa niż limit środków w ramach danego działania.  

Był to nabór, gdzie listy rankingowe wniosków wybranych do dofinansowana zawierały 

również wnioski oczekujące do refundacji - tzw. lista rezerwowa (wniosków zgodnych z LSR 

i wybranych do dofinansowania, ale nie mieszczących się w limicie środków) wniosków 

oczekujących do refundacji. To jedyny taki nabór, który pozwalał na wykorzystanie limitów 

w prawie w całości. W największym stopniu dotyczyło to działania „Małe projekty”, gdzie 

stosunek przyznanej pomocy do limitu środków wynosił 120,2%, a także działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, gdzie relacja ta przyjęła wartość 

111,1%. Ponadto w trakcie 2013 roku Stowarzyszenie Kraina św. Anny ogłasza nabory 

celowe, które ukierunkowane są na realizację ściśle określonych celów i działań wpisujących 

się w realizację zaplanowanych w LSR celów.  

 

Tabela 6. Zestawienie liczby projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

działania 413 

Numer 

naboru 
Nazwa działania 

Liczba wszystkich 

projektów 

wybranych do 

dofinansowania 

Liczba projektów 

wybranych do 

dofinansowania zgłaszanych 

przez podmioty lokalne 

% 

I/2009 

Małe projekty 25 25% 100% 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
2 0 0% 
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II/2010 
Odnowa i rozwój wsi 13 13 100% 

Małe projekty 40 39 97,5% 

III/2010 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
2 0 0% 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
1 0 0% 

IV/2011 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
2 0 0% 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
0 0 100% 

Małe projekty 61 61 100% 

V/2012 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
7 0 0% 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
4 0 0% 

Małe projekty 56 54 96,42% 

Odnowa i rozwój wsi 17 17 100% 

VI/2012 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
5 0 0% 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
5 0 0% 

VII/201

3 
Małe projekty 76 75 98,68% 

VIII/20

13 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
2 0 0% 

IX/2013 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
1 1 100% 

Małe projekty 12 11 91,66% 

Odnowa i rozwój wsi 9 9 100% 

X/2013 

Odnowa i rozwój wsi 9 9 100% 

Małe projekty 23 23 100% 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
0 – brak wniosków 0 – brak wniosków - 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
0 – brak wniosków 0 – brak wniosków - 

XI/2014 

Odnowa i rozwój wsi 6 6 100 % 

Tworzenie i  Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 
1 0 0 % 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
0 0 0 % 

Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

  

W tabeli 6 zaprezentowano liczbę projektów wybranych do dofinansowania  

z wyszczególnieniem podmiotów aplikujących o dofinansowanie. Na uwagę zasługują: 

Wymienić tu można na przykład takie projekty jak: warsztaty fotograficzne pn. „Moja Kraina 

Moje Miejsce” (projekt Gminnego Ośrodka Kultury  w Tarnowie Opolskim); „ Zakup 

regionalnych strojów ludowych jako element promocji dziedzictwa kulturowego Krainy św. 

Anny” (projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice); 

wydanie publikacji pt. " O dzielnym Karliku - gogolińskich lasów strażniku" - "Nasz 

gogoliński Karlik przewodnikiem po śląskiej tradycji"(projekt zgłoszony przez Gminna 

Bibliotekę Publiczną w Gogolinie); siłownia zewnętrzna pn. ”Rozszerzenie oferty rekreacyjno 
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– sportowej boiska w Kadłubie” (projekt realizowany przez Gminę Strzelce Opolskie) i wiele 

innych. 

W większości naborów przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

projekty zgłaszane przez podmioty lokalne stanowiły 100% wszystkich projektów wybranych 

do dofinansowania, bądź praktycznie 100%.  

 

Analiza naborów wykazuje, iż wśród wnioskodawców dominuje sektor publiczny,  

tj. JST oraz jednostki organizacyjne im podległe, ponadto sektor społeczny (organizacje 

pozarządowe, osoby fizyczne) oraz podmioty gospodarcze. W naborze I/2009 wnioski złożył 

w ok. 45% sektor społeczny, ok. 6% sektor gospodarczy, ok. 48% sektor publiczny.  

W naborze II/2010 rozkład ten kształtował się następująco: ok. 38% sektor społeczny, 

ok. 62% sektor publiczny. W naborze III/2010 – wszystkie wnioski zostały złożone przez 

sektor gospodarczy. W naborze IV/2011 – ok. 33% wszystkich złożonych wniosków 

pochodziło z sektora społecznego, ok. 3% sektor gospodarczy, ok. 64% sektor publiczny. 

W naborze V/2012 – 32% złożonych wniosków zostało przez sektor społeczny, 16% przez 

sektor gospodarczy, a 52% przez sektor publiczny. W VI/2013 naborze 100% wniosków 

pochodziło z sektora gospodarczego. W VII/2013 naborze– ok. 46% wniosków złożonych 

pochodziło z sektora społecznego, ok. 3% z sektora gospodarczego, ok. 51% z sektora 

publicznego. W VIII/2013 wszystkie wnioski pochodziły z sektora gospodarczego. 

W IX/2013 naborze ok. 16% wniosków pochodziło z sektora społecznego, ok. 8% z sektora 

gospodarczego, a ok. 77% z sektora publicznego. W X/2013 naborze –ok. 21% wniosków 

pochodziło z sektora społecznego, ok. 79% z sektora publicznego. 

 

W XI/2013 naborze wnioski pochodziły odpowiednio z sektora społecznego (36%), 

gospodarczego (18%), publicznego (45%). 

 W poszczególnych naborach ogłaszanych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpływała do 

ARiMR w Opolu następująca liczba wniosków: 

 Nabór I/2009 – wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, które zostały definitywnie 

odrzucone przez agencję. 

 Nabór III/2010 – wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, które zostały definitywnie 

odrzucone przez agencję. 

 Nabór IV/2011 – wpłynęły 2 wnioski, z których wszystkie zostały definitywnie 

odrzucone przez agencję. 
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 Nabór V/2012 – wpłynęło 7 wniosków, z których 5 znajduje się na etapie 

zakończenia, a 2 wnioski zostały definitywnie odrzucone przez agencję. 

 Nabór VI/2010 – wpłynęło 10 wniosków, z czego 1 znajduje się na etapie „Aktywny”, 

1 został zakończony, 5 zostało definitywnie odrzuconych, a 1 odrzucony przez 

agencję. 

 Nabór VIII/2013 – wpłynęły 2 wnioski, z czego 2 znajdują się na etapie „Aktywny”.  

 Nabór X/2013 – nie wpłynął żaden wniosek. 

 Nabór XI/2014 – wpłynął 1 wniosek, ale nie został wybrany do dofinansowania  

w ramach LSR.  

 

Z kolei w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw sytuacja 

wygląda następująco: 

 Nabór III/2010 – wpłynął 1 wniosek, który został już zrealizowany; 

 Nabór V/2012 – wpłynęły 4 wnioski, z czego 1 wniosek jest aktywny, 2 wnioski 

zostały definitywnie odrzucone, a 1 wniosek jest zawieszony w realizacji; 

 Nabór VI/2010 – wpłynęło 5 wniosków, z czego 2 wnioski są aktywne, a 3 wnioski 

zostały definitywnie odrzucone; 

 Nabór IX/2013 – wpłynął 1 wniosek, który w tej chwili jest aktywny.  

 Nabór X/2013 – nie wpłynął żaden wniosek. 

 Nabór XI/2014 – wpłynął jeden wniosek, który został wybrany do dofinansowania  

w ramach LSR. Znajduje się na etapie weryfikacji w ARiMR.  

 

Z przedstawionych danych wynika, iż znaczna część wniosków ramach działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” zostaje definitywnie odrzucona na etapie weryfikacji w ARiMR. 

Sytuacji tej można dopatrywać się w nieświadomości wnioskodawców na temat stopnia 

trudności skompletowania wymaganej dokumentacji, przebiegu procedury oceny wniosku, 

bądź nieskładanie uzupełnień w wyznaczonym terminie przez wnioskodawców.  
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Tabela 7. Podsumowanie naborów w latach 2009-2014 na wydatkowanie środków 

dotyczące działania 4.1./413.  

DZIAŁANIE 413 

Małe 

Projekty 

-  

limit środków 

Ilość 

wniosków 

złożonych 

 

Odnowa  

i Rozwój Wsi 

 

- limit 

środków 

Ilość 

wniosków 

złożonych 

Tworzenie  

i rozwój 

mikroprzedsi

ębiorstw 

- limit  

środków 

Ilość 

wnioskó

w 

złożony

ch 

Różnicowani

e w kierunku 

działalności 

nierolniczej 

- limit  

środków 

Ilość 

Wnios

ków 

złożon

ych 

Nabór I/2009 

Termin naboru: 

11.01-25.01.2010r. 

490 000,00 31 - - - - 100 000,00 2 

Nabór II/2010  

Termin naboru: 

21.05 – 

07.06.2010r. 

805 000,00 40 2 895 000,00 13 - - - - 

Nabór III/2010  

Termin naboru:  

01.10 – 

15.10.2010r. 

- - - - 250 000,00 1 250 000,00 2 

Nabór IV/2011  

Termin naboru:  

11.03 – 

25.03.2011r. 

911 530,58 61 - - 300 000,00 0 400 000,00 2 

Nabór V/2012  

Termin naboru:  

09.03 – 

23.03.2012r. 

1 245 625,02 56 3 095 817,00 17 600 000,00 4 763 639,69 7 

Nabór VI/2013  

Termin naboru:  

28.01 – 

12.02.2013r. 

- - - - 390 000,00 5 845 200,00 10 

Nabór VII/2013  

Termin naboru:  

14.03 -29.03.2013r. 

2 153 362, 60  112 - - - - - - 

Nabór VIII/2013  

Termin naboru:  

03.06 – 18.06.2013r 

-  - - - - - 531 701,00 2 

Nabór IX/2013  

Termin naboru:  

03.06 – 

18.06.2013r. 

340 000,00 15 4 275 000,00 9 80 000,00 1 90 000,00 1 

Nabór X/2013  

Termin naboru:  

30.09 – 

17.10.2013r. 

677 815,88 39 2 977 983,00 13 91 463,00 0 100 000,00 0 

Nabór XI/2014  

Termin naboru:  

03.01 – 

17.01.2014r. 

- - 1 828 225,25  9 127 902,50 1 149 899,00 1 

Ogółem 6 623 334,08  354 15 072 025,25 61 1 839 365,50 12 3 230 439,69 27 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny na przełomie lat 2009-2014 ogłaszała nabory na 

wydatkowanie środków z działania 413 wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały 

zaprezentowane w powyższej tabeli nr 7. 
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Reasumując: 

 w ramach działania Małe projekty ogłoszonych zostało 7 naborów na wydatkowanie 

6 623 334,08 zł. 

 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ogłoszonych zostało 5 naborów na 

wydatkowanie 15 072 025,25 zł. 

 w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ogłoszonych zostało  

7 naborów na łączną kwotę 1 839 365,50 zł. 

 w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  ogłoszonych 

został 9 naborów na wydatkowanie łącznie 3 230 439,69 zł. 

 

  Podsumowując dotychczas przeprowadzane nabory w kierunku wydatkowania 

środków z budżetu wskazuje, iż LGD na bieżąco określa rodzaj naborów i ich kwoty.  

Łącznie  Stowarzyszenie Kraina św. Anny w analizowanym niniejszym raportem okresie 

ogłosiło 11 naborów o wartości 26 765 164,52 zł. 

  

 

4.2. Zakres osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych LSR 

 W oparciu o zakontraktowane umowy oraz płatności sporządzone są aktualizacje 

poziomu osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych mierzonych za pomocą wskaźników 

wdrażania LSR, które prezentowane są w corocznych Sprawozdaniach z realizacji LSR  

i zostają przekazywane Samorządowi Województwa Opolskiego. W niniejszym badaniu 

ewaluacyjnym dokonano analizy wszystkich udostępnionych sprawozdań począwszy od 

sprawozdania za rok 2009.W sprawozdaniu za rok 2009 zamieszczono następującą informację 

„Brak danych z operacji realizowanych w ramach działania 413, gdyż żaden z beneficjentów 

nie miał możliwości otrzymania płatności ostatecznej do dnia 31 grudnia 2009r., gdyż w 2009 

roku nie był przeprowadzany nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 

„Wdrażanie Lokalnych Strategii. W sprawozdaniu za 2010 rok również nie zaprezentowano 

wskaźników celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć, co wytłumaczono   

w następujący sposób „Brak danych z operacji realizowanych w ramach działania 413, gdyż 

żaden z beneficjentów nie otrzymał płatności ostatecznej do dnia 31 grudnia 2010 r. Do dnia 

21 marca 2011r. LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny jest zobowiązane zgodnie z aneksem 

nr 3/2010 do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju   



Raport z badania ewaluacyjnego oceny poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
Stowarzyszenia Kraina św. Anny za okres 2009-2013 

26 

 

nr r.u.dow.0812-51/5/09 dnia 10 czerwca 2009r., do określenia nowych wskaźników realizacji 

celów LSR oraz przedsięwzięć wraz z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju o wspomniane 

wskaźniki.” W sprawozdaniu za 2011 rok przedstawiono stan wypracowanych wskaźników 

celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć. Zestawienie wskaźników celów 

ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR za 2011 rok zaprezentowano w poniższej 

tabeli 6 „Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR za 2011 rok”. 

Na uwagę zasługuje Sprawozdanie z realizacji LSR za 2012 rok, gdyż ujęto w nim najbardziej 

aktualne dane dotyczące stopnia wdrażania LSR przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny. 

Zestawienie wskaźników celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR 

zaprezentowano w załączniku nr 6 do niniejszego raportu „Wskaźniki celów ogólnych  

i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR za 2012 rok”. 

Projekty zakończone i te będące w trakcie realizacji, a także pozostałe działania podejmowane 

przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny przyczyniły się do zwiększenia stopnia realizacji 

celów ogólnych i szczegółowych LSR. Poziom realizacji założonych celów obrazuje stopień 

wypracowanych do tej pory wskaźników rezultatów. 

Stowarzyszeniu Kraina św. Anny wypracowało następujące wskaźniki rezultatu (ujęte 

w LSR dane na dzień 31.12.2012r.) w ramach celu ogólnego B, a mianowicie: 

 „400 m² wyremontowanych lub wybudowanych powierzchni użytkowych świetlic 

wiejskich, domów kultury” 

- stan na rok 2012: 400 m
2
 

- stan docelowy: 500m
2 

- stan procentowy osiągniętego wskaźnika: 80% 

 „300m² wybudowanych, wyremontowanych powierzchni użytkowych obiektów 

sportowych” 

- stan na rok 2012: 424, 64 m
2, 

stan docelowy: 300 m
2
. 

- stan procentowy osiągniętego wskaźnika: 141,3%. 

Niektóre wskaźniki rezultatu zostają już w pewnym stopniu osiągane (5 wskaźników, 

co stanowi ok. 90% wszystkich wskaźników rezultatu): 

 „1000 m² powierzchni użytkowych zrewitalizowanych obiektów zabytkowych 

lub objętych ewidencją zabytków” 

- stan na rok 2012: 391 m
2
 

- stan docelowy: 1000 m
2 

- stan procentowy osiągniętego wskaźnika: 39,1% 
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 6000 m² powierzchni użytkowych zagospodarowanych miejsc rekreacji lub obsługi 

ruchu turystycznego” 

- stan na rok 2012: 5749, 43 m
2
 

- stan docelowy: 6000 m
2 

- stan procentowy osiągniętego wskaźnika: 95,8% 

 „4000 nakładu materiałów promocyjnych” 

- stan na rok 2012: 3300 

- stan docelowy: 4000 

- stan procentowy osiągniętego wskaźnika: 82,5% 

 „8000 osób uczestniczących w imprezach kultywujących kulturę i tradycje 

lub wiedzę o przyrodzie” 

- stan na rok 2012: 5127 

- stan docelowy: 8000 

- stan procentowy osiągniętego wskaźnika: 64,08% 

 „500 osób korzystających z imprez aktywizujących lub integracyjnych (źródło danych 

-ankiety monitorujące beneficjentów)” 

- stan na rok 2012: 439 

- stan docelowy: 500  

- stan procentowy osiągniętego wskaźnika: 87,8%. 

Niemniej jednak kilka wskaźników w dalszym ciągu znajduje się na zerowym 

poziomie (3 wskaźniki). Wśród nich można wyróżnić takie wskaźniki jak: 

 „50 osób korzysta z miejsc noclegowych i usług rekreacyjnych w gospodarstwach 

agroturystycznych”; 

  „1 miejsce pracy”. 

 

Pomimo, iż nie wszystkie wskaźniki rezultatu zostały już wypracowane 

to zadowalający jest fakt, iż większa ilość tych wskaźników została już w znacznym stopniu 

osiągnięta w stosunku do wskaźników pozostających na zerowym poziomie. Z całą 

pewnością na wykonanie obranych wskaźników mogą mieć również wpływ te projekty, które 

nie zostały jeszcze poddane ocenie i przekazane do realizacji. Jednakże należy mieć 

na względzie, iż część z nich może zostać odrzucona, bądź ostatecznie niezrealizowana 

z różnych przyczyn. Zakładając optymistyczną wizję, (gdy wszystkie projekty zostaną 

zaakceptowane) można stwierdzić, że będą one stanowić dodatkowy czynnik warunkujący 
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realizację wskaźników, zarówno tych już wypracowywanych, jak i tych znajdujących 

się na poziomie zerowym. Istnieje realne prawdopodobieństwo zrealizowania założonych 

wartości wskaźników do końca czerwca 2015 roku.  

 

 

4.3. Poziom osiągnięcia efektów rzeczowych poszczególnych 

przedsięwzięć 

 

Na podstawie tabeli 9 w załączniku nr 7 do niniejszego raportu można zauważyć, 

iż Stowarzyszenie Kraina św. Anny osiągnęło jeden z założonych wskaźników produktów 

charakteryzujących realizację poszczególnych przedsięwzięć. 

 W ramach celu ogólnego A, przedsięwzięcia I zostały wypracowane następujący 

wskaźnik produktu na koniec 2012 r.: 

 Wskaźnik produktu – „6 wyremontowanych obiektów zabytkowych  

lub zagospodarowanych miejsc do obsługi ruchu turystycznego” 

- stan na rok 2012: 7 

- stan docelowy: 6. 

Ponadto kilka kolejnych wskaźników produktów została już w znacznym stopniu 

osiągnięta, a mianowicie w ramach celu ogólnego A, przedsięwzięcia I: 

 Wskaźnik produktu – „25 zagospodarowanych miejsc rekreacji, punktów 

widokowych, oznakowanych miejsc turystycznych” 

- stan na rok 2012: 9 

- stan docelowy: 25. 

W ramach celu ogólnego A, przedsięwzięcia II: 

 Wskaźnik produktu – „10 materiałów promocyjnych” 

- stan na rok 2012: 6 

- stan docelowy: 10 

 Wskaźnik produktu – „40 imprez promujących zasoby kulturowe lub przyrodnicze 

obszaru m.in.: konkursy, jarmarki, dożynki” 

- stan na rok 2012: 16 

- stan docelowy: 40 

W ramach celu ogólnego B, przedsięwzięcia III: 
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 Wskaźnik produktu- „11 wyremontowanych świetlic wiejskich, domów kultury 

i obiektów sportowych” 

- stan na rok 2012: 5 

- stan docelowy: 11 

 Wskaźnik produktu – „10 doposażonych świetlic wiejskich lub obiektów sportowych” 

- stan na rok 2012: 3 

- stan docelowy: 10 

W ramach celu ogólnego B, przedsięwzięcia V: 

 Wskaźnik produktu – „25 imprez integracyjnych lub aktywizujących” 

- stan na rok 2012: 7 

- stan docelowy: 25 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny nie prowadzi doraźnej kontroli wdrażania 

realizowanych przez beneficjentów z obszaru projektów. Wynika to z dużej ilości projektów 

będących w tzw. toku realizacji oraz ograniczeń kadrowych. Od IV 2013r. biuro Zarządu 

drogą mailową jest na bieżąco informowane (równolegle z beneficjentem) o stanie wdrażania 

projektu (np. I.II uzupełnienia, brak uzupełnień w terminie - odrzucenie wniosku, rezygnacja 

beneficjenta z realizacji projektu, zaproszenie SWO do podpisania umowy 

na realizację projektu). Powyższe informacje są niejednokrotnie impulsem do kontaktu 

z beneficjentem i zmotywowaniem go do podjęcia działań służących ostatecznej realizacji 

projektu. Ponadto efektem pracy w zakresie monitoringu wewnętrznego jest generowanie 

informacji o zrealizowanych wskaźnikach (za pośrednictwem ankiet monitorujących). 

 

 

4.4. Finansowe wdrażanie pomocy  

 

Całkowity budżet LGD Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach Osi  

4 Leader został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 23.05.2008 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, § 2 ust. 5) i wynosi 23 041 000,00 zł.  

W LSR założono budżet dla poszczególnych celów ogólnych, a także planowanych 

przedsięwzięć, co przedstawia tabela 8. 
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Tabela 8. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR 

Cele ogólne 
Budżet celów 

ogólnych  
Przedsięwzięcia Budżet przedsięwzięć 

A: Rozwinięta 

turystyka  

i rekreacja  

w Krainie  

św. Anny. 

9 850 000,00 zł 

I. Poznaj Krainę św. Anny 3 000 000,00 zł 

II. Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 

Krainy św. Anny 

2 000 000,00 zł 

VI. Działania proekologiczne 

w Krainie św. Anny. 
4 850 000,00 zł 

B: Aktywne, 

zintegrowane, 

edukujące się 

społeczeństwo 

informacyjne 

 

7 889 700,00 zł 

III. Nowoczesne obiekty 

i przestrzenie nawiązujące 

do tradycji na obszarze Krainy 

św. Anny 

5 500 000,00 zł 

IV. Przedsiębiorczość na wsi 889 700,00 zł 

V. Aktywnie spędzamy czas 1 500 000.00 zł 

Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

 

Z kolei budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie 

sprawozdawczym (za 2013r.) przez Stowarzyszenie przedstawia tabela 8.  

Tabela 9. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w 2012r. 

Cele ogólne 

Realizacja 

celów ogólnych 

(zł)* 

Przedsięwzięcia 
Realizacja 

przedsięwzięć (zł)* 

A: Rozwinięta 

turystyka  

i rekreacja 

w Krainie 

św. Anny 

966 888,09 

I. Poznaj Krainę św. Anny 667 878,75 

II. Ochrona dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego Krainy św. Anny, w tym 

inwestycje turystyczne i rekreacyjne. 
299 009,34 

B: Aktywne, 

zintegrowane, 

edukujące 

się społeczeństwo 

informacyjne 

1 061 432,49 

III. Urządzamy nowoczesne sportowe 

i społeczne obiekty i przestrzenie. 
969 986,32 

IV. Przedsiębiorczość na wsi - 

V. Aktywnie spędzamy czas 
91 446,17 

Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

 

Na podstawie powyższych danych (zawartych w tabeli 8 i 9) można wnioskować, 

iż w 2012r.: 
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 realizacja celu ogólnego A (w zł) wyniosła 966 888,09 zł w stosunku 

do założonego budżetu w LSR dla celu ogólnego nr A - 5 000 000,00 zł, co stanowi 

ok. 19,33% planowej kwoty w LSR; 

- realizacja przedsięwzięcia nr I (w zł) w ramach celu ogólnego nr A wyniosła 667 

878,75 zł w porównaniu do założonego budżetu w LSR - 3 000 000,00 zł, 

co stanowi ok. 22,26% planowanej kwoty w LSR; 

- realizacja przedsięwzięcia nr II (w zł) w ramach celu ogólnego nr A wyniosła 

299 009,34 zł w porównaniu do założonego budżetu w LSR - 2 000 000,00 zł, 

co stanowi ok. 14,95% planowanej kwoty w LSR; 

 realizacja celu ogólnego B (w zł) wyniosła 1 061 432,49 zł w stosunku 

do założonego budżetu w LSR dla celu ogólnego nr A - 7 889 700 zł, co stanowi 

ok. 7,43% planowej kwoty w LSR; 

- realizacja przedsięwzięcia nr III (w zł) w ramach celu ogólnego nr B wyniosła 

969 986,32 zł w porównaniu do założonego budżetu w LSR - 5 500 000,00 zł, 

co stanowi ok. 17,63% planowanej kwoty w LSR; 

- realizacja przedsięwzięcia nr V (w zł) w ramach celu ogólnego nr B wyniosła 91 

446,17zł w porównaniu do założonego budżetu w LSR - 1 500 000,00 zł, 

co stanowi ok. 6,09% planowanej kwoty w LSR. 

W 2012r. z celów ogólnych w największym stopniu zrealizowano cel ogólny A, 

a mianowicie w 19,33%. Wśród przedsięwzięć w ramach celu ogólnego A największym 

stopniem realizacji cieszy się przedsięwzięcie I – 22,26%. Z kolei w ramach celu ogólnego B 

– przedsięwzięcie III – 17,63%. 

 

4.5. Działalność Stowarzyszenia Kraina św. Anny w zakresie 

wdrażania LSR 

 

Proces wdrażania i aktualizacji LSR został zaprezentowany w szczegółowy sposób 

w dokumencie LSR. Wdrażanie LSR odbywać się będzie głównie poprzez projekty 

realizowane przez partnerów – Beneficjentów Osi 4 PROW (413/311, 413/312, 413/313). 

Partnerstwo i dialog w okresie wdrażania zintegrowanej strategii będą obejmowały 

następujące instrumenty: INFORMACJA – cykliczne publikacje informujące mieszkańców 

i lokalne środowisko o przebiegu realizacji poprzez: stronę www.annaland.pl; publikacja 

 w mediach lokalnych i regionalnych; komunikaty za pośrednictwem informacji 

http://www.annaland.pl/
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przez koordynatorów gminnych; PROMOCJA – działania informacyjne i mobilizacyjne 

pobudzą do aktywności mieszkańców, podwyższą ich własną samoocenę, zwiększą „lokalny 

patriotyzm”, przyczynią się do otwarcia na nowości i stworzą klimat do wzajemnego 

współdziałania dla rozwoju obszaru Kraina św. Anny.
6
 Ponadto w celu wdrażania LSR 

założono wprowadzenie stałego animowania wspólnego działania, nastawienie 

na rozwiązania integrujące, podejście kreatywne i przejrzyste. Wśród form informacyjno -

promocyjnych wykorzystywanych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny można wyróżnić 

artykuły na stronach internetowych, informacje rozpowszechniane poprzez stronę 

internetową, a także materiały informacyjne i szkoleniowe rozdawane podczas zajęć. 

Zastosowanie multimetodycznych środków przekazu informacji na temat wdrażania LSR  

oraz funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina św. Anny gwarantuje dotarcie  

do jak najszerszego kręgu potencjalnych odbiorców. W celu prowadzenia kampanii 

reklamowych oraz informacyjnych dotyczących naborów, działań oraz szkoleniach 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny posiada podpisaną umowę z Radiem. Poprzez Radio  

zorganizowano cykl audycji „Poznaj Krainę św. Anny”, które mają na celu 

rozpowszechnienie informacji o atrakcjach turystycznych obszarów wiejskich Krainy  

św. Anny. Dotychczas wyemitowanych zostało osiem audycji radiowych odznaczających  

się ciekawą koncepcją i pomysłem.  

Na początku funkcjonowania dystrybuowane były również plakaty informacyjne. 

Niemniej jednak obecnie zrezygnowano z tej formy informacji. W procesie przekazu 

informacji nieocenioną rolę pełnią również Koordynatorzy Gminni, którzy skutecznie 

przekazują swoją wiedzę odnośnie wdrażania LSR i funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny. Pracownicy biura LGD zapewnili, iż wykorzystywane na chwile obecną środki 

przekazu w zupełności spełniają ich oczekiwania i plakaty nie stanowią obligatoryjnej formy 

informacyjnej. Dodatkowo Pracownicy LGD stworzyli bazę sołtysów, członków LGD, 

stowarzyszeń, twórców ludowych i organizacji pozarządowych, do których wysyłane  

są informacje dotyczące aktualnych naborów wniosków, a także różnego rodzaju 

prowadzonych działaniach Stowarzyszenia Kraina św. Anny (baza danych Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny – około 45 stron). Baza ta niezbędna jest w propagowaniu aktualnych 

informacji na temat wdrażania LSR oraz utrzymywania stałego kontaktu z członkami oraz 

osobami i instytucjami z obszaru LGD.  

                                                 
6
 Lokalna…, op. cit., s. 84 
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Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizuje m. in. szkolenia przeznaczone 

dla pracowników LGD w celu zwiększenia poziomu efektywniejszego wdrażania LSR. 

Dotychczas przeprowadzono szkolenia: "Elektroniczna obsługa wniosków dla LGD Kraina 

Świętej Anny”, „Pozyskiwanie dodatkowych środków na działania w ramach wdrażania LSR 

dla lokalnych liderów Stowarzyszenia Kraina św. Anny”, Warsztaty aktywizujące odnośnie 

realizacji zadań innowacyjnych posiadających tzw. wartość dodaną w projektach tworzonych 

na obszarze Krainy św. Anny w ramach PROW-u”, „W zakresie rozliczania projektów  

w ramach wdrażania LSR”. Na podstawie wyników ankiet podsumowujących poszczególne 

szkolenia można stwierdzić, iż większość uczestników była w pełni z nich zadowolona.  

Fakt ten może stanowić o prawidłowym doborze tematyki realizowanych szkoleń, która 

odpowiada potrzebom uczestników. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny wydaje szereg publikacji promujących walory 

obszaru LGD. Pochwalić się może np. przewodnikiem turystycznym „Poznaj Krainę 

św. Anny”, przewodnikiem geologicznym „Kamienne skarby Ziemi Annogróskiej”, 

czy ulotkami z ofertami turystycznymi. Stowarzyszenie Kraina św. Anny wykorzystuje wiele 

alternatywnych środków przekazu informacji i promocji, co świadczy o dużym 

zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie i promocję LGD. Z całą 

pewnością umożliwia to dotarcie z informacjami do szerokiej i zróżnicowanej grupy 

odbiorców. 

Ponadto Stowarzyszenie Kraina św. Anny prowadzi spotkania aktywizujące 

z potencjalnymi beneficjentami przed ogłaszanymi naborami wniosków w poszczególnych 

gminach wchodzących w skład LGD. W ocenie Ewaluatora stanowi to bardzo dobre 

rozwiązanie dotarcia do potencjalnych beneficjentów, którzy odczuwają tzw. ukłon 

skierowany w ich stronę od Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Bezpośredni kontakt 

z potencjalnym beneficjentem gwarantuje dotarcie do jego potrzeb, określenie spójności jego 

pomysłu z celami określonymi w LSR oraz złożenie przez niego projektu rokującego 

pozytywnie na jego realizację i rozliczenie.     

W 2012 roku przeprowadzono również konsultacje społeczne w związku  

z ubieganiem się o dodatkowe środki na realizację działań służących wdrażaniu LSR 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Miały one na celu wypracowanie dodatkowych celów  

i przedsięwzięć LSR, wsparcie działań na rzecz realizacji LSR dla obszarów wiejskich, 

koncepcji działań promocyjnych służących inicjowaniu i wspieraniu innowacyjnych 

rozwiązań w rozwoju tych obszarów, form aktywizacji społeczności do wzięcia udziału 

w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarach działania LGD. 



Raport z badania ewaluacyjnego oceny poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
Stowarzyszenia Kraina św. Anny za okres 2009-2013 

34 

 

 

5. Ocena funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

W momencie rozpoczynania działalności Stowarzyszenie Kraina św. Anny w 2006 

roku zrzeszało łącznie 39 członków, z kolei w 2008 roku zrzeszało łącznie 54 członków. 

Wykres 2. Struktura członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny na początku funkcjonowania – 2008 

roku.   

 

Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

 

Według danych zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji LSR za rok 2009” liczba 

członków na dzień podpisania umowy ramowej wynosiła 54 osoby. Natomiast liczba nowo 

przyjętych członków, którzy przystąpili do LGD w powyższym okresie sprawozdawczym 

2009 to 3 osoby z sektora społecznego tj. 5, 26 % z ogółu członków.  

W 2010 roku Stowarzyszenie nie odnotowało żadnego nowego członka, a więc liczba 

członków nie uległa zwiększeniu. 

 

 Z kolei 2011 roku do Stowarzyszenia przystąpiły 3 osoby, z czego 2 osoby 

z sektora społecznego i 1 osoba z sektora gospodarczego. Z „Sprawozdania z realizacji LSR 

za rok 2012” wynika, iż do LGD przystąpiło 6 osób z czego 2 osoby z sektora społecznego 

(3,7% ogółu członków), 4 osoby z sektora gospodarczego (7,4% ogółu członków). A w roku 

2013 zwiększyła się liczba członków do 69 - przyjęto 1 osobę sektora społecznego i 1 osobę 

sektora gospodarczego. 

  

Wykres 3. Struktura nowo przyjętych członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

na przełomie lat 2009 – 2013. 
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Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Struktura nowo przyjętych członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny w 2012r. Struktura 

członków Stowarzyszenia św. Anny na dzień 31.12.2013r. 

 

 

Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

  

Warunki wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny zostały 

określone zapisami statutu. Aktualnie LGD zrzesza 69 członków, z czego, aż 54 osób 
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 to sektor społeczny, 10 osób zalicza się do sektora publicznego, a pozostałe 5 osób to sektor 

gospodarczego.  

 

Wykres nr 5. Struktura członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny wg. stanu na dzień 31.XII.2013r. 

 

 

Po dogłębnej analizie struktury członków na przełomie lat 2008 – 2013 w tut. 

Stowarzyszeniu uwidocznił sie znaczny wzrost liczby nowoprzyjętych osób. Świadczy  

to, iż funkcjonująca organizacja pozarządowa finansowana z środków unijnych jest instytucją 

żywą oraz ewaluującą. 

Z informacji przekazanych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny można 

wnioskować, iż frekwencja na Walnych Zgromadzeniach Członków jest niezadowalająca.  

Z obserwacji wynika, iż w tych spotkaniach uczestniczy ok. 26-32 osób, gdzie łączna liczba 

członków jest znacznie wyższa. Większość członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

nie wykazuje aktywności, zaangażowania. Członków zniechęca duża ilość formalności 

związanych z poszczególnymi działaniami. Fakt ten w największym stopniu może zniechęcać 

osoby, które, na co dzień nie mają większej styczności z postępowaniem formalnym. 

Kreowanie zbyt dużej ilości przepisów, formalności prowadzi do zmniejszenia potencjału 

zaangażowania niektórych członków. Aktywność i zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia 

wobec powyższego przejawiają członkowie, którzy realizują i aplikują o środki PROW  

za pośrednictwem LGD. 

 

Jasne zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego określono  

w LSR za pomocą następującego schematu organizacyjnego:  
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Wykres 6. Schemat funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

 

 

Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

 

Z kolei schemat organizacyjny Biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

zaprezentowano na poniższym wykresie 7.  

 

Wykres 7. Schemat organizacyjny Biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

 

 

Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

 

W skład Zarządu Biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny wchodzi: 

 Prezes Zarządu – Ewa Maria Piłat; 

 Wiceprezes – Klaudia Kluczniok, Damian Grochla;  

 Członek Zarządu – Krzysztof Reinert, Helmut Paisdzior, Jolanta Nikołajczyk. 



Raport z badania ewaluacyjnego oceny poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
Stowarzyszenia Kraina św. Anny za okres 2009-2013 

38 

 

 

Pracownicy Biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny: 

 Dyrektor Stowarzyszenia –  Ewa Maria Piłat; 

 Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości – Ilona Bober; 

 Specjalista ds. naborów, monitoringu i ewaluacji wewnętrznej – Wiktoria Pawliczek; 

 Specjalista ds. Współpracy– Maria Muc.  

 

Rada Programowa Stowarzyszenia Kraina św. Anny wchodzi w skład władz LGD 

i jest jej organem decyzyjnym. Składa się ona z Przewodniczącego i członków Rady 

w ilości od 12 do 20 osób. Do głównych kompetencji Rady Programowej należy 

wybór oraz opiniowanie operacji i projektów, które mają być realizowane w ramach LSR.
7
 

Praca członków Rady polega na ocenie i wyborze projektów złożonych przez beneficjentów  

z terenu Stowarzyszenia Kraina św. Anny, które ubiegają się o wsparcie ze środków będących 

do w dyspozycji LGD.
8
 

 Stowarzyszenie zrealizowało projekt badawczy pn.: „Analiza Bioróżnorodności 

z naciskiem na stare odmiany czereśni”.  

Jedną z charakterystycznych cech krajobrazu obszaru wokół Góry Świętej Anny 

na Opolszczyźnie są aleje czereśniowe. Celem projektu było ich odtworzenie 

i zabezpieczenie w ramach realizacji zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Podjęto współpracę z jednostką naukowo - badawczą - Śląskim Ogrodem Botanicznym 

w Mikołowie. Prace podzielono na 3 etapy. W latach 2010-2012 wykonano szczegółową 

inwentaryzację alei drzew czereśniowych i identyfikację ich odmian. Najdłuższa i najstarsza 

aleja u podnóża Góry Świętej Anny o długości 2km jest obsadzona 174 drzewami. Najstarsze 

pochodzą z lat 20 XX w., zaś najmłodsze przekroczyły 40 lat. Pobrano 

i zabezpieczono materiał genetyczny wszystkich odmian. Sadzonki obecnie znajdują 

się w zasobach Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Efektem projektu jest m.in.: propagowanie 

starych odmian owocu czereśni. Projekt przyczynił się do podniesienia świadomości 

społeczności lokalnej z posiadanych zasobów i ich znaczenia dla kultury lokalnej. 

 

 

                                                 
7
 Statut Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

8
 Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny  
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5.1. Kontrole w LGD Stowarzyszeniu Kraina św. Anny w ramach  

osi 4 Leader 

Podczas badania ewaluacyjnego poddano analizie kontrole w Stowarzyszeniu Karina 

św. Anny w ramach osi 4 Leader. Samorząd Województwa Opolskiego przeprowadził dwie 

kontrole, które wykonane zostały w zakresie: 

1. „Prawidłowości wdrażania zadań związanych z realizacją LSR przez 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny w ramach PROW 2007-2013”, oraz 

2. „Weryfikacji prawidłowości wdrażania zadań związanych z realizacji LSR przez 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny w ramach PROW 2007-2013”. 

 

Pierwsza kontrola w powyższym zakresie, dotyczyła naboru nr V/2012.  Nabór V był 

pierwszym z naborów, w którym wykorzystana była tzw. ocena elektroniczna wniosków. 

Kontrola przeprowadzona została przez pracowników Referatu Kontroli Departamentu 

PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  Weryfikacji w ramach tej 

kontroli podlegała wytworzona dokumentacja w ramach działania 413 LSR dotycząca m.in.; 

wprowadzonych zmian w LSR; przeprowadzonych szkoleń, doradztwa, działań  

informacyjnych,  w ramach „wdrażania LSR”; Rady Programowej; procedury wyboru  

operacji. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół przeprowadzający 

kontrolę przedstawił zalecenia, które zostały wykonane.   

 

Drugiej kontroli podlegał nabór nr VII/2013, który był przeprowadzony na wniosek 

LGD Stowarzyszenia Kraina św. Anny, z którym wystąpił Zarząd. Ponadto był to nabór, 

gdzie do biura Zarządu wpłynęło najwięcej wniosków w ramach działania Małe Projekty  

(112 przyjętych wniosków).  Kontrola szczegółowo sprawdzała ocenę Rady Programowej, 

głównie skupiła swoją uwagę na kryteriach tzw. sztywnych tj. „realizacja operacji uwzględnia 

zaangażowanie partnerów w projekcie” oraz „wkład pracy własnej w formie wykazu”.   

Po przeprowadzonej kontroli Rada Programowa otrzymała zalecenie tj. wykonanie ponownej 

oceny wniosków naboru VII/2013. Po przeprowadzonej ponownej ocenie wniosków (przez 

członków Rady Programowej) do SWO zgodnie z procedurą naboru oraz zaleceniami 

kontrolnymi przesłano całą dokumentację związaną z ponowną oceną naboru VII/2013.  

 

W dniach 18-19.12.2013r LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny przeszła weryfikację 

wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z czynności kontrolnych skierowanych przez 
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Samorząd Województwa Opolskiego. Wyniki dot. przedmiotowej weryfikacji - zalecenia 

zostały wykonane.   

 

Z powyższych kontroli w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  

oraz ustaleń dot. wniosków o przyznanie pomocy – stwierdzono, iż zalecenie odnośnie 

przestrzegania zapisów zawartych w LSR dot. możliwości złożenia odwołania do wyników 

oceny zostało zrealizowane. Ponadto LGD wykonała zalecenie odnoszące się do konieczności 

przestrzegania zapisów zawartych w LSR dot. instrukcji wypełnienia karty dla członka Rady 

biorącego udział w ocenie zgodności wg. Lokalnych kryteriów wyboru oraz Regulaminu 

Rady Programowej Stowarzyszenia Krainy św. Anny. Brakujące podpisy poszczególnych 

członków Rady Programowej, dat oraz niewypełnionych rubryk w kartach oceny zostało 

zrealizowane. W zakresie ustaleń dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju można stwierdzić, iż LGD 

doprecyzowała swoje zapisy Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Krainy 

św. Anny do zapisów zawartych w LSR dot. wnoszenia odwołań. Ponadto stwierdzono, 

iż LGD udostępnia dokumentację zgodnie z zapisami § 19 Regulaminu Rady Programowej 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny. LGD sporządza ostateczne listy projektowe zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r.  

Na podstawie powyższych informacji można jednoznacznie stwierdzić, iż LGD 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny działa prawidłowo i stosuje się do zaleceń  

z przeprowadzanych kontroli. W dodatku LGD przeszła pozytywnie weryfikację wykonania 

zaleceń pokontrolnych wynikających z czynności kontrolnych dot. w/w naborów wniosków  

o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażania LSR. 

 

W Stowarzyszeniu odbyło się sześć kontroli dotyczących działania 431. „Funkcjonowanie 

Lokalnych Grup Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, z czego pierwsza odbyła 

się na prośbę LGD o ponowne rozpatrzenie sprawy dla wniosku o płatność, złożonego dnia 

30.11.2009r. Po kontroli nie stwierdzono uchybień. Kolejne cztery kontrole dotyczyły 

wizytacji zleconej na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania 

kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach PROW, kontroli na miejscu wniosków  

o płatność za 2010 r. i 2011 r., a także wizytacji w miejscu na zlecenie Wniosku o Płatność 

w ramach IX etapu 2013 r., podczas, której sprawdzono sposób realizacji zadań o charakterze 

materialnym.  
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W 2012 roku  Stowarzyszenie Kraina św. Anny poddane również było audytowi Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku, której brak było jakichkolwiek 

ustaleń dotyczących LGD. 

 

5.2. Ocena pracy Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina  

św. Anny. 

Rada Programowa Stowarzyszenia Kraina św. Anny ocenia wnioski z zgodnie 

z przyjętymi lokalnymi kryteriami przypisanymi do poszczególnych działań osi 4 tj.: Małe 

projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw, Różnicowanie  

w kierunku działalności nierolniczej. Ponadto Rada Programowa składa się z sektora 

społecznego, publicznego, gospodarczego - zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. 

 

Na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 

 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 

2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)  

nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Szczególnie uwadze polecają treść 

art. 1 pkt 4, który wprowadza ust. 5 do artykułu 37 Rozporządzenia Komisji (WE)  

Nr 1974/2006r. w brzmieniu: „ Do celów art. 62 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 

decyzje w sprawie wyboru projektów podejmowane przez organ decyzyjny lokalnych grup 

działania są podejmowane w drodze głosowania, w którym partnerzy gospodarczy i społeczni, 

jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, jak przewidziano w art. 62 

ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, muszą dysponować co najmniej 50% głosów.  

W podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru projektów przestrzega się odpowiednich zasad 

gwarantujących przejrzystość i umożliwiających unikniecie sytuacji wystąpienia konfliktów 

interesów.” 

Zgodnie z tym przepisem konieczne jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego udziału 

partnerów sektora gospodarczego, społecznego oraz przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego w organie decyzyjnym LGD, ale też zachowanie odpowiedniego parytetu 

w trakcie głosowania. Tak więc, jeżeli podczas posiedzenia organu decyzyjnego większość 

stanowią przedstawiciele sektora publicznego, to decyzja w sprawie wyboru operacji nie 

może być podjęta. Podczas wszystkich ocen wniosków złożonych do naborów zwracano 

szczególna uwagę na zachowanie parytetów, tak aby przy ocenie każdego wniosków,  nie 
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było więcej niż 50% sektora publicznego, dodatkowo na listach obecności podczas posiedzeń 

Rady również został zachowywany w/w parytet (trójsektorowość). 

Dodatkowo należy podkreślić, że ocena wniosków przebiega w elektronicznym 

systemie (aplikacji internetowej), która monitoruje ocenę po względem zgodności z LSR, 

zachowaniem quorum, zachowaniem parytetów - nie więcej niż 50% sektora publicznego. 

Aby głosowanie i ocena była ważna, system elektroniczny wylicza średnią dla każdego 

ocenionego wniosku mając na uwadze zachowanie powyższych parytetów.  Członkowie Rady 

Programowej, jako organ decyzyjny dokonuje oceny wniosku i wybiera te, które realizują 

lokalną strategię rozwoju (wnioski, które realizują wskaźniki rezultatu i produktu). W 2013 

roku priorytetem Rady Programowej było wybranie, jak największej ilości wniosków, które 

przyczynią się do znacznego zwiększenia wskaźniki, a nie tylko wydatkowania środków 

finansowych (ogłoszono, aż 5 naborów). Dodatkowo w tym samym czasie w biurze Zarządu 

odbywały się kontrole z SWO.  

 

Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie 

decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu od 2010r. do 2013r.: Prezentowane niżej 

informacje pochodzą ze Sprawozdań realizacji LSR za 2010r, 2011r., 2012r, 2013r. 

 

2010 rok - nabór nr I/2009, II/2010, III/2010. 

Posiedzenia Uprawnieni do głosowania 

Obecni na posiedzeniu 

spośród uprawnionych do 

głosowania 

Posiedzenie I 18 18 

Posiedzenie II 18 16 

Posiedzenie III 18 15 

  

 

2011 rok – nabór nr IV/2011. 

Posiedzenia 

Uprawnieni do 

uczestnictwa członkowie 

organu decyzyjnego 

Obecni na posiedzeniu 

spośród uprawnionych do 

uczestnictwa 

Posiedzenie I 18 18 

Posiedzenie II 18 16 

Posiedzenie III 18 15 

Posiedzenie IV – etap 1 20 18 

Posiedzenie IV – etap 2  20 16 
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2012 rok – nabór nr V/2012.  

Data naboru  Posiedzenia 

Uprawnieni do 

uczestnictwa 

członkowie organu 

decyzyjnego 

Obecni na posiedzeniu 

spośród uprawnionych 

do uczestnictwa 

9.03 - 

23.03.2012r. 

Posiedzenie 

03.04.2012r. 
20 14 

Posiedzenie 

10.04.2012r. 
20 18 

Posiedzenie 

18.04.2012r. 
20 16 

 

 

 

 

 

 

2013 rok – nabór nr VI/2013,  VII/2013, VIII/2013, IX/2013, X/2013. 

Data naboru Posiedzenia 

Uprawnieni do 

uczestnictwa 

członkowie organu 

decyzyjnego 

Obecni na posiedzeniu 

spośród uprawnionych 

do uczestnictwa 

28.01.2013r. – 

12.02.2013r. 

Nabór VI/2013 

Posiedzenie 

22.02.2013r. 

Posiedzenie 

28.02.2013r. 

Posiedzenie 

11.03.2013r. 

20 osób 

20 osób 

20 osób 

15 osób 

13 osób 

11 osób 

14.03.2013r. – 

29.03.2013r. 

Nabór VII/2013 

Posiedzenie 

09.04.2013r. 

Posiedzenie 

18.04.2013r. 

Posiedzenie 

25.04.2013r. 

Ponowna ocen 

naboru 

wynikająca z 

zaleceń 

20 osób 

20 osób 

20 osób 

 

 

 

 

17 osób 

17 osób 

15 osób 

17 osób 

14 osób 

 

 

 

 

12 osób 

9 osób 



Raport z badania ewaluacyjnego oceny poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
Stowarzyszenia Kraina św. Anny za okres 2009-2013 

44 

 

pokontrolnych 

UMWO 

Departamentu 

PROW: 

Posiedzenie 

20.09.2013r. 

Posiedzenie 

27.09.2013r. 

03.06.2013r. – 

18.06.2013r. 

Nabór VIII/2013 

Posiedzenie 

05.07.2013r. 

Posiedzenie 

12.08.2013r. 

17 osób 

17 osób 

14 osób 

13 osób 

03.06.2013r. – 

18.06.2013r. 

Nabór IX/2013 

  

Posiedzenie 

05.07.2013r. 

Posiedzenie 

12.08.2013r. 

17 osób 

17 osób 

14 osób 

13 osób 

30.09.2013r. – 

17.10.2013r. 

Nabór X/2013 

Posiedzenie 

29.10.2013r. 

Posiedzenie 

06.11.2013r. 

17 osób 

17 osób 

12 osób 

15 osób 

 

Liczba osób obecnych na posiedzeniach Rady Programowej po 2011 roku zaczęła 

spadać.  Do 2012r frekwencja wynosiła blisko 90 % uprawnionych do głosowania.  

Natomiast w 2012r. i 2013r. widoczny jest spadek frekwencji. Może to wynikać  

z dużej ilości rozpatrywanych wniosków, oceny, lub też niechęci brania na siebie 

odpowiedzialności za wybór operacji. 

Rada Programowa wybrała w ramach wszystkich dotychczasowych naborów łącznie 

372 wnioski. Najwięcej wniosków do dofinansowania wybrano w ramach Małych projektów, 

natomiast najmniej w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej.  

 

 

5.3. Ocena pracy Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

W niniejszym badaniu ewaluacyjnym wzięto również pod uwagę pracę Zarządu 

Stowarzyszenia Krainy św. Anny. Do głównych zadań Zarządy należy: przyjmowanie 

nowych członków Stowarzyszenia, reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie 

w jego imieniu, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zwoływanie, organizowanie 

i uczestniczenie w pracach Rady Programowej i wiele innych.  
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Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny wykonuje swoje obowiązki zgodnie 

założeniami w sposób należyty.  Aktywna działalność Zarządu i praca Stowarzyszenia została 

niejednokrotnie nagrodzona i wyróżniona. Wszystkie przyznane wyróżnienia, dyplomy dla 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny można odnaleźć na stronie internetowej: 

http://www.annaland.pl/aktywizacja/wyroznienia-lgd. Jako przykład dobrego funkcjonowania 

można podać przyznaną w 2011r  nagrodę specjalną  w ramach konkursu „Opolska Marka”. 

Konkurs ten organizowany jest przez Zarząd Województwa Opolskiego. Zarząd 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny aktywnie prowadzi też działania promocyjne swoich działań 

i wydarzeń na terenie LGD wykorzystując media docierające z przekazem na poziomie 

regionalnym i nie tylko.  

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny aktywnie działa w porównaniu do mało 

aktywnych członków Walnych Zgromadzeń. Podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy 

i przedsięwzięcia, m.in. badania bioróżnorodności, realizacja trzech projektów współpracy. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny pojawia się również w prasie i mediach, takich jak: Radio, 

TVP Opole. Ponadto organizowane są wyjazdy i spotkania aktywizujące.  

 

 

6. Analiza badania ankietowego i wywiadów 

 W celu przeprowadzenia efektywnego badania Ewaluator zrealizował badanie 

ankietowe skierowane do członków Zarządu, Rady Programowej, pracowników biura 

Zarządu, członków, beneficjentów. W ramach niniejszego badania odbyły się dwie wizyty 

osoby wykonującej badania ewaluacyjne w siedzibie Stowarzyszenia Krainaśw. Anny. 

Spotkania te miały na celu skonfrontowanie oczekiwań przedstawicieli LGD 

z wizją Wykonawcy badania ewaluacyjnego. Podczas przedmiotowych spotkań nastąpiło 

przekazanie niezbędnych danych zastanych związanych z wdrażaniem LSR oraz 

funkcjonowaniem Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

 

 

6.1. Analiza wyników wywiadu z Zarządem LGD 

 Ewaluator przeprowadził badanie ankietowe skierowane do Zarządu Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny. Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Wywiad zrealizowano na przełomie sierpnia i września 2013r. oraz stycznia 2014 roku. 

Stanem wyjściowym niniejszego badania było uzyskanie odpowiedzi od wszystkich osób 

http://www.annaland.pl/aktywizacja/wyroznienia-lgd
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wchodzących w skład Zarządu, niemniej jednak nie udało się to w 100%. Ewaluator rozesłał 

badanym osobom kwestionariusz ewaluacyjny w celu wypełnienia go – poprzez udzielanie 

odpowiedzi na pytania otwarte. Wzór kwestionariusza ankietowego skierowanego do Zarządu 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.  

  

Na poszczególne pytania padały następujące odpowiedzi: 

Pytanie 1. Od kiedy Pan/Pani jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny? (miesiąc, rok) 

Odpowiedzi: 

 „od  kwietnia 2008” 

 „28.09.2006r” 

 „od 2006r” 

 „2012 rok” 

Pytanie 2. Jak Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

Odpowiedzi: 

 „na warsztatach przygotowawczych do założeń Leadera w 2006 roku” 

 „w trakcie spotkań- konsultacji społecznych służących utworzeniu LGD” 

 „byłam  jednym z jego założycieli” 

 „jestem pracownikiem Urzędu Gminy, która jest członkiem Stowarzyszenia” 

Pytanie 3. Jak Pan/Pani ocenia przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi 

strukturami Stowarzyszenia Kraina Św. Anny a Zarządem? 

Odpowiedzi: 

 „sprawny przepływ informacji” 

 „bardzo dobrze” 

  „dobrze” 

Pytanie 4. Jak Pan/i ocenia stopień zaangażowania i efektywności działalności Rady 

Programowej Stowarzyszenia Kraina Św. Anny w procesie wdrażania LSR? 

Odpowiedzi: 

 „dobry” 

 „członkowie Rady Programowej aktywnie uczestniczą we wdrażaniu LSR” 

 „bardzo dobrze” 

 „dobrze” 
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Pytanie 5. Jak Pan/i ocenia dotychczasową działalność Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny? Czy Pana/i zdaniem poziom osiągniętych wskaźników (celów szczegółowych i 

celów ogólnych) jest zadawalający? 

Odpowiedzi: 

 „jest prowadzona bieżąca ocena osiąganych wskaźników” 

 „pozytywnie oceniam działalność LGD, uważam, że założenia LSR są realizowane 

zgodnie z celami. Poziom osiągniętych wskaźników jest monitorowany 

i analizowany przez Zarząd LGD, Stowarzyszenie efektywnie skupia 

się na wydawaniu środków PROW-u zwracając uwagę, aby projekty realizowane 

posiadały tzw. wartość dodaną i w miarę możliwości były innowacyjne. Program 

Leader na naszym terenie jest aktywnie promowany ( audycje telewizyjne, radiowe, 

publikacje)” 

 „oceniam bardzo dobrze, poziom osiągnięcia celów rokuje na ich realizację,  

choć w chwili obecnej poziom płatności ostatecznych wynosi zaledwie 31% ( ale 

prawie wszystkie środki na wdrażanie mamy w tzw.  obrocie)” 

 „uważam, ze poziom jest zadawalający” 

Sugestie/uwagi: 

 „Trudność w ocenie wykonania ze względu na częściowe płatności projektów” 

Pytanie 6. Czy Pana/i zdaniem LSR realizowana jest prawidłowo? Czy widzi Pan/i 

potrzebę aktualizacji LSR? Jeżeli tak, co powinno zostać zaktualizowane i dlaczego? 

Odpowiedzi: 

 „strategia jest aktualizowana na bieżąco” 

 „LSR moim zdaniem jest realizowana prawidłowo, aktualizacje są wprowadzane 

na bieżąco przez Zarząd” 

 „jest realizowana prawidłowo- nie widzę potrzeby zmian mając na uwadze kończący 

się okres programowania” 

 „praca LSR jest prowadzona prawidłowo” 

Pytanie 7. Czy dostrzega Pani/Pan jakieś trudności/ bariery uniemożliwiające 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

i prawidłowego funkcjonowania? 

Odpowiedzi: 

 „opóźnienia wypłacania środków” 
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 „trudnością w satysfakcjonującej realizacji LSR jest opieszałość instytucji wdrażającej 

– SWO - w weryfikacji zarówno wniosków z odbytych naborów (wdrażanie LSR)  

jak i wniosków o płatność (funkcjonowanie)”. 

 „tak – opieszałość instytucji wdrążającej –SWO w weryfikacji wniosków zarówno  

na wdrażanie LSR jak i funkcjonowanie. Biurokratyczne procedury (trudne 

do przebrnięcia przez beneficjentów ) ARiMR” 

 „zbyt długotrwała ocena wniosków przez Urząd Marszałkowski, opóźnia przepływ 

środków finansowych, co ma wpływ na wykorzystanie przyznanych środków 

i osiągnięcie wskaźników” 

 

Na podstawie analizy udzielanych odpowiedzi przez respondentów – Zarząd 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny można stwierdzić, iż zdaniem większości badanych LGD 

funkcjonuje prawidłowo. Zarząd nie posiada większych zastrzeżeń w stosunku, do jakości 

wdrażania LSR, nie dostrzegają konieczności aktualizacji LSR. Jednakże badane osoby 

wskazują na trudności/ problemy spowodowane pewnego rodzaju „opieszałością” instytucji 

wdrażającej. Fakt ten może być o tyle problematyczny, gdyż na zarządzanie Departamentem 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich SWO (w tym tempo pracy pracowników 

ich zaangażowanie w pracę) w/w instytucji Stowarzyszenie Kraina św. Anny nie posiada 

wpływu.  

6.2. Analiza wyników wywiadu z Radą Programową 

 Podobnie jak w przypadku badania skierowanego do Zarządu – Ewaluator 

przeprowadził kwestionariusz ankietowy skierowany do członków Rady Programowej. Wzór 

kwestionariusza ankietowego przeznaczonego dla Rady Programowej zawiera załącznik nr 2 

do niniejszego raportu.  

 Poniżej zaprezentowano zestawienie odpowiedzi udzielanych przez respondentów 

niniejszego badania ankietowego.  

Pytanie 1. Od kiedy Pan/Pani jest członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny? (miesiąc, rok) 

Odpowiedzi: 

 „Maj 2008” 

 „Od początku jej istnienia” 

 „Od początku istnienia Stowarzyszenia” 

 „VII  2008” 
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Pytanie 2. Jak Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

Odpowiedzi: 

 „Informacja Urzędu Gminy oraz kontakt osobisty z jednym z członków zarządu 

stowarzyszenia” 

 „Uczestniczyłam w pracach dotyczących lokalnej współpracy gmin” 

 „Jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia Kraina Św. Anny” 

 „Zarząd Stowarzyszenia przedstawił propozycję przystąpienia gminy 

do Stowarzyszenia” 

Pytanie 3. Jak Pan/Pani ocenia przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi 

strukturami Stowarzyszenia Kraina Św. Anny a Radą Programową? 

Odpowiedzi: 

 „Przepływ informacji jest prawidłowy i pozwala członkom RP na przygotowanie  

się do wykonywania swoich obowiązków” 

 „Bardzo dobry” 

 „Bardzo dobrze oceniam przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami 

Stowarzyszenia a Radą Programową, wszelkie informacje przekazywane w formie 

pisemnej, mailowej i telefonicznej.” 

 „Bardzo dobrze” 

Pytanie 4. Jak Pan/i ocenia stopień zaangażowania i efektywności działalności Rady 

Programowej Stowarzyszenia Kraina Św. Anny w procesie wdrażania LSR? 

Odpowiedzi: 

 „DOBRZE. Aktywność i zaangażowanie członków RP jest prawidłowe.” 

 „Zagrożeniem dla społecznej pracy członków Pady Programowej mogą być 

nieuzasadnione odwołania od oceny, które mogą się przełożyć na ogólne zniechęcenie 

w stosunku do wykonywanej pracy” 

 „Członkowie szczególnie samorządowcy angażują się w osiągnięciu celów przez 

LSR” 

 „Bardzo dobrze oceniam stopień zaangażowania i efektywności Rady Programowej.” 

Pytanie 5. Jak Pan/i ocenia jakość merytoryczną i techniczną zgłaszanych projektów? 

Odpowiedzi: 

 „Niektóre projekty są pisane bez większego zaangażowania i zrozumienia istoty 

rzeczy. Szczególnie należy podkreślić przepisywanie w projektach niektórych 
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sekwencji z LSR i innych dokumentów bez refleksji, jak te zapisy działają konkretnie 

na dany projekt.” 

 „Średnio” 

 „W większości wnioski przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym 

i technicznym, można jednak spotkać wnioski, które zawierają proste błędy 

merytoryczne oraz nie zawierają odniesienia do celów zawartych w LSR.” 

 „Wysoko oceniam projekty składane przez samorządy i jednostki gminne, słabiej 

pisane przez firmy na zlecenie beneficjentów.” 

Pytanie 6. Czy Pana/i zdaniem LSR realizowana jest prawidłowo? Czy widzi Pan/i 

potrzebę aktualizacji LSR? Jeżeli tak, co powinno zostać zaktualizowane i dlaczego? 

Odpowiedzi: 

 „LSR realizowana jest prawidłowo” 

 „Tak” 

 „LSR realizowana prawidłowo, nie ma potrzeby aktualizacji” 

 „Strategia aktualizowana jest w miarę potrzeb” 

 

 

 

 

Pytanie 7. Czy dostrzega Pani/Pan jakieś trudności/bariery uniemożliwiające 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i prawidłowego 

funkcjonowania? 

Odpowiedzi: 

 „NIE” – 2 odpowiedzi  

 „Ograniczone możliwości finansowe poszczególnych beneficjentów, bardzo długi 

okres refundacji środków wydatkowanych na funkcjonowanie Stowarzyszenia, 

co utrudnia prawidłową pracę.” 

 „Długi czas oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski i długi czas oczekiwania 

na refundację środków może być przeszkodą przy osiągnięciu wskaźników zawartych 

w LSR.” 

Zdaniem badanych osób Rada Programowa działa prawidłowo. Członkowie Rady 

Programowej bardzo dobrze oceniają jakość przepływu informacji pomiędzy ich organem 

decyzyjnym a pozostałymi strukturami LGD. Ponadto stopień zaangażowania 
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i efektywności działalności Rady Programowej w procesie wdrażania LSR został wysoko 

oceniony. Niemniej jednak padła również odpowiedź, iż „Zagrożeniem dla społecznej pracy 

członków Pady Programowej mogą być nieuzasadnione odwołania od oceny, które mogą 

się przełożyć na ogólne zniechęcenie w stosunku do wykonywanej pracy”. W ocenie 

większości członków Rady Programowej jakość merytoryczna i techniczna składanych 

projektów jest dość wysoka. Jednakże większy poziom merytoryczny wykazują projekty 

składane przez jednostki gminne w odniesieniu do projektów składanych przez osoby 

fizyczne, które niejednokrotnie zlecają to firmom zewnętrznym. Zwrócono również uwagę  

na fakt, iż beneficjenci czasami odbiegają od założonych celów LSR, bądź wręcz przepisują 

niektóre kwestie z LSR. Wśród barier uniemożliwiających prawidłowe wdrażanie LSR 

wymieniono między innymi długi okres oceniania wniosków o dofinansowanie 

i oczekiwania na refundację środków pieniężnych, a także ograniczone możliwości finansowe 

niektórych beneficjentów.  

 

6.3. Analiza wyników wywiadu z Pracownikami Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny  

 W załączniku nr 3 do niniejszego raportu zmieszczono ankietę skierowaną 

do Pracowników Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Udzielane odpowiedzi zostały 

zaprezentowane poniżej. 

Pytanie 1. Od kiedy Pan/Pani jest pracownikiem Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

(miesiąc, rok) 

Odpowiedzi: 

 „Maj, 2009 r.” 

 „Jestem zatrudniona od 22 stycznia 2013r.” 

 „Od 2009 roku” 

 „Maj 2009 r.” 

 „Zostałam zatrudniona w styczniu 2011roku” 

Pytanie 2. Jak Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

Odpowiedzi: 

 „Zostałam skierowana przez PUP na odbycie stażu, wcześniej nie słyszałam 

o istnieniu ww. Stowarzyszenia.’ 

 „Przez znajomą osobę, która pokazała mi ofertę pracy na stronie www.annaland.pl” 

 „Na warsztatach w 2006 roku” 

http://www.annaland.pl/
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 „W trakcie spotkań- konsultacji społecznych służących utworzeniu LGD” 

 „W 2010 roku pisałam pracę dyplomową z dziedziny rozwoju turystyki, korzystałam 

również z informacji w Starostwie Krapkowickim i dzięki temu trafiłam 

na p/w Stowarzyszenie.” 

Pytanie 3. Jak Pan/Pani ocenia przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi 

strukturami Stowarzyszenia Kraina Św. Anny a pracownikami? 

Odpowiedzi: 

 „Oceniam na dobry +, gdyż w ferworze pracy nie wszystko zostaje przekazane 

pracownikom oraz pomiędzy pracownikami” 

 „Oceniam na dobry, czasami są sytuacje, które wymagają tajemnicy służbowej; bądź 

przy nawale pracy, umykają pewne informacje” 

 „Dobrze” 

 „Bardzo dobrze” 

 „Przepływ informacji dobry” 

Uwagi/sugestie: 

 „Aczkolwiek coraz mniej jest czasu na rozmowy i przesyłanie różnych informacji dot. 

wdrażania i funkcjonowania, co spowodowane jest dużym natłokiem spraw  

i prac. 

Pytanie 4. Jak Pan/i ocenia dotychczasową działalność Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny? Czy Pana/i zdaniem poziom osiągniętych wskaźników (celów szczegółowych 

i celów ogólnych) jest zadawalający? 

Odpowiedzi: 

 „Ja od nie dawna jestem w Stowarzyszeniu. Z moich obserwacji, Stowarzyszenie 

prężnie się rozwija i prowadzi działania promocyjne, realizuje dużo swoich projektów 

wewnętrznych, oraz projekty wnioskodawców. Co do poziomu osiągniętych 

wskaźników nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ponieważ są one 

na bieżąco aktualizowane. Wiadomo mi, że część jest już osiągnięta. I na bieżąco 

są prowadzone działania w celu ich osiągnięcia.” 

 „Dotychczasowa działalność oceniam na bardzo dobry. Poziom osiągniętych 

wskaźników jest w miarę zadawalający” 

 „Część wskaźników jest już osiągnięta” 
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 „Pozytywnie oceniam działalność LGD, uważam, że założenia LSR są realizowane 

zgodnie z celami. Poziom osiągniętych wskaźników jest monitorowany 

przez specjalistę ds. naborów, monitoringu  i ewaluacji wewnętrznej” 

 „Na ten moment uważam, że poziom osiągniętych wskaźników jest zadowalający, 

niektóre wskaźniki zostały już osiągnięte, a nawet przekroczone, z kolei druga część  

wskaźników dot. działań 311 i 312 może zostać nie osiągnięta z uwagi na brak 

podpisanych umów i wypłaconych środków.” 

Uwagi/sugestie: 

 „Wszystkie działania aktywizacyjne działalności Stowarzyszenia zostały 

w zupełności zrealizowane pod kontem wskaźników z nakierowane na cele 

z strategii. 

Pytanie 5. Czy Pana/i zdaniem LSR realizowana jest prawidłowo? Czy widzi Pan/i 

potrzebę aktualizacji LSR? Jeżeli tak, co powinno zostać zaktualizowane i dlaczego? 

Odpowiedzi: 

 „Moim zdaniem LSR jest realizowana prawidłowo.” 

 „Nie jestem w stanie określić takich informacji.” 

 „Strategia jest realizowana prawidłowo” 

 „LSR moim zdaniem jest realizowana prawidłowo, aktualizacje są wprowadzane 

na bieżąco przez Zarząd” 

 Uważam, iż modyfikacji powinny ulec wskaźniki, które są zagrożone.  

Uwagi/sugestie:   

 dobrą metoda jest również uogólnienie wskaźników zagrożonych – opisanie  

ich na poziomie ogólności, z uwagi na różnorodność projektów wpływających  

w czasie trwania naborów. 

Pytanie 6. Czy dostrzega Pan/Pani jakieś trudności/bariery uniemożliwiające 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 

i prawidłowego funkcjonowania? 

Odpowiedzi: 

 „Długie procedury weryfikujące dokumenty LGD i Beneficjentów przez UMWO  

i ARiMR. Brak chęci współpracy i pomocy.” 

 „Długie procedury weryfikujące w Urzędzie Marszałkowskim, w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwlekanie z płatnościami za projekty 

na podstawie, których jest liczone zrealizowane wskaźniki LSR.” 
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 „Barierą są długie procedury i mała ilość refundowanych projektów” 

 „Trudnością w satysfakcjonującej realizacji LSR jest opieszałość instytucji 

wdrażającej – SWO- w weryfikacji zarówno wniosków z odbytych naborów 

(wdrażanie LSR) jak i wniosków o płatność (funkcjonowanie)” 

 „Mało efektywny UMWO departament PROW, jako organ wdrażający, nie rozwiązuje 

i nie docieka i nie szuka rozwiązań dla pojawiających się problemów. Podstawową 

trudnością jest również długa weryfikacja wniosków beneficjentów. Trudnością jest 

pozyskanie ankiet monitorujących od beneficjentów.” 

Uwagi/sugestie: 

 „Należałoby zmniejszyć procedury biurokratyczne w odniesieniu do LGD, w efekcie 

powodowałoby to udrożnienie procesu wdrażania LSR” 

 „W porównaniu do dużej ilości wniosków złożonych do naszego biura otrzymane 

płatności są stosunkowo małe.” 

Pytanie 7. Czy Pana/Pani zdaniem lokalizacja i infrastrukturalne wyposażenie biura 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny umożliwia prawidłowe wdrażanie LSR 

i funkcjonowanie biura? 

Odpowiedzi: 

 „Jak najbardziej umożliwia prawidłowe wdrażanie LSR i funkcjonowanie biura.” 

 „Nasze Biuro posiada bardzo wysoki standard wyposażenia. Jesteśmy w stanie 

zapewnić wnioskodawcom b. dobre warunki obsługi ich wniosków oraz oceny ich 

przez system stworzony na te potrzeby. Lokalizacja jest korzystna dla nas 

pracowników, gdyż znajdujemy się w centrum miasta. Wszystkie sprawy, możemy 

załatwić na miejscu jak biuro rachunkowe, poczta. Obecnie mamy do dyspozycji sale 

na posiedzenia Rady, co też ułatwiło nam życie i zaoszczędziło czas, który traciliśmy 

na wyjazdy do innych miejscowościach” 

 „Dobre” 

 „Tak” 

 „Oczywiście, Zarząd tut. Stowarzyszenia stworzył bardzo dobre warunki, aby prace 

można było wykonywać bez żadnych większych problemów i przeszkód.” 

Pytanie 8. Jak Pan/Pani ocenia poziom zaangażowania i efektywności organu 

decyzyjnego – Rady Programowej w procesie wdrażania LSR? 

Odpowiedzi: 
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 „Moim zdaniem większość członków RP działa skutecznie i w ostatnich lata wybiera 

odpowiednie projekty, które skutecznie realizują wskaźniki produktu oraz LSR.” 

 „Moim zdanie w 70% działa skutecznie. W ostatnich lata wybiera odpowiednie 

projekty, które skutecznie realizują wskaźniki LSR oraz produktu.” 

 „Dobre” 

 „Członkowie Rady Programowej aktywnie uczestniczą we wdrażaniu LSR”. 

 „Uważam, że organ decyzyjny czyli Rada Programowa, powinna bardziej 

się angażować się w pracę mająca na celu wdrożenie celów ogólnych 

i przedsięwzięć.”   

W opinii pracowników Stowarzyszenia Kraina św. Anny ich instytucja działa 

prawidłowo, bez większych problemów. Jakość przepływu informacji pomiędzy 

poszczególnymi strukturami oceniają oni jako bardzo dobrą, bądź dobrą. Dotychczasowa 

działalność Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz poziom osiągniętych celów i wskaźników 

LSR oceniana jest, jako bardzo dobra. Zdaniem pracowników wskaźniki na bieżąco 

są aktualizowane i monitorowane, co umożliwia prawidłowe wdrażanie LSR. W ocenie 

pracowników LGD napotyka na kolka poważnych utrudnień, a mianowicie długie procedury 

weryfikujące w Urzędzie Marszałkowskim, ARiMR, mała ilość refundowanych projektów,  

na podstawie czego dokonywana jest aktualizacja osiągniętych wskaźników. Warunki 

lokalizacyjne i wyposażenie biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny jest na odpowiednim 

poziomie, pozwala na wysoki standard obsługi interesantów. Zdaniem wszystkich badanych 

osób Rada Programowa działa w sposób prawidłowy i wybierają odpowiednie wnioski 

do dofinansowania.  

 

 

6.4. Analiza wyników wywiadu z Członkami Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny 

 

 Kwestionariusz ankietowy skierowany do Członków Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny zaprezentowano w załączniku nr 4 do niniejszego projektu.  

 

Pytanie 1. Od kiedy Pan/Pani jest członkiem Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

(miesiąc, rok) 

Odpowiedzi: 
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 „Maj 2008r.” 

 „Grudzień 2008r.” 

 „Od 2008r.” 

 „Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny w lipcu 

2008 r. na podstawie Uchwały nr XXIII/187/08 z dnia 23 lipca 2008 r.” 

 „Od 2006r.” 

 „2006r.” 

Pytanie 2. Jak Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

Odpowiedzi: 

 „Informacja Urzędu Gminy oraz kontakt osobisty z jednym z członków zarządu 

stowarzyszenia” 

 „Poprzez skierowanie na staż” 

 „Podczas szkoleń odbywających się w ramach „Odnowy wsi”” 

 „Gmina Strzelce Opolskie o działalności Stowarzyszenia dowiedziała się w ramach 

spotkań organizowanych przez założycieli Stowarzyszenia” 

 „Na warsztatach” 

 „W trakcie spotkań- konsultacji społecznych służących utworzeniu LGD” 

Pytanie 3. Czy miał/aPan/Pani okazję  zwracać się w celu uzyskania informacji 

do biura Stowarzyszenia Kraina Św. Anny?  

- czy otrzymane informacje odpowiadały Pana/Pani oczekiwaniom? 

-czy otrzymane informacje były zrozumiałe, pomocne, itp.? 

Odpowiedzi: 

 „NIE” 

 „Nie,  nie miałam potrzeby” 

 „Tak, wszystkie uzyskane informacje odpowiadały moim oczekiwaniom, były 

pomocne i zrozumiałe.” 

 „Gmina Strzelce Opolskie wielokrotnie zwracała się do biura Stowarzyszenia w celu 

uzyskania informacji oraz rozstrzygnięcia nurtujących zagadnień związanych 

m.in. z pozyskiwaniem środków w ramach PROW. Udzielane przez Stowarzyszenie 

informacje zawsze były rzetelne, jasne, zrozumiałe i pomocne” 

 „Często zwracam się do biura po informację, zawsze otrzymuję informację” 

 „Tak” 

Pytanie 4. Czy zna Pan/Pani stronę internetową Stowarzyszenia Kraina Św. Anny?  
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- jak ją Pan/Pani ocenia, czy zamieszczone tam informacje są czytelne, jasne 

i zrozumiałe dla odbiorcy? 

- czy na bieżąco są umieszczane informacje nt. naborów/konkursów? 

- co Pana/Pani zdaniem można zmienić, lub poprawić? 

Odpowiedzi: 

 „Strona jest przejrzysta, informacje o naborach pojawiają się bieżąco, lepiej mogłaby 

być zorganizowana nawigacja strony znajdująca się po lewej stronie monitora.” 

 „Tak, znam. Jest bardzo ładna, przejrzysta, a informacje umieszczane na niej 

są klarowne i uzupełniane na bieżąco.  Nie wnoszę uwag do niej.” 

 „Często odwiedzam stronę internetową Stowarzyszenia. Znajdują się tam jasne 

i czytelne informacje na temat naborów, jak i całego obszaru Kraina Św. Anny. 

Wiadomości są aktualne i prezentowane w ciekawy sposób.” 

 „Strona internetowa Stowarzyszenia jest jedną z głównych stron odwiedzanych w celu 

pozyskania przez Gminę Strzelce Opolskie niezbędnych informacji. Strona  

jest czytelna, jasna, zrozumiała, ułożona w logiczny i intuicyjny sposób – nie wymaga 

zmian.” 

 „Strona jest na bieżąco uzupełniana” 

 „Znam stronę internetową, informacje w niej zawarte są czytelne i jasne dla mnie, 

strona jest na bieżąco aktualizowana, kwestia ewentualnych zmian jest sprawą” 

Pytanie 5. Czy Pan/i uczestniczy regularnie w Walnych Zgromadzeniach Członków 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny? Jak Pan/i ocenia przebieg tych spotkań? 

Odpowiedzi: 

 „TAK. Zgromadzenia przebiegają z reguły sprawnie, choć zdarzają się jałowe 

dyskusje” 

 „Staram uczestniczyć się regularnie. Informacje są przekazywane rzetelnie 

na ww. spotkaniach. Z nieznanych mi przyczyn niektórzy przedstawiciele z sektora 

publicznego czasem są agresywni i próbują zdominować całym spotkaniem.” 

 „Staram się uczestniczyć regularnie w Walnych Zgromadzeniach Członków 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Spotkania są rzeczowe i ściśle związane 

z działalnością stowarzyszenia.” 

 „Przedstawiciele Gminy regularnie uczestniczą w Zgromadzeniach Stowarzyszenia 

Kraina Św. Anny, są one rzeczowe i bardzo konstruktywne.” 

 „Uczestniczę we wszystkich walnych zebraniach, są prowadzone bardzo sprawnie” 
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 „Tak, załatwiają bieżące sprawy LGD” 

Pytanie 6. Jak Pan/i ocenia dotychczasową działalność Stowarzyszenia Kraina Św. Anny 

i beneficjentów przyczyniającą się do realizacji założeń LSR? Czy Pana/i zdaniem 

poziom osiągniętych wskaźników (celów szczegółowych i celów ogólnych) 

jest zadawalający? 

Odpowiedzi: 

 „Poziom jest zadowalający. Wskaźniki mogłyby być lepiej wykonane, 

ale beneficjenci najwidoczniej mają inne potrzeby.” 

 „Brak wiedzy na ten temat. Z tego co wiem czekamy na dalszą weryfikacje wniosków 

przez UMWO.” 

 „Stowarzyszenie realizuje w zadowalającym stopniu założenia LSR.” 

 „Działalność Stowarzyszenia przyczynia się do wzrostu konkurencyjności lokalnej 

gospodarki i turystyki, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, mieszkańcy 

są aktywni, otwarci i chętnie podejmują nowe wyzwania z zachowaniem tradycji. 

Naszym zdaniem Stowarzyszenie kraina Św. Anny i beneficjenci w dużym stopniu 

przyczyniają się do realizacji założeń LSR, a osiągane przez nich wskaźniki  

są zadawalające.” 

 „Założenia LSR są realizowane i realizacja wskaźników jest omawiana na walnych” 

 „Pozytywnie oceniam działalność LGD, uważam, że założenia LSR są realizowane 

zgodnie z celami. Poziom osiągniętych wskaźników jest monitorowany przez biuro 

zarządu” 

Pytanie 7. Czy Pana/i zdaniem LSR realizowana jest prawidłowo? Czy widzi Pan/i 

potrzebę aktualizacji LSR? Jeżeli tak, co powinno zostać zaktualizowane i dlaczego? 

Odpowiedzi: 

 „LSR realizowana jest prawidłowo” 

 „Moim zdaniem LSR jest realizowana prawidłowo” 

 „LSR realizowana jest prawidłowo. Jest również aktualizowana na bieżąco 

(np. poprzez poszerzenie o działania proekologiczne)” 

 „Naszym zdaniem LSR jest realizowana prawidłowo i nie wymaga aktualizacji.” 

 „Strategia jest na bieżąco aktualizowana” 

 „LSR moim zdaniem jest realizowana prawidłowo, aktualizacje są wprowadzane 

na bieżąco przez Zarząd” 
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Pytanie 8. Czy dostrzega Pani/Pan jakieś trudności/bariery uniemożliwiające 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

i prawidłowego funkcjonowania? 

Odpowiedzi: 

 „NIE” – 2 odpowiedzi 

 „Brak kompetentności i chęci pomocy pracowników UMWO” 

 „Nie zauważyłam żadnych trudności i barier w prawidłowym funkcjonowaniu 

stowarzyszenia.” 

 „Opóźnienia w wypłacaniu środków” 

 „Trudnością w satysfakcjonującej realizacji LSR jest opieszałość instytucji 

wdrażającej – SWO- w weryfikacji zarówno wniosków z odbytych naborów 

(wdrażanie LSR)  jak i wniosków o płatność (funkcjonowanie)” 

Pytanie 9. Jak Pan/Pani ocenia poziom zaangażowania i efektywności organu 

decyzyjnego – Rady Programowej w procesie wdrażania LSR? 

Odpowiedzi: 

 „DOBRZE. Aktywność i zaangażowanie członków RP jest prawidłowe.” 

 „Moim zdaniem większość członków RP działa skutecznie i w ostatnich lata wybiera 

odpowiednie projekty, które skutecznie realizują wskaźniki produktu oraz LSR.” 

 „Dobrze. W prawidłowy sposób wywiązuje się z powierzonych jej zadań” 

 „Gmina Strzelce Opolskie bardzo pozytywnie ocenia zaangażowanie i efektywność 

Rady Programowej w procesie wdrażania LSR.” 

 „Dobra” 

 „Członkowie Rady Programowej aktywnie uczestniczą we wdrażaniu LSR.” 

 

Zdaniem Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny zawsze otrzymują jasne 

i czytelne informacje od pracowników LGD, które spełniają ich oczekiwania. Strona 

internetowa przez badane osoby oceniana jest bardzo wysoko, jako czytelna, dobrze 

zorganizowana. Informacje na stronie internetowej zamieszczane są na bieżąco. Osoby 

uczestniczące w badaniu ankietowym zadeklarowały się, iż uczestniczą regularnie 

w Walnych Zgromadzeniach, które przebiegają sprawnie i dążą do załatwiania spraw 

związanych z wdrażaniem LSR oraz funkcjonowaniem LGD. Zdaniem Członków 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny działa prawidłowo, LSR jest wykonywana należycie. 

Poziom wypracowywanych celów i wskaźników LSR znajduje się na dobrym poziomie. 
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Głównymi trudnościami we wdrażaniu LSR wskazanymi przez członków LGD 

są opieszałość SWO, długi okres oczekiwania na wypłacanie środków. Rada Programowa 

i jej działalność została dobrze oceniona przez badane osoby. 

 

6.5. Analiza wyników wywiadu z Beneficjentami Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny 

 Kwestionariusz ankietowy skierowany do Beneficjentów Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny zaprezentowano w załączniku nr 5 do niniejszego projektu.  

Pytanie 1. Jak Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

Odpowiedzi: 

 „O istnieniu Stowarzyszenia Kraina św. Anny dowiedziałem się ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.” 

 „Jako przedstawiciel Gminy Ujazd uczestniczyłem w tworzeniu Stowarzyszenia 

Krainy Św. Anny.” 

 „Informacja z Urzędu  Gminy oraz w z gazety Regionalnej NTO” 

 „Od bezpośrednich przełożonych (członków Zarządu), którzy przed rozpoczęcie mojej 

pracy w Śląskim Stowarzyszeniu Samorządowym wnioskowali o tzw. Mały Projekt w 

LGD Annaland.” 

 „Brałem udział w zakładaniu Stowarzyszenia” 

 

Pytanie 2. Jakie ma Pan/Pani doświadczenia związane ze Stowarzyszeniem Kraina 

Św. Anny? 

- czy posiada Pan/Pani doświadczenie związane ze składaniem wniosków/realizacją 

projektów? 

- czy uczestniczył/a Pan/Pani w szkoleniach/doradztwie/imprezach organizowanych 

przez Stowarzyszenie Kraina Św. Anny? Jak Pan/Pani to ocenia? 

Odpowiedzi: 

 „Tiret 1: w latach 2007-0213 Stowarzyszenie 11 razy aplikowało o środki w ramach 

tzw. „Małych projektów”, z tego 9 wniosków o przyznanie pomocy zostało 

wybranych do dofinansowania decyzją Rady Programowej LGD, a 2 wnioski zostały 

odrzucone. Dotychczas podpisano 5 umów o przyznanie pomocy, z tego 4 projektu 

zostały zrealizowane i rozliczone, 1 projekt w trakcie realizacji, 3 projektu aktualnie 

znajdują się w procedurze weryfikacji w UMWO. Tiret 2: Przedstawiciele 
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stowarzyszenia uczestniczyli w 3 szkoleniach/ spotkaniach/ doradztwie 

organizowanych przez biuro LGD oraz kilku spotkania w biurze LGD, 

a także kilkunastu kontaktach telefonicznych w różnych sprawach.  Ogólna ocena jest 

dobra. Jednakże z doświadczenia wynikającego z aplikowania o środki pomoce 

wdrażane przez LGD wynika, że na tych spotkaniach nie zostały przekazane 

wszystkie informacje w zakresie indywidualnych interpretacji Rady Programowej. 

Na podstawie, których poszczególni członkowie dokonują oceny.” 

 „Tak, posiadam doświadczenie związane ze składaniem wniosków oraz z realizacją  

projektów. Dotychczas Gmina Ujazd złożyła 5 wniosków o dofinansowanie. 

Zrealizowane i rozliczone zostały 4 projekty. Uczestniczyłam w szkoleniach, 

w doradztwie i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Kraina Św. Anny.” 

 „Mamy doświadczenie w składaniu wniosków i realizacji projektów. Uczestniczymy 

w szkoleniach. Korzystamy z doradztwa. Szkolenia zarówno organizacyjne, 

jak i merytorycznie spełniają nasze oczekiwania i potrzeby.” 

 „Posiadam doświadczenie w składaniu wniosków do Stowarzyszenia Kraina Św. 

Anny i przeprowadzenie projektu w ramach pozyskanych środków.  

Moje dotychczasowe doświadczenie jest bardzo dobre.  Uczestniczyłem w szkoleniu 

organizowanym przez Stowarzyszenie w Walcach. Podczas szkolenia obecni byli 

pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, którzy oprócz wyjaśnień podpowiadali  

jak należy właściwie wnioskować i zrealizować dany projekt. Informacje uzyskane 

na szkoleniu okazały się praktyczne i pozwoliły na szybsze przygotowanie wniosku  

do następnego naboru.”   

 „Posiadam doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu wniosków. 

Uczestniczyłem w różnych szkoleniach, spotkaniach, oceniam je bardzo dobrze, 

zawsze profesjonalnie przygotowane.” 

 „Składam wiele wniosków. Brałem udział w szkoleniach organizowanych przez 

Stowarzyszenie” 

Pytanie 3. Czy miał/aPan/Pani okazję zwracać się w celu pozyskania informacji  

do biura Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

- czy otrzymane informacje odpowiadały Pana/Pani oczekiwaniom? 

- czy otrzymane informacje były zrozumiałe, pomocne, itp.? 

- czy szybkość udzielanego wsparcia odpowiadała Pana/Pani potrzebom? 

Odpowiedzi: 
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 „W kwestiach, o które zwracano się do biura LGD wszystkie informacje otrzymane 

z biura odpowiadały oczekiwaniom, były zrozumiałe i pomocne jednocześnie były 

udzielane na bieżąco. Jedynie w dwóch przypadkach, zakazano pracownikowi biura 

kontaktu z przedstawicielem stowarzyszenia i poproszono o bezpośredni kontakt 

z Prezesem stowarzyszenia.” 

 „Informacje otrzymane od pracowników biura są zawsze zrozumiałe, pomocne 

i spełniają nasze oczekiwania. Nie trzeba długo czekać na odpowiedź.” 

 „Zwracałem się z informacjami do LGD Annaland. Zawsze uzyskiwałem rzetelną 

odpowiedź merytoryczną. Informacje były przydatne i zrozumiałe. Udzielone 

wsparcie odpowiadało moim oczekiwaniom.” 

 „Tak, zwracałem się” 

 „Pracownicy biura są kompetentni” 

Pytanie 4. Co Pan/Pani może powiedzieć o obsłudze interesantów przez pracowników 

biura Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

Odpowiedzi: 

 „Za wyjątkiem jednego przypadku – w kwestii przekazania kopii kart ocen, obsługa 

jest wzorowa. Pracownicy wykazują się dużym zaangażowaniem w prowadzone 

sprawy, starają się załatwiać sprawy szybko i sprawnie.” 

 „Tak, zwracałam  się w celu pozyskania informacji  do biura Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny.  Otrzymane informacje odpowiadały moim oczekiwaniom. Otrzymane 

informacje były zrozumiałe i pomocne. Szybkość udzielanego wsparcia odpowiadała 

moim potrzebom” 

 „Pracownicy są kompetentni. Obsługa jest miła, sprawna.” 

 „Obsługa interesantów odbywa się sprawnie. W szczególności mając na uwadze liczbę 

przyjmowanych wniosków w poszczególnych naborach. Mając jakiekolwiek pytania 

zawsze uzyskiwałem na nie rzetelna odpowiedź.” 

 „Obsługa miła i profesjonalna, zawsze starająca udzielić odpowiedzi na zadana 

pytanie” 

 „Miło i kompetentnie.” 

Pytanie 5. Czy zna Pan/Pani stronę internetową Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

- jak ją Pan/Pani ocenia, czy zamieszczone tam informacje są czytelne, jasne 

i zrozumiałe dla odbiorcy? 

- czy na bieżąco są umieszczane informacje nt. naborów/konkursów? 
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- co Pana/Pani zdaniem można zmienić, lub poprawić? 

Odpowiedzi: 

 „Odwiedzamy stronę LGD regularnie, informacje są generalnie czytelne 

i zrozumiałe. Umieszczane są one na bieżącą. Strona jest prosta, ale przez to czytelna  

i łatwa w nawigowaniu.” 

 „Pracownicy biura Stowarzyszenia Krainy Św. Anny bardzo dobrze obsługują 

interesantów. Obsługa jest miła i kompetentna.” 

 „Strona internetowa jest czytelna, informacje umieszczane są na  bieżąco.” 

 „Strona internetowa jest przejrzysta. Umieszczone na niej informacje są czytelne 

i jasne. Są one również na bieżąco aktualizowane. Jedną rzeczą, którą proponowałbym 

zmienić to rodzaj czcionki (czcionka mogłaby być bardziej czytelna).” 

 „Informacje umieszczane na bieżąco, strona poprawna i czytelna.” 

 „Znam stronę Stowarzyszenia. Informację są czytelne. Dobra promocja regionu.” 

Pytanie 6. Czy ktoś Panu/i pomagał w wypełnieniu/uzupełnieniu wniosku? Czy wie Pan/i 

o możliwości skorzystania z pomocy pracownika Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny przy wypełnianiu/uzupełnianiu wniosku? 

Odpowiedzi: 

 „Korzystaliśmy z telefonicznych konsultacji z pracownikiem biura podczas 

wypełniania wniosku o przyznanie pomocy”. 

 „Bardzo wysoko oceniam stronę internetową Stowarzyszenia Krainy Św.  

 Anny. Zamieszczone tam informacje są czytelne, jasne i zrozumiałe dla odbiorcy. Na 

bieżąco są umieszczane informacje o naborach, konkursach, wydarzeniach 

na obszarze Stowarzyszenia. Dowodem jakości oraz profesjonalizmu strony 

internetowej jest nagroda na stronę internetową wśród Lokalnych Grup Działania” 

 „Zawsze korzystamy z pomocy i doradztwa pracownika Stowarzyszenia.” 

 „Wiem o możliwości korzystania z pomocy w wypełnianiu wniosku 

przez pracowników LGD. Jednakże nigdy nie musiałem z takiej pomocy skorzystać. 

Jednakże znam osoby z mojego otoczenia, które z tej pomocy skorzystały, 

a otrzymane informacje okazały się bardzo przydatne w pisaniu wniosku.” 

 „Wiem i korzystam w przypadku wątpliwości z pomocy” 

 „Pisze sam wnioski.” 

Pytanie 7. Czy w trakcie wypełniania, składania wniosku o dofinansowanie 

oraz podczas realizacji Projektu napotyka Pan/i na jakieś problemy/bariery? 
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Odpowiedzi: 

 „Generalnie największą barierą jest sam system wybierania projektów 

do dofinansowania przez Rade Programowa LGD. W szczególności w zakresie 

procedury oceny i wyboru operacji: 

- Karta oceny operacji nie zawiera uzasadnień oceny przyznanej przez członka Rady, 

który to brak uzasadnienia, przy jednoczesnym braku przejrzystych reguł 

tj. metodologii przyznania poszczególnych wartości punktowych w danym kryterium, 

powoduje w ocenie Stowarzyszenia, że nie jest możliwe zweryfikowanie nadanej 

punktacji przez uprawnione organy zewnętrzne. Z istoty powierzenia ocen ekspertom, 

w tym przypadku członkom Rady Programowej LGD, wynika iż oceny te mogą się 

różnić i sama ta okoliczność nie dyskwalifikuje ocen. Jednakże oceny muszą być 

sporządzane w sposób na tyle przejrzysty i pełny, by tok rozumowania członka Rady 

Programowej był jasny oraz by możliwe było odniesienie przydzielonych w ocenie 

punktów, do elementów właściwych dla danego kryterium. Dokonanie tego,  

w przypadku systemu oceny przyjętego przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny,  

nie jest możliwe. 

- Oceny Wniosków o przyznanie pomocy - Członkowie Rady Programowej, dokonują 

oceny wniosków o przyznanie pomocy w naborze, w którym zostały złożone wnioski, 

które konkurują z wnioskami, z którym ci sami oceniający są bezpośrednio związani 

stosunkiem pracy. 

- Oceny wniosków o ponowną ocenę projektu o dofinansowanie operacji 

w procedurze odwoławczej – dokonują te same osoby / oceniający – członkowie Rady 

Programowej, którzy oceniają projekty w procedurze podstawowej.  

W dotychczasowej historii dokonanych wyborów operacji do dofinansowania 

przez Radę Programową, ani razu nie rozpatrzyła ona pozytywnie odwołania 

w sytuacji kiedy wyczerpana była alokacja co musiałoby doprowadzić do zmiany listy 

i w konsekwencji „odebraniu” jakiemuś Wnioskodawcy dofinansowania. 

Z powyższego wynika że Rada Programowa jest nieomylna.” 

 „Wniosek wypełniałam zgodnie z Instrukcją. W razie nie jasnych punktów wniosku 

oraz Instrukcji korzystałam telefonicznie z wyjaśnień pracownia Departamentu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego oraz pracownika 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny. Wiem o możliwości skorzystania z pomocy 

pracownika Stowarzyszenia Kraina Św. Anny przy wypełnianiu/uzupełnianiu 

wniosku” 



Raport z badania ewaluacyjnego oceny poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
Stowarzyszenia Kraina św. Anny za okres 2009-2013 

65 

 

 „Nie. Wszelkie problemu konsultowane są na bieżąco z pracownikami, którzy 

pomagają je rozwiązać.” 

 „Głównym problemem jest obszerność samych wniosków i duża ilość informacji, 

które należy wypełnić. Czasami miałem wrażenie, że im więcej napiszę tym lepiej. 

Podczas składani wniosku nie miałem problemów. Podczas realizacji projektu dużym 

obciążeniem była biurokracja.” 

 „Problemy z edytowaniem formularza wniosku” 

 „Ciągle zmieniające się zasady dofinansowania. Niestabilność zasad ustalanych przez 

PROW.” 

Pytanie 8. Czy Pana/i zdaniem Stowarzyszenie Karina św. Anny powinna prowadzić 

kontrolę/monitoring realizacji projektów? 

Odpowiedzi: 

 „Jest ona prowadzona przez Samorząd Województwa / UMWO – nie ma zatem takiej 

konieczności.” 

 „Nie napotkałam na problemy.” 

 „Nie ma takiej potrzeby. Przestrzegamy procedur i zobowiązań. A przyjęte zadania 

staramy się wykonać jak najlepiej.” 

 „Stowarzyszenie powinno przeprowadzać kontrolę tylko tych projektów, które wiążą 

się ze sporym nakładem finansowym. Nie powinny być kontrolowane przedsięwzięcia 

kulturalne, gdyż ich przeprowadzenie jest łatwe do udokumentowania (na podstawie 

zdjęć czy relacji prasowych).” 

 „Nie, jest to zadanie innej jednostki, dlaczego powielać kompetencje” 

 „Robi to już Urząd Marszałkowski, więc nie ma potrzeby mnożyć bytów.” 

Pytanie 9. Jak Pan/Pani ocenia poziom zaangażowania i efektywności organu 

decyzyjnego – Rady Programowej w procesie wdrażania LSR? 

Odpowiedzi: 

 „Biorąc pod uwagę indywidualne interpretacje członków Rady Programowej 

w zakresie poszczególnych kryteriów oceny operacji oraz jej nieomylność 

(przedstawioną powyżej w pkt. 7) działalność Rady jej efektywność oceniamy 

negatywnie. Nie można jednocześnie zauważyć dużego zaangażowania członków 

Rady w samą ocenę projektów przejawiająca się w bardzo dużej ilości projektów 

 do oceny przy jednoczesnym dużym ograniczeniu czasowym. Zaangażowanie 

zasługuje na wyróżnienie.  
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Uwagi/sugestie: Wprowadzenie systemu oceny w dwuosobowych grupach oceniające 

poszczególne wylosowane projekty tak, aby każdy członek Rady programowej  

nie musiał oceniać wszystkich projektów. Jednocześnie listę operacji wybranych  

do dofinansowania zatwierdzają wszyscy członkowie Rady Programowej  

aby spełniony został warunek wynikający rozporządzenia KE” 

 „Wydaje mi się, że nie, ponieważ kontrolę oraz monitoring prowadzi Opolski Urząd 

Marszałkowski” 

 „Nie mamy wiedzy na temat zaangażowania Rady. O efektywności tego organu 

świadczy krótki termin oceny wniosków.” 

 „Rada Programowa moim zdanie działa sprawnie. Analizując listę zaakceptowanych 

wniosków jestem pewnie, że te wybrane posłużą Stowarzyszeniu w procesie 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.” 

 „Bardzo dobrze” 

 „Wkładają w pracę dużo czasu i energii.” 

 

W ocenie beneficjentów Stowarzyszenia Kraina św. Anny informacje przekazywane 

przez LGD są jasne i czytelne, a ponadto spełniają ich oczekiwania. Strona internetowa 

została również oceniona bardzo dobrze, informacje zamieszczane są na bieżąco, w sposób 

przejrzysty dla potencjalnych odbiorców. Beneficjenci w odpowiedzi na pytanie czy wiedzą  

o możliwości skorzystania z pomocy pracowników Stowarzyszenia Kraina św. Anny podczas 

pisania wniosków – odpowiedzieli, iż są o tym uświadomieni i w razie różnego rodzaju 

wątpliwości zwracają się o pomoc do LGD. Beneficjenci posiadają kilka uwag odnośnie 

procesu wybierania wniosków do dofinansowania przez Radę Programową. Stopień 

zaangażowania i efektywności Rady Programowej stanowi sporną kwestię w odpowiedziach 

beneficjentów. Zdaniem jednych działa ona prawidłowo, z kolei innych nie za bardzo.  

 

6.6. Analiza wyników ankiety badającej potrzeby szkoleniowe 

Pracowników Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

 

 Ewaluator w celu zbadania potrzeb szkoleniowych Pracowników Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny ujętych w tabeli dot. mierników ewaluacji własnej - skierował 
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kwestionariusz ankietowy. Wzór ankiety został zaprezentowany w załączniku nr 6 

do niniejszego raportu.   

Pytanie 1. Czy uczestniczy Pan/Pani w szkoleniach, warsztatach, zajęciach 

edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny? 

Odpowiedzi: 

 „Tak” 

 „Nie” 

 „Tak uczestniczyłam” 

Uwagi/sugestie:  

 Uczestniczyłam w większości przedsięwzięciach, a niektóre z nich nawet 

organizowałam. 

Pytanie 2. Czy uczestniczy Pan/Pani w szkoleniach organizowanych przez inne 

podmioty? Jeśli tak, to przez jakie podmioty? 

Odpowiedzi: 

 „Tak, szkolenia UMWO departamentu PROW, ARiMR w Opolu” 

 „Tak, przez Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Opolski” 

Pytanie 3. Z jakiej tematyki brał/a Pan/Pani udział w szkoleniach/warsztatach? 

Odpowiedzi: 

 „Poświęconej problematyce związanej z aplikowaniem środków na etapie składania 

wniosków w zakresie Małych Projektów; szkolenie dot. wdrażania projektów 

współpracy – 2 dniowe; szkolenie z zakresu wdrażania projektów w ramach działania 

4.1/413 „wdrażanie LSR” – Małych Projektów; szkolenie „sieć konsultantów 

wojewódzkich ds. produktu tradycyjnego i regionalnego” 

 „Archiwizacja, księgowość, kadry, kontrole” 

 „Program Kapitał ludzki i jego kontrola; podstawy księgowości” 

Pytanie 4. Z jakiej dziedziny/ tematyki chciałby Pan/Pani odbyć szkolenia? 

Odpowiedzi: 

 „Pozyskiwanie środków europejskich, Rozliczanie środków europejskich  

Kompetencje miękkie (umiejętności interpersonalne), Pozyskiwanie środków 

europejskich, Szkolenia dot. PROW, Inne, jakie? Fundusze UE w latach 2014-2020, 

kurs specjalisty ds. kadr i płac, Pisanie i rozliczanie wniosków unijnych, Audytor 

wewnętrzny.” 



Raport z badania ewaluacyjnego oceny poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
Stowarzyszenia Kraina św. Anny za okres 2009-2013 

68 

 

 „Pozyskiwanie środków europejskich, Rozliczanie środków europejskich, Szkolenia 

dot. PROW, Obsługa komputera, Inne, jakie? Rachunkowe, Kadrowe, BHP, Audyt 

i Kontrola” 

Pytanie 5. Czy Pana/Pani zdaniem liczba szkoleń, w których może Pan/Pani uczestniczyć 

jest wystarczająca? 

Odpowiedzi: 

 „Raczej, tak” 

 „NIE - Ostatnio organizowanych jest mało szkoleń, które odpowiadałyby moim 

potrzebom.” 

 „Jestem w trakcie ukończenia studiów 1 st. więc ilość obecnych szkolenie całkowicie 

mi wystarcza, bo brak mi czasu  na dodatkowe obowiązki zadnia”. 

 

Na podanie analizy powyższych odpowiedzi na pytania ankietowe dotyczące potrzeb 

szkoleniowych Pracowników Stowarzyszenia Kraina św. Anny można stwierdzić,  

iż w większości przypadku realizowane szkolenia spełniają oczekiwania badanych osób.  

Z reguły tematyka szkoleń była odpowiednia i dopasowana do oczekiwań Pracowników 

LGD.  

 

7. Działania aktywizacyjne i promocyjne LGD 

 

7.1. Aktywizacja w odniesieniu do naborów 

 

 Stowarzyszenie LGD Kraina św. Anny prowadzi wiele działań aktywizujących 

w odniesieniu do naborów, co przyczyniło się do znacznego zainteresowania ogłaszanymi 

naborami. 

 

W 2010 roku: 

Data Miejsce Opis 

29.04.2010  Opole, Ostrówek 

Szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania 

„Instrumenty i źródła finansowania wkładów własnych 

w ramach realizacji małych projektów” 

24-25.06.2010  
Pietrowice 

Głubczyckie 

Spotkanie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania 

„Dobre praktyki w działaniach Lokalnych Grup Działania” 

na terenie LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 
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Wrzesień 

2010  
- 

Tworzenie bazy danych sołectw Krainy św. Anny 

należących do Programu Odnowy Wsi 

i rozpowszechnianie za pomocą  www.odnowawsi.eu 

 

W 2011 roku: 

Data Miejsce Opis 

6-8.06.2011 Województwo 

Dolnośląskie 

Podróż studyjna dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania 

na terenie LGD województwa dolnośląskiego. 

14.07.2011 Warszawa  

Pałac Prezydencki 

Konferencja - Forum Debaty Publicznej – „Potencjał 

obszarów wiejskich szansą rozwoju”.  

 „Małe projekty - wielka sprawa. Stan wdrażania małych 

projektów oraz możliwości usprawnienia ich realizacji”. 

Data Miejsce Opis 

        

21.01.2011 r. 

Starostwo 

Powiatowe w 

Krapkowicach 

Warsztaty n/t: „Przegląd i aktualizacja Lokalnej Strategii 

Rozwoju Krainy św. Anny” 

02.02.2011 r. Starostwo 

Powiatowe w 

Krapkowicach  

Spotkanie aktywizujące w zakresie realizacji działań- 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Krainy 

św. Anny 

03.02.2011 r. Urząd Miasta i 

Gminy Krapkowice 

Spotkanie aktywizujące w zakresie realizacji działań- 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Krainy 

św. Anny 

09.02.2011 r. Gmina Leśnica Spotkanie aktywizujące w zakresie realizacji działań- 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Krainy 

św. Anny 

10.02.2011 r.  Urząd Miasta i 

Gminy Krapkowice 

Kontynuacja spotkania aktywizującego w zakresie realizacji 

działań- Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 

Krainy św. Anny – bezpłatne doradztwo 

w ramach działania „Małe Projekty”. 

25.02.2011 r. Gmina Ujazd Spotkanie aktywizujące w zakresie realizacji działań- 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Krainy 

św. Anny. 

09.03.2011 r. Gmina 

Zdzieszowice 

Spotkanie aktywizujące w zakresie realizacji działań- 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Krainy 

św. Anny. 

14.03.2011 r. „Dom Strażaka” - 

Kadłub 

Spotkanie informująco – aktywizujące lokalnych liderów – 

twórców ludowych z obszaru Krainy św. Anny  

06.05.2011 r. Nowy Targ, Czarna 

Góra, Harklowa 

Wyjazd Studyjny – Lepszy przykład niż wykład – „ 

Małopolska Pachnąca Ziołami” w ramach nabywania 

umiejętności i aktywizacji. 

16.05.2011r. Niezdrowice, ul. 

Wiejska 37  

„Dom Wiejski” – 

sala spotkań. 

Spotkanie aktywizujące w/s wypracowania nowych kryteriów 

wyboru  projektów w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny. 

05.06.2011 r. - Promocja działania w programie o tematyce rolnej 

pt. „ Nasza Wieś” nt. Targi Panieńskie. 

11.09.2011 r. - Promocja działań w programie o tematyce rolnej 

pt. „ Nasza Wieś” nt. Jarmarku Cysterskiego. 

16.09.2011r.     Śląski Ogród 

Botaniczny - 

Związek 

Stowarzyszeń  

Wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej Śląskiego  

Ogrodu Botanicznego w Mikołowie w ramach nabywania 

umiejętności i aktywizacji.  

Zadanie związane z realizacją działania - Ochrona 
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ul. Zamkowa 2 / 

Sosnowa 5; 43 – 

195 Mikołów 

Bioróżnorodności z naciskiem na stare odmiany czereśni na 

obszarze LGD Kraina św. Anny. 

 

22.09.2011r. UMWO – 

Ostrówek ul. 

Piastowska 14, 

Opole 

Szkolenie z zakresu wdrażania projektów w ramach działania 

4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – „małe 

projekty”.  

23.09. 2011r. Kadłub  

ul. Powstańców 

Śląskich 28 „Dom 

Strażaka” 

Spotkanie na obszarze Partnerstwa Lokalnych Grup Działania 

(LGD):Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Dinozaurów” Stowarzyszenie Kraina Św. Anny. 

 

07.10. 2011r Gminny Ośrodek 

Kultury w 

Tarnowie Opolskim  

Osiedle Zakładowe 

7 

46-050 Tarnów 

Opolski 

Warsztaty aktywizujące odnośnie realizacji zadań 

innowacyjnych posiadających tzw. wartość dodaną 

w projektach tworzonych na  obszarze Krainy św. Anny w 

ramach PROW-u 

 

16.10.2011 r. - Promocja działań w programie o tematyce rolnej 

pt. „ Nasza Wieś” nt. Realizacji projektów – Liczy się 

przykład prezentacja zrealizowanych projektów 

ze środków PROW m.in. Piece ceramiczne w GOK-u 

w Tarnowie Opolskim, jako przykład innowacyjności 

i wartości dodanej w projektach osi 4 LEADER. 

21.10.2011r.     1. Inwałd – Park 

Miniatur „Świat 

Marzeń” 

ul. Wadowicka 169 

 

2. Górki Wielkie – 

Fundacja im Zofii 

Kossak ul. Stary 

Dwór 2 

Wyjazd aktywizujący z cyklu „lepszy przykład niż wykład”- 

woj. Małopolskie i Śląskie. Zadanie dotyczy aktywizacji 

potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD Kraina św. Anny  

w kierunku składania wniosków w zakresie wdrażania LSR – 

wsparcie rozwoju turystyki. 

02.12.2011r. Ujazdowski 

Inkubator 

Przedsiębiorczości 

w Urzędzie 

Miejskim w 

Ujeździe 

Seminarium pt.: Analiza bioróżnorodności z naciskiem 

na stare odmiany czereśni w obszarze Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny i niezbędne działania służące ich ocaleniu. 

 

15.12.2011r. Januszkowice 

„Centrum Kultury 

i Edukacji „ ul. 

Wypoczynkowa 2 , 

Szkolenie w zakresie rozliczania projektów w ramach 

wdrażania LSR organizowane przez LGD „Kraina Św. Anny”. 

19.12.2011r. Urząd Miejski 

w Leśnicy 

Spotkanie konsultacyjno – doradcze dot. wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

 

Cały 2011 r. www.annaland.pl Bieżące aktualizowanie informacji o założeniach Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Krainy  

św. Anny poprzez odpowiednie uszeregowanie materiałów w 

poszczególnych działach, zamieszczanie informacji nt. działań 

bieżących, umieszczanie publikacji, filmów promujących i 

informacyjnych.  

 

W 2012 roku: 

http://www.annaland.pl/
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Data Miejsce 

Zastosowana 

metoda/narzęd

zia/środek 

przekazu 

Opis 

rozpowszechnian

ia informacji z 

zastosowaniem 

danej 

metody/narzędzi

a/środka 

przekazu 

Odbiorcy 

informacji 

Uzasadnienie dotyczące 

doboru danej 

metody/narzędzia/środk

a przekazu do danej 

grupy odbiorców 

informacji 

4.07.2

012r. 

Ujazd SPOTKANIE 

AKTYWIZUJĄ

CE 

w zakresie 

pozyskiwania 

dodatkowych 

środków na 

działania 

w ramach 

wdrażania LSR 

dla lokalnych 

liderów 

Stowarzyszenia 

Kraina św. 

Anny 

Głównym celem 

spotkania 

aktywizującego 

było 

podsumowanie 

przebiegu 

konsultacji 

społecznych w 

sprawie 

pozyskania 

dodatkowych 

środków. W 

ramach 

przedsięwzięcia 

doprecyzowane 

zostały zmian w 

LSR 

uprawniające do 

pozyskania 

nowych środków 

na wdrażanie 

LSR. Na 

spotkaniach 

zaktualizowane 

zostały dane w 

sprawie 

pozyskanych 

środków 

uwzględniając 

wskaźniki 

zapisane w LSR. 

Poruszono 

kwestie 

udzielania 

pożyczek przez 

JST organizacjom 

pozarządowym, 

które w 

przyszłości 

wykorzystają 

dodatkową pulę 

pieniędzy. 

Społeczność 

z obszaru 

LGD – 

potencjalni 

beneficjenci 

Poprzez zadanie 

osiągnięto cel ogólny B 

Lokalnej Strategii 

Rozwoju w tym 

przedsięwzięcie V- 

aktywnie spędzamy czas. 

Poprzez zadanie 

osiągnięto również cel 

ogólny A Lokalnej 

Strategii Rozwoju – 

Rozwinięta turystyka i 

rekreacja w Krainie św. 

Anny, cel szczegółowy 

A1. Zwiększyło się 

zainteresowanie 

składaniem projektów 

oraz ich oceną w ramach 

Wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

Cały 

rok 

5.12.2

012 r. 

 

Strzelce 

Opolskie 

Analiza 

Bioróżnorodnoś

ci z naciskiem 

na stare 

j/w Grupa 

docelowa 

(potencjalni 

odbiorcy): 

j/w 
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odmiany 

czereśni w 

obszarze 

Stowarzyszenia 

Kraina św. 

Anny oraz 

niezbędne 

działania 

służące ich 

ocaleniu. 

Przedmiot i 

temat: Prace 

inwentaryzacyjn

e; Rozbudowa 

szkółki 

podkładek; 

Pobór zrazów i 

okulizacja; 

Seminarium. 

osoby 

zainteresowa

ne z obszaru 

LGD 

składaniem 

projektów; 

zasady 

udostępniani

a i 

dystrybucji: 

opracowanie 

dostępne 

będzie na 

miejscu w 

biurze LGD 

dla każdego 

z 

zainteresowa

nych, 

zostanie 

także 

zamieszczon

e na stronie 

www.annala

nd.pl 

 

16.11.

2012r. 

Izbicko Szkolenie 

aktywizujące dla 

potencjalnych 

beneficjentów w 

zakresie pisania 

wniosków i 

realizacji 

małych 

projektów. W 

szczególności 

skierowane do 

przedstawicieli 

domów kultury 

oraz innych 

organizacji 

zajmujących 

się kulturą na 

obszarze Krainy 

św. Anny. 

Zrealizowane 

szkolenie 

aktywizujące 

efektywnie i 

rzeczowo 

przybliżyło  

potencjalnym 

wnioskodawcom  

problematykę 

związaną z 

pozyskiwaniem 

środków na 

realizacje tzw. 

Małych 

Projektów. Przede 

wszystkim 

omówione zostały 

podstawowe 

kryteria i błędy 

popełniane przez 

wnioskodawców 

na etapie 

tworzenia i 

pisania projektów 

o charakterze 

kulturalnym. 

Zaprezentowane 

zostały najlepsze 

Potencjalni 

beneficjenci 

Efektem są tworzone 

Małe Projekty promujące 

kulturę, tradycje i zasoby, 

które otrzymują 

dofinansowanie w ramach 

wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju osi 4 

Leader Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013. Poprzez 

zadanie osiągnięto cel 

ogólny A oraz Cel ogólny 

B. Przedsięwzięcie 

wpłynęło na: promocję 

LGD i na jej działania, 

pobudzają społeczność 

lokalną na terenach 

wiejskich. 

http://www.annaland.pl/
http://www.annaland.pl/
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projekty 

kulturalne 

promujące zasoby 

oraz imprezy 

integracyjne z 

uwzględnieniem 

tzw. kosztów 

kwalifikowanych 

w PROW. 

Poruszono 

również kwestie 

związana z 

rozliczaniem 

projektów i 

składania 

wniosku o 

płatność. 

23.11.

2012r. 

Opole Szkolenie 

aktywizujące dla 

potencjalnych 

beneficjentów w 

zakresie pisania 

wniosków 

i realizacji 

małych 

projektów. W 

szczególności 

skierowane do 

przedstawicieli 

parafii z obszaru 

Stowarzyszenia 

Krainy św. 

Anny. 

Zrealizowane 

szkolenie 

aktywizujące 

efektywnie i 

rzeczowo 

przybliżyło  

potencjalnym 

wnioskodawcom  

problematykę 

związaną z 

pozyskiwaniem 

środków na 

realizacje tzw. 

Małych 

Projektów. Przede 

wszystkim 

omówione zostały 

podstawowe 

kryteria i błędy 

popełniane przez 

wnioskodawców 

na etapie 

tworzenia i 

pisania projektów 

związanych z 

konserwacją 

zabytków 

(obiekty 

ruchome). 

Uwzględniona 

została procedura 

związana z 

pozwoleniami i 

konserwacją 

Zabytów. 

Poruszono 

również kwestie 

związane z 

Potencjalni 

beneficjenci 

Efektem są tworzone 

Małe Projekty, które 

otrzymują 

dofinansowanie w ramach 

wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju osi 4 

Leader Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013. 

Przedsięwzięcie wpłynęło 

na: promocję LGD i na jej 

działania, pobudzają 

społeczność lokalną na 

terenach wiejskich. 
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rozliczaniem 

projektów i 

składania 

wniosku o 

płatność. 

4-

5.10.2

012r. 

Trasa: 

Krapkowi

ce – 

Michałow

ice – 

Czchów – 

Ujanowic

e – 

Iwkowa – 

Ulanów – 

Rudnik 

nad 

Sanem – 

Krzeszów 

– Ulanów 

– Nisko – 

Krapkowi

ce I dzień 

„Na 

Śliwkowy

m 

Szlaku” II 

dzień 

„Nad 

Błękitny

m 

Sanem” 

Wyjazd 

aktywizujący z 

cyklu „Lepszy 

przykład niż 

wykład” – 

województwo 

małopolskie i 

podkarpackie. 

Uczestnicy 

poszerzyli swoją 

wiedzę z zakresu 

wykorzystywania 

zasobu 

naturalnego 

śliwki i 

wikliniarstwa. 

Głównym 

punktem wyjazdu 

było ukazanie jak 

można promować 

swój obszar 

wykorzystując 

potencjał regionu. 

Przede wszystkim 

zwrócono uwagę 

na zaangażowanie 

zasobu ludzkiego 

w podtrzymaniu 

wieloletnich 

tradycji. 

Utworzenie 

charakterystyczne

go produktu dla 

region. Sposoby 

wypracowania 

produktów ze 

śliwki oraz 

wikliniarstwa na 

szeregom skalę. 

Drugim istotnym 

punktem było 

ukazanie 

projektów 

innowacyjnych z 

zakresu turystyki i 

rekreacji. 

Efektywne i 

innowacyjne 

połączenie 

dziedzictwa 

kulturowego i 

nowoczesnego 

Zakładu Sportu i 

Rekreacji przy 

rzece San. 

 

Potencjalni 

beneficjenci 

Wyjazd studyjny wpłynął 

pozytywnie na nabywanie 

umiejętności i na 

pobudzenie aktywizacji 

społeczności lokalnej 

z uwzględnieniem 

tożsamości kulturowej. 

Pobudzona zostaje 

świadomość uczestników 

wyjazdu, dzięki temu 

zostają wykorzystanie 

zasoby naturalne 

z obszaru. 

09.11. Trasa: Wyjazd Planowany 

jednodniowy 

Lokalni 

liderzy/poten

Wyjazd studyjny wpłynął 
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2012r. Krapkowi

ce – 

Kolonows

kie – 

Kadłub 

Wolny – 

Zębowice 

– 

Krapkowi

ce 

aktywizujący z 

cyklu „Lepszy 

przykład niż 

wykład” do 

Krainy 

Dinozaurów. 

wyjazd 

aktywizujący 

został 

organizowany, 

aby pokazać 

lokalnym liderom 

izby regionalne. 

Tworzenie izb 

regionalnych w 

swoim otoczeniu 

z środków 

unijnych ma 

zwiększyć 

atrakcyjność 

miejscowości. 

cjalni 

beneficjenci 

pozytywnie na nabywanie 

umiejętności i na 

pobudzenie aktywizacji 

społeczności lokalnej 

z uwzględnieniem 

tożsamości kulturowej. 

Pobudzona zostaje 

świadomość uczestników 

wyjazdu, a dzięki temu 

zostają wykorzystanie 

zasoby  z obszaru Krainy 

św. Anny. Poprzez 

zadanie osiągnięto cel 

ogólny A Lokalnej 

Strategii Rozwoju oraz 

Cel ogólny B. 

Stycze

ń – 

marze

c 

2012r 

 Spotkania 

aktywizujące w 

gminach z 

beneficjentami 

przed 

przyjęciem 

wniosków do 

V/2012 naboru 

w zakresie 

wdrażanie 

Lokalnej 

Strategii 

Rozwoju 

   

 

 

 

7.2. Szkolenia kadry odpowiedzialnej za wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju Kraina św. Anny 

  

W analizowanym raportem okresie zarówno członkowie organów Stowarzyszenia, jak  

i pracownicy biura Zarządu aktywnie uczestniczyli w szkoleniach służących pogłębieniu 

wiedzy oraz zdobyciu doświadczeń służących sprawnemu i efektywnemu wdrożeniu LSR 

Stowarzyszenia.  

 

 W sprawozdaniu za 2009 rok wyróżniono następujące formy aktywizacji: 

Data Miejsce Opis 
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22-25.04.2009  
woj. kujawsko –

pomorskie 

Podróż studyjna LGD z województwa opolskiego  

do LGD z województwa kujawsko – pomorskiego 

 

12-15.10.2009  
Hotel Gołębiewski – 

Mikołajki 

Seminarium  dla przedstawicieli Lokalnych Grup 

Działania z województwa opolskiego pt. „Projekty 

współpracy – wymiar międzyregionalny 

i międzynarodowy” 

19.10.2009  Opole 

Szkolenie pt. „Aspekty prawne prowadzenia LGD jako 

organizacji pozarządowej. Prawo pracy i płace 

pracowników. Przepisy BHP i Przeciwpożarowe. 

01.02.2010 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

(Ostrówek) 

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli opolskich 

Lokalnych Grup Działania n/t planowanych 

do realizacji zadań, omówienie Planu Działania KSOW  

za 2009 i projekt planu  na 2010 r. 

11-12.03.2010 

Staniszcze Wielkie, 

LGD Kraina 

Dinozaurów 

Szkolenie na spotkaniu sieciującym LGD 

w Staniszach Wielkich „Odpowiedzialność LGD  

w świetle ustawy o finansach publicznych 

oraz o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie – zmiany i ich następstwa 

dla funkcjonowania LGD” 

25.05.2010  

Opole, 

Opolski Urząd 

Wojewódzki 

Szkolenie  dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania 

„Sposoby i metody skutecznego aktywizowania 

społeczności lokalnych” 

 

28.04.2010  
Spórok, gm. 

Kolonowskie 

Spotkanie Liderów Odnowy Wsi z obszaru LGD Krainy 

Dinozaurów i Stowarzyszenia Krainy 

św. Anny – prezentacja działalności LGD, możliwości 

współpracy i pozyskiwania środków 

w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju  

Krainy św. Anny. 

6-8.09.2010  woj. śląskie 

Podróż studyjna dla przedstawicieli Lokalnych Grup 

Działania z terenu województwa opolskiego 

do województwa śląskiego – Seminarium objazdowe 

poświęcone współpracy międzyregionalnej. 

23-24.11.2010  Pawłowice 

Konferencja pt. „Dobre praktyki w realizacji Osi IV 

PROW 2007-2013. Wyzwania przed LGD w nowym 

okresie programowania 2014-2020” 

dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. 

13.12.2010  Opole, Ostrówek 

Szkolenie Ewaluacja i monitoring w Lokalnych Grupach 

Działania – analiza systemu wskaźników postępu 

realizacji działań LSR” 

11.02.2011  

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli opolskich 

Lokalnych Grup Działania. 

17.03.2011  

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Szkolenie nt. „Podstawowe zasady administracyjne w 

LGD”. 
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(Ostrówek) 

06.04.2011 UMWO – Ostrówek 

ul. Piastowska 14, 

Opole 

Szkolenie „ Sieć konsultantów wojewódzkich 

ds. produktu tradycyjnego i regionalnego”. 

17.03.2011 UMWO – Ostrówek 

ul. Piastowska 14, 

Opole 

Szkolenie „Podstawowe zasady administracyjne 

w LGD” 

08.04.2011 UMWO – Ostrówek 

ul. Piastowska 14, 

Opole 

Szkolenie – Księgowość w Lokalnych Grupach Działania. 

19.04.2011r. 

 
Opole Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla LGD 

27-28.10.2011  Pokrzywna  

Kompleks 

Restauracyjno-

Wypoczynkowy 

„Dębowe Wzgórza” 

Program spotkania szkoleniowego 

dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania 

 

29.11.2011 

 

Leśnica „Elektroniczna Obsługa Wniosków  w Lokalnych 

Grupach Działania” 

IX-XI.2011 Woj. Opolskie Propozycja opracowania i wydanie przez LGD 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich 

23.02.2012r Niezdrowice WARSZTATY doszkolenie – utrwalenie wiedzy i 

znajomości aplikacji internetowej "Elektroniczna obsługa 

wniosków dla LGD Kraina Świętej Anny” w  zakresie 

oceny wniosków przez Członków i Przewodniczącego 

Rady Programowej. 

 

 

DORADZTWO: 

Biuro Zarządu prowadzi rejestr doradztwa z uwzględnieniem osób fizycznych i innych 

podmiotów, które skorzystały z konsultacji w zakresie przygotowywania wniosków 

o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

(dane sporządzone na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek) w okresie 

sprawozdawczym tj.: 

 

W 2011r.: 

Podmiot 
Liczba korzystających  

z doradztwa 

Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą) 
69 

Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą) 
2 



Raport z badania ewaluacyjnego oceny poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
Stowarzyszenia Kraina św. Anny za okres 2009-2013 

78 

 

Organizacje pozarządowe 9 

Inne podmioty 24 

RAZEM 104 

 

 

W 2012 r.: 

Podmiot 
Liczba korzystających  

z doradztwa 

Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą) 
215 

Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą) 
4 

Organizacje pozarządowe 8 

Inne podmioty (podać jakie) 12 

Inne podmioty (podać jakie) 7 

RAZEM 246 

 

 

 

 

 

W 2013r.: 

Podmiot 
Liczba korzystających  

z doradztwa 

Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą) 
106 

Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą) 
4 

Organizacje pozarządowe 18 

Inne podmioty (podać jakie): Rolnicy, Parafie, JST 25 

RAZEM 153 

 

Łącznie udzielono 503 podmiotom wsparcia merytoryczne w zakresie pozyskiwania 

środków unijnych, które zostały udzielone za pośrednictwem rozmów telefonicznych 

i bezpośrednich rozmów w siedzibie Stowarzyszenia.  

Dodatkowo LGD podejmowało działania aktywizujące angażując stacje radiowe (media) 

propagujące nabory. Na przestrzeni lat wyemitowanych zostało łącznie 7 kampanii radiowych 

rozpowszechniając informacje o naborach i dostępnych środkach, i tym samym zachęcając 
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lokalnych słuchaczy do składania wniosków na realizacje projektów. Aktywne wdrażanie 

LSR spowodowało, iż coraz częściej media tzn. prasa lokalna (funkcjonująca / działająca na 

obszarze Krainy św. Anny tj.: Nowiny Krapowickie, Tygodnik Krapkowicki, Strzelec 

Opolski) interesuje się podejmowanymi działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  

Za ten systematycznie publikowane są artykuły informujące o rozdysponowaniu środków 

unijnych.  

 

 

7.3. Materiały / Działania aktywizacyjno - promocyjne 

 

 LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny w latach 2008-2013 stosowało różnorodne 

formy promocji w swojej działalności.  Nakładem Stowarzyszenia wydano szereg publikacji 

promujących obszar. Do najciekawszych należą: Przewodnik Poznaj Krainę św. Anny, 

Przewodnik Geologiczny- Kamienne skarby ziemi Annogórskiej, Smaki Wielkanocne Krainy 

św. Anny, Smaki Adwentowe Krainy św. Anny, oferty turystyczne : Muzeum bez murów   

w Kadłubie, Jemielnica-cysterskie co nieco, Kamień Śląski- szmaragd opolskiej ziemi, Góra 

św. Anny- poznaj Krainę św. Anny. Wydano również mapy obszaru LGD oraz broszury 

promujące gospodarstwa agroturystyczne obszaru Stowarzyszenia.  

Łącznie LGD wydało 168 500 szt.  materiałów promocyjnych,  stanowiących 28 publikacji.  

 

Zrealizowano szereg filmów promujących zasoby obszaru. Na bieżąco realizowano filmy 

z cyklu lepszy przykład niż wykład m.in. z wyjazdów aktywizujących oraz działań 

zrealizowanych w ramach wdrażania LSR.  

 

Film o Krainie św. Anny pn. „Poznaj Krainę Św. Anny”  zrealizowany w 2013r. – otrzymał  

I nagrodę w kategorii najlepszy film turystyczny VIII FilmAT Film, co skutkowało promocją 

Ministra Turystyki, następnie wyróżnienie w Grecji w konkursie międzynarodowym. 

 

Łącznie LGD zorganizowało 6 wyjazdów aktywizujących. 

Łącznie LGD zleciło realizację 13 filmów oraz 32 programów o obszarze. 
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Efektem konkursu na najładniejszą bajkę/legendę z obszaru LGD była realizacja filmu 

o Krampskich Utopcach oraz wydanie kolorowanki dla dzieci. Film i kolorowanka otrzymały 

nagrodę Opolskiej Marki w kategorii Produkt Promujący Region. 

Łącznie LGD zorganizowało lub było współorganizatorem 5 konkursów. 

Sama LGD uczestniczyła w 22. konkursach. 

LGD brała udział w charakterze wystawcy na targach łącznie 42 razy, które odbywały 

się w różnych krajach Europejskich. 

 

Pracownicy biura Zarządu dbają o aktualność i estetykę strony internetowej 

www.annaland.pl. Efektem tych działań jest główna nagroda w Konkursie dla Lokalnych 

Grup Działania na najlepszą stronę internetową – Strona internetowa wizytówką LGD 

otrzymana w 2012r. 

 

Dokładny opis poszczególnych działań promocyjnych realizowanych w poszczególnych 

latach działalności Stowarzyszenia LGD Kraina Św. Anny zaprezentowano w załączniku  

nr 8 do niniejszego raportu. 

 

 

7.4. Promocja w mediach i nie tylko 

 

 LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny wykorzystywała różnorodne metody promocji 

swojej działalności w mediach i nie tylko. Stosowano wiele środków przekazów począwszy 

od ulotek i broszur informacyjnych, po audycje w radio, czy stronę internetową. Szczegółowy 

opis metod promocyjnych zawarto w załączniku nr 7 do niniejszego raportu.  

 

 

 

7.5. Badanie bioróżnorodności 

 

Jedną z charakterystycznych cech krajobrazu obszaru wokół Góry Świętej Anny  

na Opolszczyźnie są aleje czereśniowe. Dlatego celem Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny było podjęcie działań służących ich odtworzeniu 

i zabezpieczeniu materiału genetycznego (starych odmian czereśni) w ramach realizacji zadań 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

http://www.annaland.pl/
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W tym celu zawiązano współpracę z jednostką naukowo - badawczą - Śląskim Ogrodem 

Botanicznym w Mikołowie. Prace podzielono na 3 etapy.  

W latach 2010-2012 wykonano szczegółową inwentaryzację alei drzew czereśniowych  

i identyfikację ich odmian. Najdłuższa i najstarsza aleja u podnóża Góry Świętej Anny  

o długości 2km jest obsadzona 174 drzewami. Najstarsze pochodzą z lat 20 XX w., 

najmłodsze zaś przekroczyły 40 lat. Pobrano i zabezpieczono materiał genetyczny wszystkich 

odmian. Sadzonki obecnie znajdują się w zasobach Śląskiego Ogrodu Botanicznego  

w Mikołowie. Wykonano szczegółowe opracowania, które służą m.in.: instytutom 

naukowym, ogrodnikom, pasjonatom tematu, osobom prywatnym itp. 

 

Efektem projektu jest m.in.:  

 propagowanie starych odmian owocu czereśni – wydano broszurę  

z informacjami o zasobach, zasięgu alei, wykazem punktów ogrodniczych, 

w których są dostępne do nabycia,  

 odbywa się Święto Kwitnącej Czereśni z aktywnym udziałem społeczności lokalnej, 

 z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach powstała nowa aleja licząca 

100 drzewek – Żyrowa Oleszka – nasadzenia odbywały się w ramach edukacji 

ekologicznej z udziałem dzieci ze Szkoły Specjalnej w Krapkowicach, 

 z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich uzupełniono nasadzenia 

w alei Góra Świętej Anny- Leśnica ( łącznie 86 drzew),  

 planowane są kolejne nasadzenia w alei Ligota Górna – Ligota Dolna, 

 po każdym etapie realizacji projektu prowadzone było seminarium, promujące  

i informujące o projekcie; propagowano informacje o wykonanych pracach 

oraz możliwościach wykorzystania czereśni np. w kosmetologii, wzornictwie, 

znaczeniu i zastosowaniu w architekturze krajobrazu (prezentacje na stronie 

www.annalaland.pl); 

 projekt przyczynił się do podniesienia świadomości społeczności lokalnej 

z posiadanych zasobów i ich znaczenia dla kultury lokalnej. 

 

Możliwości w zakresie finansowania tego typu przedsięwzięć przez Stowarzyszenie LGD 

„Kraina św. Anny” ograniczają się do wszelkich form aktywizacji – szeroko pojętej w myśl 

przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Następstwem działań 

jest aktywność instytucji z obszaru Krainy św. Anny (w ramach środków finansowych 

http://www.annalaland.pl/
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służących wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju – ogłaszane są w tym celu stosowne nabory), 

które wzorem np. gminy Leśnica realizują Święto Kwitnącej Czereśni w ramach tzw. małych 

projektów. Kolejnym projektem będącym efektem działań aktywizujących LGD będzie 

Festiwal czereśni zrealizowany przez powiat krapkowicki, także w ramach wdrożenia małego 

projektu.  

 

 

8. Projekty współpracy  

 

Działanie 4.2.1. w ramach Osi 4 Leader pozwala na wdrażanie wspólnych 

przedsięwzięć w ramach współpracy międzyregionalnej (międzyterytorialnej) 

lub międzynarodowej (transnarodowej). Pomoc może być przyznana na przygotowanie 

projektu oraz na realizację projektu. Projekty współpracy muszą zakładać realizację 

wspólnych przedsięwzięć, mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa z państw 

członkowskich UE lub państw trzecich, będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują 

się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich. LGD Kraina św. Anny w 2013 roku 

rozpoczęła Wdrażanie trzech projektów współpracy.  

1. Projekty współpracy: Opolskie Szlakiem LGD: 

(o akronimie OSLGD) 

– działania promujące Stowarzyszenie Kraina św. Anny w współpracy z Opolskimi 

Lokalnymi Grupami Działania; 

 

Opolskie Szlakiem LGD to partnerska inicjatywa  9 Lokalnych Grup Działania, która 

ma na celu promocję walorów turystycznych oraz przyrodniczo-kulturowych, obszaru 

województwa opolskiego. Piękno przyrody, malowniczo położone jeziora i rzeki 

oraz niezliczona ilość zabytkowych miejsc to walory województwa opolskiego, którymi 

w efekcie realizacji projektu chcą się podzielić prawie wszystkie Lokalne Grupy Działania 

z obszaru województwa opolskiego.  

 

Województwo Opolskie oferuje niezliczoną ilość urokliwych zakątków, 

pozwalających odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku zachęcając do uprawiania turystyki, 

szczególnie ukierunkowanej na wizyty kilkudniowe bądź weekendowe pobyty. Ponieważ 

mieszkają w nim ludzie pochodzący z różnych stron Polski, wielokulturowość to bogactwo 
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regionu, którego wyróżnikiem są m.in. bogata oferta kulturalna oraz wspaniała, zróżnicowana 

kuchnia. 

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania: 

1. Tablice informująco - promujące; 

3. Mapy turystyczne - będą dostępne u partnerów projektu; 

4. Foldery - będą dostępne u partnerów projektu; 

5. Insert do gazet; 

6. Strona internetowa - www.opolskieszlakiemlgd.pl 

 

 

Realizując cel: 

"Wzmocnienie promocji województwa opolskiego poprzez stworzenie szlaku biegnącego 

przez najatrakcyjniejsze miejsca na obszarze 9 lokalnych grup działania" 

w tym: 

"Wzrost rozpoznawalności województwa opolskiego poprzez jednolite oznakowanie 

tablicami informacyjno - promocyjnymi najatrakcyjniejszych miejsc i rozmieszczenie 

infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie stanic na obszarze działania 9 lokalnych grup 

działania"  

oraz 

"Wzrost dostępu do informacji nt. atrakcji turystycznych oraz przyrodniczo - kulturowych, 

obszaru woj. opolskiego poprzez uruchomienie wspólnej strony internetowej, wydanie map, 

folderu informacyjno - promocyjnego oraz insert folderów do gazet na obszarze  

woj. dolnośląskiego oraz śląskiego" 

 

Partnerzy Projektu: 

1. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna - Koordynująca LGD; 

2. Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Partner Projektu; 

3. Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów - Partner Projektu; 

4. Nyskie Księstwo Jezior i Gór - Partner Projektu; 

5. Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" - Partner Projektu; 

6. Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak - Partner Projektu; 

7. Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" - Partner Projektu; 

8. Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" - Partner Projektu; 

http://opolskieszlakiemlgd.pl/
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9. Stowarzyszenie LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" - Partner Projektu; 

Budżet projektu wynosi 675 381,37 zł w tym wkład Stowarzyszenie Kraina św. Anny to: 

68 408,75 zł. 

 

2.  Projekt współpracy: „Sztuka Ludowa na Opolszczyźnie – analiz do dizajnu”  

(o akronimie Opolski ETNOdizajn)  

- Opolski ETNOdziajn to partnerska inicjatywa  2 Lokalnych Grup Działania,  

która ma na celu promocję dziewictwa kulturowego w tym Sztuki Ludowej Opolszczyzny 

w innowacyjnym ujęciu. 

 

Województwo Opolskie to region o bogatej kulturze i tradycjach ludowych. 

W dzisiejszych czasach zanika twórczość ludowa, gdyż twórcami ludowymi są w dużej 

mierze osoby w starsze.  

Województwo Opolskie ma za mało popularyzowane kody kulturowe, ale dzięki temu 

projektowi region będzie sie wyróżniał na tle innych regionów, poprzez swoją indywidualną 

wizytówkę regionalnej sztuki ludowej. Projekt ma na celu pokazanie i przekazanie kolejnym 

pokoleniom możliwości zastosowania opolskiej sztuki we wzornictwie przemysłowym  

i sztuce użytkowej. W szczególności zgłębienie opolskich technik rękodzieła i stworzenie 

nowoczesnych produktów z wykorzystaniem.  

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania: 

- Konkurs na logo projektu; 

- Badania i Analiza tzw. kodów kulturowych stosowanych na obszarze realizacji projektu; 

- Spoty reklamowe dot. cyklu audycji radiowych; 

- Cykl audycji radiowych; 

- Cykl audycji telewizyjnych; 

- Publikacja; 

- Kalendarz na 2015r; 

- Rękodzieło – gadżety promocyjne; 

- Spoty reklamowe zapraszające na konferencję; 

- Konferencja.  

 

Realizując cel: 
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„Wzmocnienie promocji województwa opolskiego poprzez stworzenie możliwości 

wykorzystania sztuki ludowej przez współczesne pokolenia m. in. W przedmiotach 

codziennego użytku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów działania LGD: 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”.” 

w tym: 

„Wzrost rozpoznawalności województwa opolskiego z szczególnym uwzględnieniem obszaru 

Krainy św. Anny i Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” poprzez identyfikację  

i analizę możliwości wykorzystania kodów kulturowych stosowanych w sztuce regionu  

w przełożeniu na przedmioty codziennego użytku;” 

oraz 

 

„Popularyzacja wiedzy na temat sztuki ludowej województwa opolskiego z szczególnym 

uwzględnieniem obszaru Krainy św. Anny i Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” 

oraz możliwości jej wykorzystania w nowoczesnym ujęciu między innymi w przedmiotach 

codziennego użytku.” 

 

Partnerzy Projektu: 

       1. Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Koordynująca LGD; 

       2. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna - Partner Projektu; 

Budżet projektu wynosi 210 224,80zł w tym wkład Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

to: 208 224,80 zł. 

 

3.  Projekt Współpracy: „Opolskie skarby geologiczne”: 

(o akronimie GEOskarby) 

- Opolskie skarby geologiczne to partnerska inicjatywa 2 Lokalnych Grup Działania, która ma 

na celu promocję walorów przyrodniczo – historycznych, obszaru województwa opolskiego. 

 

Województwo Opolskie posiada bogate zasoby geologiczne i prehistorycznych. Coraz więcej 

młodych osób uczestniczy w procesach odkrywkowych skarbów geologicznych, 

paleontologicznych Opolszczyzny, ale wciąż jest dużo miejsc nie okrytych przez lokalnych 

mieszkańców. Zasoby geologiczne można znaleźć wszędzie, podczas wykopalisk 

archeologicznych, czy podczas wydobywania złóż wapiennych, węgla, granitu czy 

znalezienie popularnego w Polsce bursztynu. To minerały, które mówią nam o prehistorii 

naszego terenu. Dlatego zostanie stworzona innowacyjna gra edukacyjna o prehistorii  
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i dziejach Ziemi Opolskiej. Partnerzy w sposób wirtualny, poprzez grę będą promować obszar 

woj. Opolskiego. Każdy gracz wirtualnie odwiedzi miejsca, które znajdzie w rzeczywistości. 

Gra edukacyjna będzie świetną promocją poza granicami województwa, dzięki temu zachęci 

wirtualnych turystów do przygody i szukania skarbów w terenie. 

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania: 

- Gra edukacyjna;  

- Warsztaty Paleontologiczne; 

- Promocja radiowa; 

- Ulotka; 

- Promocja telewizyjna;  

- Spotkanie na Wulkanie;  

- Koordynacja - sp. ds. projektu. 

Realizując cel: 

„Wzmocnienie promocji zasobów województwa Opolskiego poprzez stworzenie punktów 

geologicznych, dostępnych dla każdego na bazie obszarów lokalnych grup działania: Kraina 

św. Anny oraz Krainy Dinozaurów.” 

w tym: 

"Identyfikacja miejsc z zasobami geologicznymi obszarów Krainy św. Anny oraz Krainy 

Dinozaurów oraz promocja, dostępnych w terenie walorów przyrodniczych  

i prehistorycznych z wizualizowanych za pomocą gry edukacyjnej."  

oraz 

„Popularyzacje wiedzy w szczególności wśród dzieci i młodzieży na temat paleontologii, 

ochrony środowiska, muzealnictwa i geologii obszaru Krainy św. Anny i Krainy Dinozaurów 

oraz edukacja poprzez zabawę i bezpośredni kontakt z "kamiennymi skarbami".” 

 

Partnerzy Projektu: 

       1. Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Koordynująca LGD; 

       2. Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów - Partner Projektu; 

Budżet projektu wynosi 95 666,01 zł w tym wkład Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

to: 55 866,40 zł. 
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9. Wnioski i rekomendacje. 

 

Wykonawca badania ewaluacyjnego mającego na celu przeprowadzenie oceny 

stopnia wdrażania LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny, których wyniki zaprezentowano  

w niniejszym raporcie dostrzega potencjał w badanej LGD. Zdaniem Ewaluatora 

pod wpływem dalszej pracy potencjał ten może zaowocować w przyszłości wieloma 

działaniami ukierunkowanymi na potrzeby społeczności lokalnej oraz rozwoju obszarów 

wiejskich, a przede wszystkim osiągnięciem założonych celów i wskaźników w LSR. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny dokonuje na bieżąco aktualizacji stopnia 

osiągniętych wskaźników wdrażania LSR. Projekty zrealizowane do chwili obecnej 

przyczyniły się do podniesienia poziomu poszczególnych celów ogólnych i szczegółowych 

założonych w LSR. Niemniej jednak 3 wskaźniki rezultatu znajdują się na poziomie 

zerowym, są to: „50 osób korzysta z miejsc noclegowych i usług rekreacyjnych  

w gospodarstwach agroturystycznych”; „1 miejsce pracy”. Z kolei na poziomie zerowym 

na koniec 2012r. znajdowały się następujące wskaźniki produktu w ramach: celu ogólnego B, 

przedsięwzięcie IV – „Zakup jednej maszyny /urządzenia/ narzędzi/ wyposażenia/ sprzętu 

wspomagającego przedsiębiorczość na wsi”, „1 przedsięwzięcie utworzone na rzecz 

społeczności”. Biorąc po uwagę fakt, iż znaczna część wniosków z najnowszych naborów 

w dalszym ciągu pozostaje w fazie oceny/ weryfikacji, tym samym można wnioskować, 

że osiągnięte dotychczas wartości wskaźników są zadowalające. Można założyć, iż projekty, 

które zostaną pozytywnie ocenione wpłyną w przyszłości na wypracowanie w większym 

stopniu założonych wskaźników. Zdaniem Ewaluatora należy zwrócić uwagę 

na możliwe ryzyko związane z działaniem „Różnicowanie w kierunku działalności 

pozarolniczej” i ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Ryzyko te polega na tym, 

iż znaczna ilość składanych wniosków odpada na etapie oceny w ARiMR, co skutkuje 

powrotem środków pieniężnych przeznaczonych na te działanie do ogólnej puli. Wynika to 

również z faktu, że część operacji na, jakie zostały złożone wnioski nie są realizowane. 

Sytuacja ta może w negatywnym scenariuszu doprowadzić do nie wypracowania wszystkich 

założonych wskaźników. Jednakże zdaniem Ewaluatora obecny stopień realizacji LSR przez 

LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny jest bardzo dobry ze względu na osiągnięcie już dużej 

liczby zakładanych wskaźników. Ewaluator zwraca również uwagę na pozyskane dodatkowe 

środki tj. 5 milinów na realizacje celu szczegółowego A3 oraz przedsięwzięcia nr VI. 

„Działania proekologiczne w Krainie św. Anny”, do których przypisane są wskaźnik 
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produktu i rezultatu. Biorą pod uwagę trudności w realizacji wniosków i krótki czas na 

rozliczenie istnieje ryzyko nie wydania środków i tym samym nie osiągnięcie założonych 

wskaźników. To obszar, który trzeba monitorować, kontrolować, wydawanie pozostałych 

dodatkowych środków. Dalsza realizacja LSR w opinii Ewaluatora rokuje bardzo dobrze, 

biorąc pod uwagę bardzo duże zaangażowanie organów LGD Stowarzyszenie Kraina  

św. Anny w swoją pracę. Z całą pewnością stosowanie różnorodnych metod przekazywania 

informacji i promocji naborów wniosków o dofinansowanie przyniesie pozytywne rezultaty.  

Całkowity budżet Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach Osi 4 Leader wynosi 

23 041 000,00 zł. Największy stopień wykorzystania pomocy finansowej nastąpił 

w ramach celu ogólnego A, gdzie w 2012r. realizacja tego celu wynosiła ok. 19,33% 

planowanej kwoty w LSR. Natomiast w ramach celu ogólnego B realizacja wynosiła tylko 

ok. 7,43% założonej kwoty w LSR. W najwyższym stopniu zrealizowano przedsięwzięcie  

nr I w ramach celu ogólnego A – ok. 22,6% planowanej kwoty w LSR. 

W celu zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania LSR Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny podjęło wiele działań. Stowarzyszenie Kraina św. Anny prowadziło 

działalność promocyjno-informacyjną propagującą swoją działalność, a także możliwość 

skorzystania ze środków pomocowych przez beneficjentów. Wśród różnorodnych sposobów 

rozpowszechniania informacji o założeniach LSR oraz zasadach przyznawania pomocy 

finansowej można wymienić m.in. Internet, konsultacje, doradztwo, tablice informacyjne, 

ulotki, spoty reklamowe w radiu, szkolenia, imprezy lokalne itp. Ponadto Stowarzyszenie 

Kraina św. Anny uczestniczyło w wystawach i targach, m.in.: Promocja zasobów LGD na 

Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie (7-11 marca 2012r.), III 

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012 (20-22 

kwiecień 2012r.), Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grune Woche 

(19 - 29 stycznia 2012 r.), IV Jarmark Opolskich Lokalnych Grup Działania” organizowany 

przez NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR (26 maj 2012 r.). Udział LGD w targach  

i wystawach przedstawia zał. nr. 9 do niniejszego raportu. 

Zastosowanie tak szerokiej gamy środków przekazu umożliwia dotarcie do szerokiego grona 

odbiorców. Ponadto ukazują się publikacje promujące miejsca atrakcyjne turystycznie  

na terenie Stowarzyszenia Kraina św. Anny. W opinii Ewaluatora wykorzystywane środki 

przekazu informacji dotarcia do potencjalnych odbiorców jest optymalna. W samym 2012 

roku łączna liczba podmiotów, która skorzystała z doradztwa w biurze LGD w zakresie 

przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” wynosiła 246, z czego 215 to osoby fizyczne, 4 to przedsiębiorcy,  
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8 to organizacje pozarządowe, 19 to inne podmioty. Liczba osób korzystających z doradztwa 

świadczy o tym, iż ludzie są świadomi możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia 

pracowników biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Tym samym stanowi to efekt 

poprawnie prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie LGD. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny dążąc do integracji i aktywności społecznej organizuje 

różnego rodzaju konkursy, w których mieszkańcy mogą się wykazać.  

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych skierowanych do 

poszczególnych organów Stowarzyszenia Kraina św. Anny można wnioskować, iż większość 

respondentów jest zadowolona z poziomu osiągniętych celów i wskaźników LSR.  

Na podstawie analizy udzielanych odpowiedzi przez respondentów – Zarząd 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny można stwierdzić, iż zdaniem większości badanych LGD 

funkcjonuje prawidłowo. Zarząd nie posiada większych zastrzeżeń w stosunku do jakości 

wdrażania LSR, nie dostrzegają konieczności aktualizacji LSR. Jednakże badane osoby 

wskazują na trudności/ problemy spowodowane pewnego rodzaju „opieszałością” instytucji 

wdrażającej. Fakt ten może być o tyle problematyczny, gdyż na postawę w/w instytucji 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny nie posiada wpływu.  

Zdaniem badanych osób Rada Programowa działa prawidłowo. Członkowie Rady 

Programowej bardzo dobrze oceniają jakość przepływu informacji pomiędzy ich organem 

decyzyjnym a pozostałymi strukturami LGD. Ponadto stopień zaangażowania i efektywności 

działalności Rady Programowej w procesie wdrażania LSR został wysoko oceniony. 

Niemniej jednak padła również odpowiedź, iż „Zagrożeniem dla społecznej pracy członków 

Rady Programowej mogą być nieuzasadnione odwołania od oceny, które mogą się przełożyć 

na ogólne zniechęcenie w stosunku do wykonywanej pracy”. W ocenie większości członków 

Rady Programowej jakość merytoryczna i techniczna składanych projektów jest dość wysoka. 

Jednakże większy poziom merytoryczny wykazują projekty składane przez jednostki gminne 

w odniesieniu do projektów składanych przez osoby fizyczne, które niejednokrotnie zlecają 

to firmom zewnętrznym. Zwrócono również uwagę na fakt, iż beneficjenci czasami odbiegają 

od założonych celów LSR, bądź wręcz przepisują niektóre kwestie z LSR. Wśród barier 

uniemożliwiających prawidłowe wdrażanie LSR wymieniono między innymi długi okres 

oceniania wniosków o dofinansowanie i oczekiwania na refundację środków pieniężnych,  

a także ograniczone możliwości finansowe niektórych beneficjentów.  

W opinii pracowników Stowarzyszenia Kraina św. Anny ich instytucja działa 

prawidłowo, bez większych problemów. Jakość przepływu informacji pomiędzy 

poszczególnymi strukturami oceniają oni, jako bardzo dobrą, bądź dobrą. Dotychczasowa 
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działalność Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz poziom osiągniętych celów i wskaźników 

LSR oceniana jest, jako bardzo dobra. Zdaniem pracowników wskaźniki na bieżąco 

są aktualizowane i monitorowane, co umożliwia prawidłowe wdrażanie LSR. W ocenie 

pracowników LGD napotyka na kilka poważnych utrudnień, a mianowicie długie procedury 

weryfikujące w Urzędzie Marszałkowskim, ARiMR, mała ilość refundowanych projektów,  

na podstawie czego dokonywana jest aktualizacja osiągniętych wskaźników. Warunki 

lokalizacyjne i wyposażenie biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny są na odpowiednim 

poziomie, pozwalają na wysoki standard obsługi interesantów. Zdaniem wszystkich badanych 

osób Rada Programowa działa w sposób prawidłowy i wybierają odpowiednie wnioski 

do dofinansowania.  

Członkowie Stowarzyszenia Kraina św. Anny twierdzą, iż zawsze otrzymują jasne 

i czytelne informacje od pracowników LGD, które spełniają ich oczekiwania. Strona 

internetowa przez badane osoby oceniania jest bardzo wysoko, jako czytelna, dobrze 

zorganizowana. Informacje na stronie internetowej zamieszczane są na bieżąco. Osoby 

uczestniczące w badaniu ankietowym zadeklarowały się, iż uczestniczą regularnie 

w Wlanych Zgromadzeniach, które przebiegają sprawnie i dążą do załatwiania spraw 

związanych z wdrażaniem LSR oraz funkcjonowaniem LGD. Zdaniem Członków 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny działa prawidłowo, LSR jest wykonywana należycie. 

Poziom wypracowywanych celów i wskaźników LSR znajduje się na dobrym poziomie. 

Głównymi trudnościami we wdrażaniu LSR wskazanymi przez członków LGD są opieszałość 

UMWO, długi okres oczekiwania na wypłacanie środków. Rada Programowa i jej działalność 

została dobrze oceniona przez badane osoby. 

W ocenie beneficjentów Stowarzyszenia Kraina św. Anny informacje przekazywane 

przez LGD są jasne i czytelne, a ponadto spełniają ich oczekiwania. Strona internetowa 

została również oceniona bardzo dobrze, informacje zamieszczane są na bieżąco, w sposób 

przejrzysty dla potencjalnych odbiorców. Beneficjenci w odpowiedzi na pytanie czy wiedzą  

o możliwości skorzystania z pomocy pracowników Stowarzyszenia Kraina św. Anny podczas 

pisania wniosków – odpowiedzieli, iż są o tym uświadomieni i w razie różnego rodzaju 

wątpliwości zwracają się o pomoc do LGD. Beneficjenci posiadają kilka uwag odnośnie 

procesu wybierania wniosków do dofinansowania przez Radę Programową. Stopień 

zaangażowania i efektywności Rady Programowej stanowi sporną kwestię w odpowiedziach 

beneficjentów. Zdaniem jednych działa ona prawidłowo, z kolei dla innych jest ona 

niesatysfakcjonująca. 
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Wskaźniki w opinii wykonawcy badania zostały prawidłowo zdefiniowane, działania 

wdrażania LSR przebiegają dobrze. Stowarzyszenie Kraina św. Anny podejmuje działania 

mające na celu efektywniejsze wdrażanie LSR, m.in. zakupiono elektroniczny program 

do obsługi/ oceny wniosków. Stowarzyszenie Kraina św. Anny przeszła dwie kontrole 

dotyczące 413 wrażania LSR oraz naborów wniosków o dofinansowanie. Podczas tychże 

kontroli LGD otrzymała kilka zaleceń odnoszących się m.in. do: „przestrzegania zapisów 

zawartych w LSR dot. możliwości złożenia odwołania do wyników oceny”, „przestrzegania 

zapisów zawartych w LSR dot. instrukcji wypełnienia karty dla członka Rady biorącego 

udział w ocenie zgodności wg. Lokalnych kryteriów wyboru oraz Regulaminu Rady 

Programowej Stowarzyszenia Krainy św. Anny”. Stowarzyszenie Kraina św. Anny odniosła 

się do wszystkich zaleceń i wdrożyła je w życie. Należy zaznaczyć, iż Rada Programowa 

funkcjonuje prawidłowo, wybierają dobre wnioski do dofinansowania, które przyczyniają się 

do realizacji LSR. Ponadto należy podkreślić, że ocena wniosków przebiega  

w elektronicznym systemie (aplikacji internetowej), która monitoruje ocenę po względem 

zgodności z LSR, zachowanie quorum, zachowanie parytetów nie więcej niż 50% sektora  

publicznego. Należy zaznaczyć, iż uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób 

reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu w latach 

2010 – 2013 była zadowalająca. Stosunek procentowy członków reprezentujących sektor 

społeczny w odniesieniu do sektora publicznego nie przekracza 50%, co obniża 

prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. „zagrożenia lobbowania”, a tym samym gwarantuje 

transparentność zarówno procesu wyboru operacji jak i brak wpływu osób trzecich. 

 

Zdaniem Ewaluatora szczególną uwagę należy również poświęcić kwestii ogólnego 

funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Wszystkie organy LGD wykonują 

powierzone im obowiązki należycie i z niezwykłym zaangażowaniem. Biuro Zarządu 

prosperuje prawidłowo, a pracownicy LGD wybierani są zgodnie z wyznaczonymi normami. 

Zarząd LGD realizuje powierzone mu funkcje w sposób bardzo dobry i efektywny. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny podejmuje się wielu inicjatyw, m. in. organizując spotkania 

i wyjazdy aktywizacyjne, konkursy. Za swoją wzorcową postawę LGD została 

niejednokrotnie nagrodzona: 

- Nagroda za „Efektywność oraz aktywność LGD w pozyskaniu środków unijnych”; 

- Za najlepszy produkt turystyczny w kategorii obszar pn. „Kraina św. Anny – idealne miejsce 

na Twój wypoczynek”. 
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W związku ze zbliżającym się okresem rozliczenia LSR Ewaluator rekomenduje 

wprowadzenie procedury / systemu controllingu w zakresie realizacji wskaźników  

w złożonych wnioskach na realizację operacji. 

Ewaluator zwraca uwagę na realne wystąpienie ryzyka w zakresie nie zrealizowana 

założonych wskaźników / budżetu przeznaczonego na realizację działań wchodzących  

w zakres; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiebiorstw.  

 

Mając na uwadze kolejny okres realizacji LSR Ewaluator proponuje, aby w 2014 roku 

wykonać badania dot. opracowania założeń rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność 

na obszarze LGD „Kraina św. Anny w latach 2014-2020.  Zakres opracowania powinien 

uwzględniać m.in.: 

1. Potencjał, wiedza i zaangażowanie lokalnych społeczności a doświadczenie LGD, jako 

podmiotu odpowiedzialnego za rozwój obszaru LSR „Kraina św. Anny” w latach 2014-2020. 

2. Opis obszaru objętego LSR ze szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb  

w kontekście nowych zasad wsparcia w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 

(m.in. na podstawie wyników badań ankietowych wśród mieszkańców obszaru LGD). 

3. Określenie celów ogólnych i szczegółowych dla rozwoju obszaru LSR. 

4. Wskazanie środków nowej perspektywy służących do osiągnięcia zakładanych celów  

w latach 2014-2020 poprzez realizację spójnych i kompleksowych przedsięwzięć na poziomie 

lokalnym. 

5. Opracowanie efektywnego modelu RLKS (Rozwój Kierowany przez Lokalną Społeczność) 

zapewniającego zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu i zarządzaniu 

rozwojem obszaru LSR. 

6. Propozycja narzędzi/rozwiązań: prowadzących do spójnego i zrównoważonego rozwoju 

obszaru LSR, przyczyniających się do budowania kapitału społecznego oraz wspierających 

współpracę i wspólne definiowanie potrzeb i problemów. 

7. Założenia procesu budowania partnerstwa dla rozwoju oraz działań LGD w kierowaniu 

rozwojem obszaru LSR w latach 2014-2020. 

8. Określenie kwantyfikowalnych rezultatów do przyjętych celów LSR. 
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10. Załączniki  

 

Załącznik nr 1 do niniejszego raportu 

 

ANKIETA BADAJĄCA 

LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU 

ORAZ FUNKCJONOWANIE BIURA 

STOWARZYSZENIA KRAINA ŚW. ANNY 

 

Szanowna/y Pani/Panie, 

w związku z prowadzonym badaniem ewaluacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania biura 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej przedstawione pytania. Biorąc pod 

uwagę Pani/Pana doświadczenia, jako członka Zarządu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny, oczekuję 

na szczere i pełne odpowiedzi oraz ewentualne uwagi/sugestie.  

 

1. Od kiedy Pan/Pani jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? (miesiąc, rok) 
 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

2. Jak Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 
 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

3. Jak Pan/Pani ocenia przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami Stowarzyszenia 

Kraina Św. Anny a Zarządem?  

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

4. Jak Pan/i ocenia stopień zaangażowania i efektywności działalności Rady Programowej 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny w procesie wdrażania LSR? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

5. Jak Pan/i ocenia dotychczasową działalność Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? Czy Pana/i 

zdaniem poziom osiągniętych wskaźników (celów szczegółowych i celów ogólnych) jest 

zadawalający?  
 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: ……………………………………………………………………. 
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6. Czy Pana/i zdaniem LSR realizowana jest prawidłowo? Czy widzi Pan/i potrzebę aktualizacji 

LSR? Jeżeli tak, co powinno zostać zaktualizowane i dlaczego? 
 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

7. Czy dostrzega Pani/Pan jakieś trudności/bariery uniemożliwiające Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i prawidłowego funkcjonowania? 
 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do niniejszego raportu 

 

ANKIETA BADAJĄCA 

LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU 

ORAZ FUNKCJONOWANIE BIURA 

STOWARZYSZENIA KRAINA ŚW. ANNY 

 

Szanowna/y Pani/Panie, 

w związku z prowadzonym badaniem ewaluacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania biura 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej przedstawione pytania. Biorąc pod 

uwagę Pani/Pana doświadczenia jako członka Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Św. Anny, oczekuję na 

szczere i pełne odpowiedzi oraz ewentualne uwagi/sugestie.  

 

1. Od kiedy Pan/Pani jest członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny? (miesiąc, rok) 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

2. Jak Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

3. Jak Pan/Pani ocenia przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami Stowarzyszenia 

Kraina Św. Anny a Radą Programową?  

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

4. Jak Pan/i ocenia stopień zaangażowania i efektywności działalności Rady Programowej 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny w procesie wdrażania LSR? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

5. Jak Pan/i ocenia jakość merytoryczną i techniczną zgłaszanych projektów? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 
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6. Czy Pana/i zdaniem LSR realizowana jest prawidłowo? Czy widzi Pan/i potrzebę aktualizacji 

LSR? Jeżeli tak, co powinno zostać zaktualizowane i dlaczego? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

7. Czy dostrzega Pani/Pan jakieś trudności/bariery uniemożliwiające Stowarzyszenia Kraina Św. 

Anny realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i prawidłowego funkcjonowania? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 3 do niniejszego raportu 

 

ANKIETA BADAJĄCA 

LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU 

ORAZ FUNKCJONOWANIE BIURA 

STOWARZYSZENIA KRAINA ŚW. ANNY 

 

Szanowna/y Pani/Panie, 

w związku z prowadzonym badaniem ewaluacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju 

i funkcjonowania biura Stowarzyszenia Kraina Św. Anny proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej przedstawione 

pytania. Biorąc pod uwagę Pani/Pana doświadczenia jako pracownika Stowarzyszenia Kraina Św. Anny, 

oczekuję na szczere i pełne odpowiedzi oraz ewentualne uwagi/sugestie.  

 

1. Od kiedy Pan/Pani jest pracownikiem Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? (miesiąc, rok) 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

2. Jak Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

3. Jak Pan/Pani ocenia przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami Stowarzyszenia 

Kraina Św. Anny a pracownikami?  

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

4. Jak Pan/i ocenia dotychczasową działalność Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

Czy Pana/i zdaniem poziom osiągniętych wskaźników (celów szczegółowych i celów ogólnych) jest 

zadawalający?  

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

5. Czy Pana/i zdaniem LSR realizowana jest prawidłowo? Czy widzi Pan/i potrzebę aktualizacji 

LSR? Jeżeli tak, co powinno zostać zaktualizowane i dlaczego? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 
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6. Czy dostrzega Pan/Pani jakieś trudności/bariery uniemożliwiające Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny realizację Lokalnej Strategii Rozwoju i prawidłowego funkcjonowania? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

7. Czy Pana/Pani zdaniem lokalizacja i infrastrukturalne wyposażenie biura Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny umożliwia prawidłowe wdrażanie LSR i funkcjonowanie biura?  

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

8. Jak Pan/Pani ocenia poziom zaangażowania i efektywności organu decyzyjnego – Rady 

Programowej w procesie wdrażania LSR? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 4 do niniejszego raportu 

 

ANKIETA BADAJĄCA 

LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU 

ORAZ FUNKCJONOWANIE BIURA 

STOWARZYSZENIA KRAINA ŚW. ANNY 

 

Szanowna/y Pani/Panie, 

w związku z prowadzonym badaniem ewaluacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju 

i funkcjonowania biura Stowarzyszenia Kraina Św. Anny proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej przedstawione 

pytania. Biorąc pod uwagę Pani/Pana doświadczenia, jako członka Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny, oczekuję na szczere i pełne odpowiedzi oraz ewentualne uwagi/sugestie.  

 

1. Od kiedy Pan/Pani jest członkiem Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? (miesiąc, rok) 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

2. Jak Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

3. Czy miał/a Pan/Pani okazję zwracać się w celu uzyskania informacji do biura Stowarzyszenia 

Kraina Św. Anny?  

- czy otrzymane informacje odpowiadały Pana/Pani oczekiwaniom? 

- czy otrzymane informacje były zrozumiałe, pomocne, itp.? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

4. Czy zna Pan/Pani stronę internetową Stowarzyszenia Kraina Św. Anny?  

- jak ją Pan/Pani ocenia, czy zamieszczone tam informacje są czytelne, jasne 

i zrozumiałe dla odbiorcy? 

- czy na bieżąco są umieszczane informacje nt. naborów/konkursów? 

- co Pana/Pani zdaniem można zmienić, lub poprawić? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 
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5. Czy Pan/i uczestniczy regularnie w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny? Jak Pan/i ocenia przebieg tych spotkań? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

6. Jak Pan/i ocenia dotychczasową działalność Stowarzyszenia Kraina Św. Anny 

i beneficjentów przyczyniającą się do realizacji założeń LSR? Czy Pana/i zdaniem poziom 

osiągniętych wskaźników (celów szczegółowych i celów ogólnych) jest zadawalający?  

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

7. Czy Pana/i zdaniem LSR realizowana jest prawidłowo? Czy widzi Pan/i potrzebę aktualizacji 

LSR? Jeżeli tak, co powinno zostać zaktualizowane i dlaczego? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

8. Czy dostrzega Pani/Pan jakieś trudności/bariery uniemożliwiające Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i prawidłowego funkcjonowania? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

9. Jak Pan/Pani ocenia poziom zaangażowania i efektywności organu decyzyjnego – Rady 

Programowej w procesie wdrażania LSR? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 5 do niniejszego raportu 

 

ANKIETA BADAJĄCA 

LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU 

ORAZ FUNKCJONOWANIE BIURA 

STOWARZYSZENIA KRAINA ŚW. ANNY 

 

Szanowna/y Pani/Panie, 

w związku z prowadzonym badaniem ewaluacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju 

i funkcjonowania biura Stowarzyszenia Kraina Św. Anny proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej przedstawione 

pytania. Biorąc pod uwagę Pani/Pana doświadczenia jako tzw. beneficjenta, czyli osoby składającej wniosek  

w ramach naboru na realizację przedsięwzięcia oczekuję na szczere i pełne odpowiedzi oraz ewentualne 

uwagi/sugestie.  

 

1. Jak Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

2. Jakie ma Pan/Pani doświadczenia związane ze Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny? 

- czy posiada Pan/Pani doświadczenie związane ze składaniem wniosków/realizacją projektów? 

- czy uczestniczył/a Pan/Pani w szkoleniach/doradztwie/imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie Kraina Św. Anny? Jak Pan/Pani to ocenia? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

3. Czy miał/a Pan/Pani okazję zwracać się w celu pozyskania informacji do biura Stowarzyszenia 

Kraina Św. Anny? 

- czy otrzymane informacje odpowiadały Pana/Pani oczekiwaniom? 

- czy otrzymane informacje były zrozumiałe, pomocne, itp.? 

- czy szybkość udzielanego wsparcia odpowiadała Pana/Pani potrzebom?  

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

4. Co Pan/Pani może powiedzieć o obsłudze interesantów przez pracowników biura Stowarzyszenia 

Kraina Św. Anny? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 
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5. Czy zna Pan/Pani stronę internetową Stowarzyszenia Kraina Św. Anny? 

- jak ją Pan/Pani ocenia, czy zamieszczone tam informacje są czytelne, jasne 

i zrozumiałe dla odbiorcy? 

- czy na bieżąco są umieszczane informacje nt. naborów/konkursów? 

- co Pana/Pani zdaniem można zmienić, lub poprawić? 

 

Odpowiedź: ……………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

6. Czy ktoś Panu/i pomagał w wypełnieniu/uzupełnieniu wniosku? Czy wie Pan/i 

o możliwości skorzystania z pomocy pracownika Stowarzyszenia Kraina Św. Anny 

przy wypełnianiu/uzupełnianiu wniosku? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

7. Czy w trakcie wypełniania, składania wniosku o dofinansowanie oraz podczas realizacji Projektu 

napotyka Pan/i na jakieś problemy/bariery? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

8. Czy Pana/i zdaniem Stowarzyszenie Karina św. Anny powinna prowadzić kontrolę/monitoring 

realizacji projektów?  

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

9. Jak Pan/Pani ocenia poziom zaangażowania i efektywności organu decyzyjnego – Rady 

Programowej w procesie wdrażania LSR? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 6 do niniejszego raportu 

 

ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA KRAINA ŚW. ANNY 

 

Szanowna/y Pani/Panie, 

W związku z prowadzonym badaniem ewaluacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania biura 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej przedstawione pytania.  

 

1. Czy uczestniczy Pan/Pani w szkoleniach, warsztatach, zajęciach edukacyjnych organizowanych 

przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

2. Czy uczestniczy Pan/Pani w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty? Jeśli tak, 

to przez jakie podmioty? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

3. Z jakiej tematyki brał/a Pan/Pani udział w szkoleniach/warsztatach? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: …………………………………………………………………….. 

 

4. Z jakiej dziedziny/ tematyki chciałby Pan/Pani odbyć szkolenia? 

 Kompetencje miękkie (umiejętności interpersonalne) 

 Pozyskiwanie środków europejskich 

 Rozliczanie środków europejskich  

 Szkolenia dot. PROW 

 Obsługa komputera 

 Inne, jakie 

. .……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Czy Pana/Pani zdaniem liczba szkoleń, w których może Pan/Pani uczestniczyć 

jest wystarczająca? 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………… 

Uwagi/sugestie: ……………………………………………...…………………… 
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Załącznik nr 7 do niniejszego raportu 

Tabela 9. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR za 2011 rok oraz 2012 rok  
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A: 

Rozwinięta 

turystyka  

i rekreacja  

w Krainie św. 

Anny  

 

Wzrost 

wydatkowanych 

środków z 

PROW  w 

latach 2011-

2015 na 

jednego 

mieszkańca 

obszaru lgd o 

50 zł (źródło 

danych- urzędy 

gmin, Urząd 

Marszałkowski  

w Opolu)  

 

0 
6,11 

zł 
50zł 

A.1. Optymalne 

zagospodarowanie 

istniejących 

walorów 

turystycznych  

i rekreacyjnych  

z poszanowaniem 

środowiska. 

 

- 1000 m²  

powierzchni 

użytkowych 

zrewitalizowanych   

obiektów 

zabytkowych lub 

objętych ewidencją 

zabytków. 

 

- 6000 m²  

powierzchni 

użytkowych  

zagospodarowanych 

miejsc rekreacji lub  

obsługi ruchu 

turystycznego. 

 

-50 osób korzysta  z 
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1176 
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6000 

m² 

 

 

 

50 

 

 

 

 

3 

I. Przedsięwzięcie 

„Ochrona 

dziedzictwa 

kulturowego i 

przyrodniczego 

Krainy św. Anny, 

w tym inwestycje 

turystyczne i 

rekreacyjne” 

 

- 6 wyremontowanych obiektów zabytkowych lub  

zagospodarowanych miejsc do obsługi ruchu 

turystycznego.  

 

- 25 zagospodarowanych miejsc rekreacji , 

punktów widokowych, oznakowanych miejsc 

turystycznych. 

 

- 3 usługi rekreacyjne lub gastronomiczne lub 

turystyczne . 

 

- 3 gospodarstw agroturystycznych uruchamia 

miejsca noclegowe i usługi rekreacyjne.  

 

 

  

2 

 

 

 

4 

 

 

 

0 

 

 

 

0  
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3 

 

 

 

3 
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miejsc 

noclegowych i 

usług rekreacyjnych 

w gospodarstwach 

agroturystycznych. 

 

- 3 nowe miejsca 

pracy  

w firmach 

świadczących 

usługi turystyczne, 

gastronomiczne lub 

rekreacyjne.  

 

 

     

 

Wzrost 

wydatkowanych 

środków z 

PROW  w 

latach 2011-

2015 na 

jednego 

mieszkańca 

obszaru lgd o 

50 zł (źródło 

danych- urzędy 

gmin, Urząd 

Marszałkowski  

w Opolu)  

 

0 
6,11 

zł 

50 

zł 

A.2. Spójna i 

bogata oferta 

turystyczna  

i rekreacyjna. 

 

- 4000 nakładu 

materiałów 

promocyjnych. 

  

- 500 osób 

odwiedzających 

wystawy. 

  

- 8000 osób 

uczestniczących. w 

imprezach 

kultywujących 

kulturę i tradycje 

lub wiedzę o 

przyrodzie. 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

5120 

 

 

650 

 

 

 

3870 

 

4000 

 

 

500 

 

 

 

8000 

II. Przedsięwzięcie 

„Poznaj Krainę 

św. Anny” 

 

 

- 10 materiałów promocyjnych. 

 

- 5 wystaw lokalnych zasobów. 

 

- 40 imprez promujących zasoby kulturowe lub 

przyrodnicze obszaru m.in.: konkursy, jarmarki, 

dożynki. 
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B: Aktywne, 

zintegrowane, 

edukujące się 

społeczeństwo 

informacyjne 

 

Wzrost 

wydatkowanych 

środków z 

PROW  w 

latach 2011-

2015 na 

jednego 

mieszkańca 

obszaru lgd o 

50 zł (źródło 

danych- urzędy 

gmin, Urząd 

Marszałkowski  

w Opolu)  

 

0 
6.11 

zł 

50 

zł 

B.1. Lokalne 

środowiska 

uczestniczą we 

wsparciu 

Programu 

Odnowy Wsi. 

 

- 400 m² 

wyremontowanych 

lub wybudowanych 

powierzchni  

użytkowych 

świetlic wiejskich, 

domów kultury. 

 

 

 

- 300m² 

wybudowanych, 

wyremontowanych  

powierzchni 

użytkowych 

obiektów 

sportowych.  

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

400 

m2 

 

 

 

 

 

300m² 

 

 

 

III. 

Przedsięwzięcie 

„Urządzamy 

nowoczesne 

sportowe i 

społeczne obiekty i 

przestrzenie” 

 

 

 

- 11wyremontowanych świetlic wiejskich, domów 

kultury i  obiektów sportowych. 

 

  

- 10 doposażonych  świetlic wiejskich lub 

obiektów sportowych. 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

11 

 

 

 

 

10 
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Wzrost 

wydatkowanych 

środków z 

PROW  w 

latach 2011-

2015 na 

jednego 

mieszkańca 

obszaru lgd o 

50 zł (źródło 

danych- urzędy 

gmin, Urząd 

Marszałkowski  

w Opolu)  

 

0 
6,11 

zł 

50 

zł 

B.2. Młodzież  

i dorośli są 

aktywni sportowo 

 i kulturalnie 

1 miejsce pracy. 

 
0 0 1 

IV. 

Przedsięwzięcie 

„Przedsiębiorczość 

na wsi” 

 

 

 

- Zakup jednej 

maszyny/urządzenia/narzędzi/wyposażenia/sprzętu 

wspomagającego przedsiębiorczość na wsi. 

  

 

- 1 przedsięwzięcie utworzone na rzecz 

społeczności. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 500 osób 

korzystających  z 

imprez 

aktywizujących lub 

integracyjnych 

(źródło danych -

ankiety 

monitorujące 

beneficjentów) 

 

0 

 

1150 

 

500 

 

V. Przedsięwzięcie 

„Aktywnie 

spędzamy czas” 

 

 

- 25 imprez integracyjnych lub aktywizujących. 

 

3 

 

25 
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Załącznik nr 8 do niniejszego raportu 

FILMY od 2009 -2014r. zlecone przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

Filmy wydane w 2009r. 

LP. 
Rok 

Emisji 
Tytuł Producent 

Krótki opis Filmu 

1. 2009 

Cykl Filmów 

promujących – 10 

gmin z Obszaru 

Stowarzyszenie 

Kraina św. Anny 

TVP 

Opole 

Film promuje obszar Krainy św. Anny .Pokazuje   historię i atrakcję tego regionu. m.in:  Amfiteatr, który 

znajduje się  na górze św. Anny ,Muzeum Czynu Powstańców na Górze św. Anny, eksponaty z takich 

krajów jak Albania, Izrael, Kazachstan można podziwiać u Ojców Franciszkanów ,jak również co roku 

organizowane są plenery malarskie, gdzie organizowane są warsztaty i wystawy czasowe w Leśnicy. 

2. 2009 Krampskie Utopce 
TVP 

Opole 

Raz w roku Izbicko staje  się  Krainą  Śląskiej Godki pt ” Annogórskie Beranie . Przyjeżdżają młodzi 

aktorzy i gawędziarze z całego województwa Opolskiego, którzy opowiadają o zwyczajach, tradycjach, 

i legendach swojej ziemi. Stowarzyszenie Krainy św. Anny  wybrało swoich laureatów. Pierwszą nagrodę 

otrzymała Angelika Burejza z Krępnej- opowieść o Utopcach. 

3. 2009 
Sanktuarium na 

Górze św. Anny 

TVP 

Opole 

Film o Sanktuarium Góry św. Anny  a także o walorach przyrodniczych, historycznych 

oraz turystycznych. . Góra św. Anny przyciąga wielu pielgrzymów oraz turystów  ze względu na bogatą  

i atrakcyjną historię tego regionu . 

 

 

Filmy wydane w 2010r. 

LP. 
Rok 

Emisji 
Tytuł Producent 

Krótki opis Filmu 

1. 

28. 

marca 

2010r. 

Jarmark 

Wielkanocny. 

Wieś z jajem – 

Nasza Wieś 

TVP 

Opole 

W dniu 21.03.2010.odbył się Jarmark Wielkanocny w Gogolinie .Konkurs na Najpiękniejszy stół 

Wielkanocny.  

Z tego powstanie publikacja w Hali Sportowej. Spotkały się liczne miejscowości, stowarzyszenia  i inne. 
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2. 
Maj 

2010r. 
Liczy się pomysł – 

Nasza Wieś 

TVP 

Opole 

Prowadzone są liczne działania aktywizujące przez Urząd Marszałkowski .Szczegółowa informacja o Jura 

Parku .Wyp. Krainy Dinozaurów –Anny  Golec, Barbara Musioł. 

3. 
Wrzesień 

2010 
Targi Panieńskie 

Małe 

Projekty 

– TVP 

Opole 

Przywrócenie starych tradycji przez gm. Ujazd. Wyp. Burmistrza Kauch . Pokazy występów  dzieci 

w wieku szkolnym, pokazy tańca -salsa. Występy kabaretów regionalnych. 

4. 2010 

Szlak Czereśniowy 

Spotkanie Na 

Wulkanie 

TVP 

Opole 

Popularyzacja wiedzy o zasobach geologicznych. Zorganizowano na Górze św. Anny  Wulkaniczne 

odkrycie ,Informacja o alejach czereśniowych. Odmiana bioróżnorodności .Nowa aleja ,masa naukowców. 

Pracownicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego mierzą i oceniają  stan i fotografują czereśnie podczas 

rozkwitu kwiatów czereśni. 

 

Filmy wydane w 2011r. 

LP. 
Rok 

Emisji 
Tytuł Producent 

Krótki opis Filmu 

1. 
Maj 

2011 

Jarmark 

Cysterskie – 

Nasza Wieś 

TVP Opole 

Sołectwo przygotowało wspaniałą średniowieczną zabawę ,taki sposób wymyślono aby przypomnieć  

mieszkańcom gminy  historię wsi i turystyczne atrakcje. wyp. Joachima Jelito (wójt gm. Jemielnica ) 

o historii Cystersów w Jemielnicy; wyp .E. Piłat (prezes LGD Kraina św. Anny) i K. Kluczniok  

Kraina św. A nny)-o przedsięwzięciach. 

2. 

10 

kwiecień 

2011 

„Sami sobie” – 

Nasza Wieś 
TVP Opole 

W Wilanowicach na Opolszczyźnie kobiety ze Stowarzyszenia Odnowy Wsi zorganizowały szkolenie 

za Unijne pieniądze „Nauka obsługi klienta w barach i restauracjach oraz robienie tradycyjnych 

smacznych, zdrowych wędlin ”Do takiego szkolenia zachęcano młodzież i właścicieli gospodarstw  

Agroturystycznych..wyp. Maria Rogucka prezes Stowarzyszenia „Sami Sobie”. 

3. 

5 

czerwca 

2011 

Targi Panieńskie – 

Nasza Wieś 
TVP Opole 

Został zorganizowany innowacyjny projekt przywrócenia tradycji.” Targi Panieńskie ”–imprezę o takiej 

nazwie  przywrócono Gminie Ujazd., było jak z przed 70 lat. Współczesne targi nabrały charakteru 

śląskiej biesiady , gdzie integrowały się sąsiednie Sołectwa przy wspólnych  konkursach i zabawach. 

4. 

12 

czerwca 

2011 

Spotkanie na 

Wulkanie – Nasza 

Wieś 

TVP Opole 

Spotkanie na Wulkanie -Annogórska Majówka Geologiczna-zapoznanie z przyrodą Góry św. Anny.  

Historia wulkanu  na którym znajduje się Klasztor Franciszkanów. Piknik pokazał piękno Annogórskiej 

Krainy  a także wzbogacił wiedzę geologiczną  mieszkańców. 
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5. 
Sierpień 

2011 

Agrotravel – 

Nasza Wieś 
TVP Opole 

III M międzynarodowe targi Wiejskie  i Agroturystyki odbyły się w Kielcach. Była to niepowtarzalna 

okazja do zapoznania się kulturą i dziedzictwem  naszego kraju ,rękodzielnictwem i sztuką ludową. 

Poznaniem  codziennego życia  polskiej wsi, degustacja lokalnych  regionalnych produktów  kulinarnych. 

6. 

16 

paździer

nik 2011 

Liczy się pomysł – 

Nasza Wieś 
TVP Opole 

Lokalna Grupa Działania Krainy św. Anny zrealizowała wiele projektów, które sprzyjają rozwojowi wsi. 

Zmieniają one oblicze wsi i integrują jej mieszkańców. Pokazane zostały zrealizowane małe projekty. 

7. 

11 

grudnia 

2011 

AgroKurier – 

Analiza 

Bioróżnorodności 

TVP Opole 

Odbyło się seminarium w Ujazdowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości związane z analizą 

Bioróżnorodności ,która kładzie nacisk na  stare odmiany czereśni w obszarze  Stowarzyszenia Krainy św. 

Anny  ,ze szczególnym uwzględnieniem Góry św. Anny. 

8. 

11 

grudnia 

2011 

Jarmark 

Adwentowy – 

Nasza Wieś 

TVP Opole 

Lokalna Grupa Działania Krainy św. Anny  zorganizowała dla mieszkańców konkurs adwentowy mający 

na celu wydobycie starych pomysłów ,tradycji dotyczących okresu świąt Bożego Narodzenia. 

 

Filmy wydane w 2012r. 

LP. 
Rok 

Emisji 
Tytuł Producent 

Krótki opis Filmu 

 

15 

kwietnia 

2012r. 

Aktywna Kraina – 

Nasza Wieś 
TVP Opole 

Film przedstawia jedna z najważniejszych 12 Lokalnych Grup Działania Krainę św. Anny Stowarzyszenie  

to realizuje innowacyjne projekty ,które są dofinansowane UE, łączące zasoby ludzkie, kulturowe, 

historyczne. Pokazane zostały niektóre wioski. korzystające  z tych projektów . 

1 

29 

kwietnia 

2012r. 

Cysterskie co nie 

co – Nasza Wieś II 

Jarmark 

Cysterski 

TVP Opole 

Niezwykła promocja wsi Jemielnica oraz Cysterskiego Szlaku, która odbyła się na targach Turystyki 

Wiejskiej Agro Trave  w Kielcach., jak również zostały pokazane zabytki  oraz atrakcje  wsi. 

 

13 maja 

2012r. 

Kraina 

Kwitnących 

Czereśni – Nasza 

Wieś 

TVP Opole 

Święto Kwitnącej Czereśni ,które jest nowa atrakcją w Leśnicy nawiązuje  do wiekowej ochrony Alei 

Czereśniowych  a także jest realizowany projekt ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

18 maja 

2012 
Klimaty i Smaki TVP Opole 

Zapoznanie się  z rejonem Góry św. Anny   a także zapoznaniem się bliżej z miejscowościami takimi jak 

Odrowąż,  Pietna, Ujazd, Jemielnica pod względem turystycznym i kulturowym. 
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20 maja 

2012r. 

Targi Panieńskie 

 Kurier Opolski 
TVP Opole 

Wypowiedź związana z zwyczajami przed wojennymi dot. Targów Panieńskich. Początki powstawania 

balu kotylionów,  podczas którego kojarzono pary. Tak by małżeństwa nie były zawierane w rejonie 

jednej, dwóch wiosek, ale większej liczbie. Organizowane w maju, mające na celu podtrzymanie tradycji. 

 

26 maja 

2012r. 

Święto sera – 

Nasza Wieś 
TVP Opole 

Impreza tematyczna o wytwarzaniu tradycyjnego sera różnymi tradycyjnymi metodami a także święto 

miało szeroki zasięg ,gdyż było obchodzone  15 lecie Odnowy Wsi Kadłub. 

 

10 

czerwca 

2012r. 

Konkurs Kołacza 

– Nasza Wieś 
TVP Opole 

W Rozwadzy odbył się III  Wojewódzki Konkurs Kołacza Śląskiego  przy zachowaniu Śląskiej tradycji . 

Brały  

w nim udział gospodynie domowe. Konkurs ten stał się dobrym sposobem nauki młodych pokoleń. 

 

22 lipca 

2012 

Wiatraki – Nasza 

Wieś 
TVP Opole 

Przegląd amatorskiej twórczości artystycznej pt.”Wiatraki 2012” został zorganizowany w Kosorowicach. 

Udział w nim brało 20 zespołów  a także zostały przeprowadzone liczne warsztaty dla mieszkańców 

i turystów pielęgnujące tradycję. 

 

8 lipca 

2012r. 

Jantury Izbickie – 

Nasza Wieś 
TVP Opole 

W Grabowie w gminie Izbicko odbyły się Jantury czyli zabawy w Noc Świętojańską- tzw. święto wody 

i ognia. Kultywowanie  tradycji Śląska Opolskiego.(puszczanie do wody wianków, palenie ognisk 

i palów) 

 

Sierpień 

2012 

TV Lato odc. 49 – 

Stowarzyszenie 

Kraina św. Anny 

TVP Opole 

Film poświęcony o walorach turystycznych jak również o zabytkach Krainy św. Anny. a także nawiązuje  

do zapoznania się z przyrodą tych regionów( Pokazana jest Góra św. Anny, Kamień Śląski, Muzea, 

Rezerwat Geologiczny, Szlaki, Skały, Park Krajobrazowy.) 

 

Paździer

nik 2012 

Wyjazd 

Aktywizujący „Na 

śliwkowym 

szlaku” – Nasza 

Wieś 

TVP Opole 

Film przedstawia LGD z Małopolski i Podkarpacia. Motywem przewodnim tego obszaru stał się szlak 

śliwkowy a charakterystycznym łącznikiem  śliwki będącym symbolem tradycji i kultury mieszkańców. 

Kraina św. Anny realizuje również podobne projekty dlatego też  wybrali się z członkami grupy na taki 

wyjazd  

 

16 

grudnia 

2012r. 

Ocalone od 

zapomnienia – 

Nasza Wieś 

TVP Opole 

Konferencja  odbyła się  w Strzelcach  na temat ratowania unikatowych odmian  czereśni położonych koło 

Góry św. Anny. Przez 3 lata LGD Kraina  św. Anny  realizowała ten projekt . 

 

 

 



Raport z badania ewaluacyjnego oceny poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  

Stowarzyszenia Kraina św. Anny za okres 2009-2013 

113 

 

 

 

Filmy wydane w 2013r. 

LP. 
Rok 

Emisji 
Tytuł Producent 

Krótki opis Filmu 

1 

 Styczeń 

– Luty 

2013 

Jak to na Śląsku – 

Babski Comber 
TVP Opole 

Babski Comber-tradycyjna zabawa organizowana na Śląsku  w czasie karnawału.. Przeznaczona 

jest wyłącznie dla kobiet. Impreza odbyła się w Rozwadzy i gościła ok 150 kobiet w przebraniach. 

Tematem przewodnim była „Kobieta w Bajce”. 

2 

04 -06 

marca 

2013 

TV ZIMA TVP Opole 

LGD Kraina św. Anny zaprasza do zapoznania turystycznych walorów w czasie zimy. Zorganizowane 

zostały liczne atrakcje takie jak kulig w Pietnej ,tor saneczkowy na Górze św. Anny, ręcznie malowanie 

porcelany pod okiem  twórczyni ludowej Agnieszki Okos  a także w piekarni Martin w Kadłubie  ,każdy 

może spróbować swoich sił w pieczeniu  opolskiego przysmaku „Kołacza Śląskiego” 

3 
Marzec 

2013 

Poznaj Krainę św. 

Anny 
TVP Opole 

Film nagrodzony w Warszawie , Wyróżniony w Grecji. Film dotyczący najważniejszych walorów 

turystycznych Krainy św. Anny. 

4 

28 

kwietnia 

2013 r. 

W „Krainie św. 

Anny” – Nasza 

Wieś 

TVP Opole 

Historia Stowarzyszenia Krainy św. Anny  jak również przedstawienie wybranych z kilkudziesięciu 4 

zrealizowanych projektów  m.in.: -punkt widokowy w Leśnicy; budowa sali gimnastycznej Wsi 

Grodzisko, -przebudowa budynku gastronomicznego-hotelowego w Warmątowicach  Sandra Patoła ;-

kaplice kalwaryjskie na Górze św. Anny- konserwacja i restauracja  kaplicy ,ołtarza. 

5 
26 maja 

2013r. 

W niezwykłej 

„Krainie św. Anny” 

– Nasza Wieś 

TVP Opole 

LGD w ramach założonej strategii działania mieszkańcy zrealizowali kilkadziesiąt udanych projektów 

m.in.: budowa Domków Utopców  i restauracji nad Jeziorem Srebnym w Januszkowicach; Stradunia -

użytek ekologiczny ”Stara Odra” remont świetlicy wiejskiej w Grocholowie ;przebudowa pomieszczeń 

po byłym przedszkolu w Odrowążu,  projekt zagospodarowany wokół stawu w Dąbrówce Górnej 

6 Maj 2013 

III Jarmark 

Cysterski – Nasza 

Wieś 

TVP Opole 

1 Maja w Jemielnicy odbył się III  Jarmark Cysterski. Jemielnicę oponowali rycerze ,kupcy i zakonnicy. 

W czasie tego Jarmarku można przyjrzeć się średniowiecznemu rzemiosłu oraz tradycjom i zwyczajom 

minionej epoki.W tym roku zawitali prawdziwi Cystersi z Wąchocka wyp.O.Rajmund . 

7 
Czerwiec  

2013r. 
Kwietne Kobierce TVP Opole 

 Kobierce układane w trzech wsiach na święto Bożego Ciała pod Strzelcami(Klucz, Zimna Wódka 

,Olszowa).Przypominają one długie dywany z kwiatów, które są układane wspólnie wraz z całymi 

rodzinami pod własną posesją. Jest to nawiązanie do biblijnego witania Jezusa palemkami w Jerozolimie. 

Tradycja ta sięga  stu lat. Po wojnie przyjęła się ona na stałe- wyp.  Księdza a Józefa Żyłki  
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8 
22 lipca 

2013r. 
80 dni dookoła Lata TVP Opole 

Przedstawiona restauracja serwuje najlepszy produkt powiatu Strzeleckiego w 2011 w opinii rozwoju 

konkursu  

i  konsumenta. Na deser serwowany jest kołacz śląski w przepięknej ręczno malowanej porcelanie  przez 

Grażynę  Czekałę -twórczyni Ludowa z Gogolina. 

9 

17 

listopad 

2013r. 

Na imieninach u 

Marcina – Nasza 

Wieś 

TVP Opole 

Tarnów Opolski wspólnie z  LGD Krainą św. Anny zrealizował jeden z projektów – powrócenie 

do tradycji poprzez obchodzenie dnia św. Marcina.,aby reaktywować to święto .Odbył się tradycyjny 

obchód  

z lampionami, poczęstunkiem rogalami, a także  licznymi pokazami pirotechnicznymii tanecznymi. 

10 
7 grudnia 

2013r. 

„Teatr Amatorski w 

Rozwadzy” – Jak to 

na Śląsku 

TVP Opole 

Premiera spektaklu pt.”Drewniany Talerz” wykonany przez amatorów  a także przedstawiono kulisy 

występów  oraz warsztaty szkoleniowe. 

11 

15 

grudnia 

2013r. 

Liczy się pomysł – 

Nasza Wieś 
TVP Opole 

LGD zorganizowało wiele projektów i przedstawiono w filmie m.in. przebudowę stawu we wsi Obrowiec;  

Realizacja projektu „Kluski  mojej Omy” poprzez  organizowanie warsztatów o gotowaniu w nowej 

kuchni  we wsi Miedziana’, Powstanie zalążka  muzeum Ziemi Leśnickiej; w Tarnowie Opolskim  

zorganizowano warsztaty florystyki. ,bibułkarstwa, szycia i kreowania wizerunku, dla ponad 100gospodyń 

, które przełamują stereotypy kobiet wiejskich. 

 

Filmy wydane w 2014r. 

LP. 
Rok 

Emisji 
Tytuł Producent 

Krótki opis Filmu 

1 

 Styczeń 

– Luty 

2014r. 

Jak to na Śląsku – 

Wodzenie 

Niedźwiedzia 

TVP Opole 

 

2 

Marzec - 

Czerwiec 

2014r. 

Nasza Wieś – 

Promocja  
TVP Opole 

 

3 

Marzec - 

Czerwiec 

2014r. 

Nasza Wieś – 

Promocja 

projektów 
TVP Opole 

 

Źródło: Dane udostępnione przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny  
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Materiały Promocyjne - 2008r. 

LP

. 
data Tytuł                      Krótki Opis                       Ilość Egzemplarzy 

Zdjęcie Publikacji 

1. 2008r. 

Ulotka Promująca Stowarzyszenie Kraina św. Anny oraz działania 

LEADER 

 

Brak informacji o liczbie wydanych egzemplarzy. 
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Materiały Promocyjne - 2009r. 

LP

. 
data Tytuł                      Krótki Opis                       Ilość Egzemplarzy 

Zdjęcie Publikacji 

1. 
Październik 

2009r. 

 

Modernizacja i aktualizacja strony internetowej www.annaland.pl 

 

http://www.annaland.pl/
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2. 
Listopad 

2009r. 

Wizytówki – Stowarzyszenie Kraina św. Anny, Ewa Maria Piłat 

Wizytówki –Ewa Maria Piłat / Prezes Zarządu 

 

Wizytówki Zawierają dane adresowe, telefoniczne, REGON, NIP, stronę www, 

mail Stowarzyszenia Kraina  św. Anny; 

 

WYDANO: 1220 szt. 

 

3. 
Grudzień 

2009 r. 

Mapa Interaktywna – strona internetowa www.annaland.pl 

 

 

http://www.annaland.pl/
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4. 
Grudzień 

2009r. 

Mapa Turystyczna – Poznaj Krainę św. Anny 

Edycja: 1/2012 Wersja: Polska 

Mapa Turystyczna – Poznaj Krainę św. Anny – rozkładana; 

Mapa obejmuje obszar 10 gmin, z których składa się Stowarzyszenie Kraina św. 

Anny. Na mapie oznaczono najważniejsze zabytki, wyznaczone są również trasy 

rowerowe. Z  jednej strony mapa, a z drugiej strony krótki opis zabytków w 

języku: polskim; 

 

 

WYDANO: 7000 szt. 
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Materiały Promocyjne - 2010r. 

LP

. 
data Tytuł                      Krótki Opis                       Ilość Egzemplarzy 

Zdjęcie Publikacji 

1. 
Kwiecień 

2010r. 

Ulotka promująca LGD Kraina św. Anny 

Edycja: 1/2010 Wersja: Polska 

Ulotka zawiera informacje o celach znajdujących się z Lokalnej Strategii 

Rozwoju. Misji Stowarzyszenia oraz informacje jak powstało Stowarzyszenie 

Kraina św. Anny. Jakie działania prowadzą w ramach programu LEADER. 

Ulotka wskazuje również adres mailowy, gdzie można znaleźć wszystkie 

informacje, odnośnie Stowarzyszenia. 

 

WYDANO: 5000 szt. 

 

2. Maj 2010 r. 

Długopis firmowy 

Edycja: 1/2010 

 

Gadżet promocyjny; 

Długopis z logotypami. Wkład długopisu niebieski. 

 

WYDANO: 400 szt 
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3. Maj 2010 r. 

Smycz firmowa 

Edycja: 1/2010 

 

Gadżet promocyjny; 

Smycz z logotypami. Promującą Krainę św. Anny 

 

WYDANO: 400 szt 
 

4. 

Czerwiec 

2010r. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Październik 

2010r. 

Smaki Wielkanocne 

Publikacja   ISBN: 978-83-61839-67-5   Edycja: 1/2010 Wersja: Polska 

 

Publikacja zawiera 20 stron przepisów potraw wielkanocnych. 

Skład przepisów: składniki, sposób przyrządzenia oraz zdjęcie potrawy. 

 

WYDANO: 1500 szt. 

 

DODRUK:  1000 szt. 
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5. 
Październik 

2010r. 

„Poznaj Krainę św. Anny „ 

Przewodnik Turystyczny po obszarze Kraina św. Anny; 

ISBN: 978-83-62645-08-4      Edycja: 1/2010   Wersja: Polska 

 

Przewodnik ma 120 stron. Zawiera Informacje odnośnie: charakterystyki 

przyrodniczej obszaru Kraina św. Anny, historii regionu, najważniejsze zabytki 

wg. gmin wraz z krótkim opisami i zdjęciami. Dodatkowymi informacjami są: 

gdzie możemy pojechać – czyli jednodniowe wycieczki, rekreacja i sport, 

wydarzenia, regionalne kulinaria, sztuka ludowa i jej twórcy, turystyka i 

wypoczynek m. in. (szlaki rowerowe, ścieżki przyrodnicze, piesze wycieczki). 

Przewodnik zawiera również informacje teleadresowe o miejscach 

gastronomicznych, noclegowych, zdrowotnych w tym i bezpieczeństwa oraz 

banki, bankomaty, stacje benzynowe i wiele innych. 

 

WYDANO: 7000 szt. 
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6. 
Październik 

2010r. 

Insert do gazet – Usługi reklamowe. Ogłoszenie modułowe w dodatku NTO pt: „Promujący obszar LGD Kraina św. Anny” 

 

 

 

7. 
Październik 

2010r. 

Opolski Strój Ludowy 

Edycja: 1/2011 Wersja: Polska 

 

Publikacja otrzymana bez kosztowo od ART ENGINE w ramach wcześniejszej 

współpracy. 

 

OTRZYMANO: 1000 szt. 
 

 

 

Materiały Promocyjne - 2011r. 

L

P. 
data Tytuł                      Krótki Opis                       Ilość Egzemplarzy 

Zdjęcie Publikacji 
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1. 

Marzec 

2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec 2011r. 

 

Ulotki o gospodarstwach agroturystycznych z obszaru LGD 

Edycja: 1/2011   Wersja: Polska 

Oferta agroturystyczna z obszaru Krainy św. Anny 

 

Ulotka 1/3 A4, (8 stron ). Wydana w języku polskim.  Ulotka zawiera krótkie 

informacje o gospodarstwa agroturystycznych wraz z zdjęciem; dane 

teleadresowe; 

 

Wersja: PL - WYDANO: 2000 szt. 

 

Wersja: PL - DODRUK: 2000 szt. 

 

2. 

Marzec 

2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec 2011r. 

Ulotki o gospodarstwach agroturystycznych z obszaru LGD 

Edycja: 1/2011   Wersja: Niemiecka 

 

Oferta agroturystyczna z obszaru Krainy św. Anny 

Ulotka o wielkości 1/3 A4. Wydana w języku niemieckim.  Ulotka zawiera 

krótkie informacje o gospodarstwach agroturystycznych wraz z zdjęciem; dane 

teleadresowe; 

 

Wersja: DE - WYDANO: 2000 szt. 

 

Wersja: DE - DODRUK: 2000 szt. 
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3. 
Kwiecień 

2011r. 

Banner – promujący Krainę św. Anny 

 

Edycja: 1/2011   Wersja: Polska  

Zamieszczone w gminach z obszaru Kraina św. Anny ( Jemielnica, Izbicko, 

Januszkowice) 

 

WYDANO: 3 szt. 
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4. 
Kwiecień 

2011r. 

Stand „Śląska Para” 

 

Edycja: 1/2011 

Stand z otworem na dwie twarze, by można było sobie wykonać zdjęcie w 

strojach opolskich. Obecnie wypożyczone.  

 

WYDANO: 1 szt.    

 

5. 
Kwiecień 

2011r. 

Stand „Baba” 

 

Edycja: 1/2011       

Stand „Baba” uległ zniszczeniu. Stand złamał się w pół. 

 

WYDANO: 1 szt. 
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6. 
Czerwiec 

2011 

Tablice z mapami – promujące Krainę św. Anny 

10 szt. 

Edycja: 1/2011  Wersja: Polska 

Ustawione w gminach z obszaru Kraina św. Anny ( po 1 szt. dla Gminy, które znajdują się w obszarze LGD) 

 

WYDANO: 10 szt. 

  

7. 
Wrzesień 

2011r. 

Banner reklamowy „Baba z kołaczem” 

Edycja: 1/2011 

Banner o wym. 100 x 190 cm. Przeznaczony do zawieszania na namiocie. 

 

WYDANO: 1 szt.    
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8. 
Wrzesień 

2011r. 

Rollbanner – Rollup – promujący Kraina św. Anny 

Z logotypami 

Edycja: 1/2011 

 

WYDANO: 1 szt.    

  

 

9. 
Wrzesień 

2011r. 

Promocja w prasie – publikacja prasowa pt: Jarmark Cysterski 

realizowany w ramach małych projektów, jako zapowiedź imprezy oraz 

jako artykuł po jego realizacji. 

Artykuł w prasie / ULOTKA 

 

WYDANO: 1 szt. 
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1

0. 

Październik 

2011r. 

Kolorowanka pt. „Śląskie legendy w annogórskich łobrołzach. 

Kolorowanka dzieci i dla dzieci ” 

Edycja: 1/2011 Wersja: Polska 

Publikacja 

978-83-61839-27-9 

 

WYDANO: 5000 szt.     

1

1. 

Listopad 

2011r. 

Wykonanie wersji niemieckiej i angielskiej strony www.annaland.pl – montaż techniczny – Strona turystyczna. 

 

WYDANO: 1 szt. 

Niemiecka wersja:    Angielska wersja:  

1

2. 

Grudzień 

2011r. 

Promocja w prasie – artykuł podsumowujący konkurs na Najpiękniejsze 

stoły adwentowe. 

Artykuł w gazecie. 

 

WYDANO: 1 szt. 

 

 

 

 

http://www.annaland.pl/
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Materiały Promocyjne - 2012r. 

LP

. 
data Tytuł                      Krótki Opis                       Ilość Egzemplarzy 

Zdjęcie Publikacji 

1. Styczeń 2012r. 

Naklejki z logotypami Wg Księgi wizualizacji PROW 2007 – 2013 na 

potrzeby oklejania zakupionych przez LGD rzeczy w związku z 

informacją o współfinansowaniu z środków Unii Europejskiej w 

ramach działania 4.31 

 

WYDANO: 500 szt. 

 

 

2. Marzec 2012r. 

 

Teczka firmowa A4 

Edycja: 1/2012   Gadżet promocyjny; 

Teczka na dokument, dyplomy, certyfikaty oraz inne dokumenty 

firmowe, wymagające oficjalnej oprawy. 

 

WYDANO: 1000 szt. 
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3. Marzec 2012r. 

Ulotki o gospodarstwach agroturystycznych z obszaru LGD 

Edycja: 1/2011   Wersja: Niemiecka 

Oferta agroturystyczna z obszaru Krainy św. Anny 

 

Ulotka 1/3 A4, (8 stron ). Wydana w języku polskim.  Ulotka zawiera 

krótkie informacje o gospodarstwa agroturystycznych wraz z zdjęciem; 

dane teleadresowe; 

 

Zaktualizowano Ulotkę. 

 

DODRUK:  3000 szt. 

 

 

4. Marzec 2012r. 

Smaki Adwentowe - Bożonarodzeniowe 

Edycja: 1/2012 Wersja: Polska 

 

Publikacja 

978-83-61839-71-2 

Publikacja zawiera 20 stron przepisów potraw wraz z zdjęciami. 

Powstała na podstawie konkursu adwentowo/bożonarodzeniowego 

”Najlepszy stół Bożonarodzeniowy” potrawy przygotowane przez 

uczestników konkursu. 

Skład przepisów: składniki, sposób przyrządzenia oraz zdjęcie potrawy. 

 

WYDANO: 3000 szt. 
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5. Marzec 2012r. 

Smaki Wielkanocne 

Edycja: 1/2011 Wersja: Polska 

 

DODRUK 

Publikacja 

978-83-61839-67-5  

Okładka został zmieniona. Publikacja zawiera 20 stron przepisów 

potraw wielkanocnych. 

Skład przepisów: składniki, sposób przyrządzenia oraz zdjęcie potrawy. 

 

DODRUK: 2000 szt. 

 

 

6. Kwiecień 2012r. 
Kalendarz Imprez na 2012r. 

Edycja: 1/2012 Wersja: Polska 
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6. Kwiecień 2012r. 

Broszura – Analiza Bioróżnorodności Kraina św. Anny z naciskiem 

na stare odmiany czereśni. 

 

WYDANO: 2000 szt. 

 

7. Maj 2012r. 

 

Rollbanner – Rollup – promujący Kraina św. Anny 

Bez logotypów. 

Edycja: 1/2011 

 

WYDANO: 1 szt.    

 

8. Maj 2012r. 

Produkcja spotów na tablice LED w ramach środków własnych 

Spot puszczany na obszarach znajdujących się nad Morzem 

Bałtyckim. 

 

WYDANO: 1 szt.    
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9. 

Kwiecień 2012r. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Lipiec 2012r 

Oferta turystyczna – Kamień Śląski 

Edycja: 1/2012  Wersja: Polska 

Oferta turystyczna o Kamień Śląski; 

Ulotka A5, (4 strony). Ulotka zawiera krótką historię miejscowości, 

oferty zespołu pałacowego, oferta wsi, opis atrakcji turystycznych, o 

centrum informacji turystycznej, forma działalności, dojazd; 

 

WYDANO: 3000 szt. 

 

DODRUK: 6000 szt. 

 

10. 

Kwiecień 2012r. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Lipiec 2012r 

Oferta turystyczna – Jemielnica 

Edycja: 1/2012  Wersja: Polska 

 

Oferta turystyczna o Jemielnica; 

Ulotka A5, (4 strony). Ulotka zawiera krótką historię miejscowości, opis 

atrakcji turystycznych, działalność punktu informacji turystycznej i inne 

dodatkowe oferty. 

 

WYDANO: 3000 szt. 

 

DODRUK: 6000 szt. 
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11. 

Kwiecień 2012r. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Lipiec 2012r 

Oferta turystyczna – Góra św. Anny 

Edycja: 1/2012 Wersja: Polska 

 

Oferta turystyczna o Górze św. Anny; 

 

Ulotka A5, (4 strony). Ulotka zawiera krótką historię miejscowości, 

informacje na temat ośrodku edukacji ekologicznej przy parku 

krajobrazowym „Góra św. Anny” w tym miejsce zajęć, wyposażenie 

ośrodka, dojazd. 

 

WYDANO: 3000 szt. 

 

DODRUK: 6000 szt. 
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12. 

Lipiec 2012r. 

Oferta turystyczna –  

Góra św. Anny, Jemielnica, Kamień Śląski 

Edycja: 1/2012 Wersja: Niemiecka 

Oferta turystyczna o Górze św. Anny, Jemielnica, Kamień Śląski; 

 

Ulotka A5, (4 strony). Wydana w języku niemieckim.  Ulotka zawiera 

krótką historię miejscowości (Kamień Śląski, Jemielnica, Góra św. 

Anny), oferty, atrakcje turystyczne, informacje o punktach informacji 

turystycznej; 

 

WYDANO:   

Górze św. Anny – 6000 szt.,  

Jemielnica – 6000 szt.,   

Kamień Śląski – 6000 szt., 
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13. 

Lipiec 2012r. 

Oferta turystyczna –  

Góra św. Anny, Jemielnica, Kamień Śląski 

Edycja: 1/2012 Wersja: Angielska 

Oferta turystyczna o Górze św. Anny, Jemielnica, Kamień Śląski; 

 

Ulotka A5, (4 strony). Wydana w języku angielskim.  Ulotka zawiera 

krótką historię miejscowości (Kamień Śląski, Jemielnica, Góra św. 

Anny), oferty, atrakcje turystyczne, informacje o punktach informacji 

turystycznej; 

 

WYDANO:   

Górze św. Anny – 3000 szt.,  

Jemielnica – 3000 szt.,   

Kamień Śląski – 3000 szt., 
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14. 

Lipiec 2012r. 

Oferta turystyczna –  

Góra św. Anny, Jemielnica, Kamień Śląski 

Edycja: 1/2012 Wersja: Czeska 

Oferta turystyczna o Górze św. Anny, Jemielnica, Kamień Śląski; 

 

Ulotka A5, (4 strony). Wydana w języku czeskim.  Ulotka zawiera 

krótką historię miejscowości (Kamień Śląski, Jemielnica, Góra św. 

Anny), oferty, atrakcje turystyczne, informacje o punktach informacji 

turystycznej; 

 

 

WYDANO:   

Górze św. Anny – 4000 szt.,  

Jemielnica – 4000 szt.,   

Kamień Śląski – 4000 szt., 
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15. 

Lipiec 2012r. 

Kamienne Skarby Ziemi Annogórskiej 

Edycja: 1/2012 Wersja: Polska 

Przewodnik Turystyczny po obszarze Kraina św. Anny; 

ISBN: 978-83-63036-04-1 

Przewodnik geologiczny ma 112 stron. Zawiera szczegółową informację 

geologiczne m. In.: historia geologiczna obszaru Kraina św. Anny, opis 

punktów geologicznych, wycieczki tematyczne, słownik użytych 

terminów w tym zdjęcia skarbów geologicznych. Przewodnik opatrzono 

recenzją dr hab. M. Salamona z Uniwersytetu Śląskiego 

 

WYDANO: 5000 szt. 

 

16. 

Wrzesień 2012r. 

Mapa Turystyczna A3 - Wydzieranka 

Edycja: 1/2012  Wersja: Polska, Niemieckim, Angielskim, Śląskim, 

Czeskim 

Mapa Turystyczna – A3 

Mapa obejmuje obszar 10 gmin, z których składa się Stowarzyszenie 

Kraina św. Anny. Na mapie oznaczono najważniejsze zabytki, 

wyznaczone są również trasy rowerowe. Z  jednej strony A3 mapa a z 

drugiej strony krótki opis zabytków w języku: polskim, niemieckim, 

angielskim, śląskim, czeskim. 

 

WYDANO: 10 000 szt. 
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17. 

Grudzień 2012r. 

Poznaj Krainę św. Anny 

Edycja: 1/2012      Wersja: Niemiecka 

Przewodnik Turystyczny po obszarze Kraina św. Anny; 

ISBN: 978-83-63603-70-0 

Wersja w języku NIEMIECKIM. Przewodnik ma 122stron.  

 

Zawiera Informacje odnośnie: charakterystyki przyrodniczej obszaru 

Kraina św. Anny, historii regionu, najważniejsze zabytki wg. gmin wraz 

z krótkim opisami i zdjęciami. Dodatkowymi informacjami są: gdzie 

możemy pojechać – czyli jednodniowe wycieczki, rekreacja i sport, 

wydarzenia, regionalne kulinaria, sztuka ludowa i jej twórcy, turystyka i 

wypoczynek m. in. (szlaki rowerowe, ścieżki przyrodnicze, piesze 

wycieczki). Przewodnik zawiera również informacje teleadresowe o 

miejscach gastronomicznych, noclegowych, zdrowotnych w tym i 

bezpieczeństwa oraz banki, bankomaty, stacje benzynowe i wiele 

innych. 

 

WYDANO: 3000 szt. 
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18. 

Grudzień 2012r. 

Poznaj Krainę św. Anny 

Edycja: 1/2012       Wersja: Angielska 

Przewodnik Turystyczny po obszarze Kraina św. Anny; ISBN: 978-83-

63603-70-0 

Zawiera Informacje odnośnie: charakterystyki przyrodniczej obszaru 

Kraina św. Anny, historii regionu, najważniejsze zabytki wg. gmin wraz 

z krótkim opisami i zdjęciami. Dodatkowymi informacjami są: gdzie 

możemy pojechać – czyli jednodniowe wycieczki, rekreacja i sport, 

wydarzenia, regionalne kulinaria, sztuka ludowa i jej twórcy, turystyka i 

wypoczynek m. in. (szlaki rowerowe, ścieżki przyrodnicze, piesze 

wycieczki). Przewodnik zawiera również informacje teleadresowe o 

miejscach gastronomicznych, noclegowych, zdrowotnych w tym i 

bezpieczeństwa oraz banki, bankomaty, stacje benzynowe i wiele 

innych. 

 

WYDANO: 3000 szt. 

 

19. 

Grudzień 2012r. 

Zakładki do książek 

Zawierające opis o serze kadłubskim, kołaczu Śląskim, i pieczeni; 

Zakładki otrzymano bez kosztowo od firmy PLAN w ramach 

długoletniej współpracy (przy realizacji przewodników 

obcojęzycznych) 

 

WYKONAO: 3000 szt. 
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Materiały Promocyjne - 2013r. 

LP

. 
data Tytuł 

Ilość 

egz. 

Krótki opis Zdjęcie Publikacji 

1. Marzec 2013r. 

Ulotki o gospodarstwach agroturystycznych z obszaru LGD 

Edycja: 2/2013  Wersja: Polska 

 

Oferta agroturystyczna z obszaru Krainy św. Anny 

 

Ulotka 1/3 A4, (8 stron ). Wydana w języku polskim.  Ulotka zawiera 

krótkie informacje o gospodarstwa agroturystycznych wraz z zdjęciem; 

dane teleadresowe; 

 

Wersja została zmieniona okładka oraz kolory. Zaktualizowano liczbę 

gospodarstwa oraz informacje. 

 

Wersja 2 : PL - WYDANO: 2000 szt. 
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2. Marzec 2013r. 

Muzeum bez Murów 

Edycja: 1/2013 Wersja: Polska 

Ulotka promująca Muzeum Bez Murów w Kadłubie. 

 

Wersja: PL - WYDANO: 2000 szt. 

 

 

3. Kwiecień 2013r. 

Kalendarz Imprez w Krainie św. Anny na 2013r. 

Edycja: 1/2012      Wersja: Polska 

 

Wersja: PL - WYDANO: 2000 szt. 
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4. Marzec 2013r. 

Mapa Turystyczna A3 - Wydzieranka 

Edycja: 1   Wersja: Polska, Niemieckim, Angielskim, Śląskim, 

Czeskim 

Mapa Turystyczna – A3.  Mapa obejmuje obszar 10 gmin, z których 

składa się Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Na mapie oznaczono 

najważniejsze zabytki, wyznaczone są również trasy rowerowe. Z  jednej 

strony A3 mapa a z drugiej strony krótki opis zabytków w języku: 

polskim, niemieckim, angielskim, śląskim, czeskim.  

 

WYDANO: 30 000 szt. 
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Stowarzyszenie Kraina św. Anny jako  Organizator Konkursów - lata 2011 – 2014 r.  

LP. DATA Tytuł Konkursu Krótki opis 

1. 

Grudzień 

2011 

„Na najpiękniejszy Regionalny Stół Adwentowy / 

Bożonarodzeniowy obszaru Kraina św. Anny” 

11 uczestników w tym 2 reprezentacje szkoły ponadgimnazjalne 

I miejsce – Karłubiec II miejsce – Walce – Dobieszowice III 

miejsce TSKN NakłoDodatkowo wręczono wyróżnienia. 

2. 

Czerwiec 

2012r. 

Konkurs „Z kamerą o Annalandzie” film 

promocyjny lub LIPDUB o Krainie św. Anny 

4 uczestników. I i II nie przyznano / III dla Filipa Pydynowski i 

Anny Orion 

Wyróżnienie dla  Strzeleckiego Ośrodka Kultury  

3. 

Czerwiec 

2012 

Konkurs „Odkryj i pokaż światu uroki 

Annalandu” na ciekawy szlak Turystyczny po 

obszarze Kraina św. Anny 

6 uczestników. I i II nie przyznano / III dla Marta Buk i Krystian 

Janda 

Wyróżnienie dla  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej 

4. 

 Styczeń 

2014r. 

Konkurs na logo projektu współpracy 

Pt: „Opolskie ETNOdizajn” 

Współorganizator - Stowarzyszenie Brzeska Wieś 

Historyczna 

4 uczestników 

I miejsce – Lidia Wieczorek „Ręko - dzieło” 
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Uczestnictwo w Konkurach - lata 2011 – 2014 r. przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

LP. DATA Tytuł Konkursu Krótki opis Organizator 

1. 
Styczeń 

2011r. 

Opolska Marka 2010r. 

Usługa turystyczna obszaru Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny 

Stowarzyszenie zostało 

Laureatem. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 

2. 
05 Września 

2011 

Najlepszy produkt Turystyczny Śląska Opolskiego -

2011 

Stowarzyszenie zostało 

Laureatem. 

OROT - głosowanie sms na 

łamach NTO 

3. 

Wrzesień 

2011 

„Najładniejsze Stoisko” 

XI Europejskich Targów Chłopskich w 

Krzyżanowicach 

Otrzymano Wyróżnienie 
Stowarzyszenie Brzeska Wieś 

Historyczna 

4. 
05 Września 

2011 

Najlepszy produkt Turystyczny – 2012 

 

Zgłoszony projekt:  

„Kraina św. Anny – głos przyrody, historii i kultury” 

Stowarzyszenie zostało 

Laureatem. 

OROT 

 

5. 

Wrzesień / 

październik 

2011r. 

Najlepszy produkt Turystyczny – CERTYFIKAT 

Polskiej Organizacji Turystycznej 

Zgłoszony projekt:  

Kraina św. Anny – idealne 

miejsce na Twój Wypoczynek 

Stowarzyszenie zostało 

Laureatem. 

POT 

IX edycja 

6. 

06 

października 

2011 

Konkurs na najlepszy projekt / inicjatywę mającą na 

celu promocję regionu za pomocą produktu 

regionalnego lub tradycyjnego. 

Stowarzyszenie zostało 

Laureatem - I miejsca. 

Zgłosiło „Wojewódzki 

Konkurs Wypieku Kołacza 

Śląskiego w Rozwadzy  - 25 

czerwca 2010r.” 

Opis zgłoszenia: 

Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 
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W konkursie wzięło udział 9 

kobiecych drużyn 

pochodzących z różnych stron 

7. 
2 Grudnia 

2011r. 

Kapitalni w Opolskim – II edycja 

Tytuł projektu: „Sięgamy po wiedzę o regionie” 

Stowarzyszenie otrzymało 

dyplom za uczestnictwo; 

Zarząd Województwa 

Opolskiego 

8. 
2 Grudnia 

2011r. 

Laur Gospodarności 

Zgłoszony projekt: 1 Wojewódzki Konkurs Wypieku 

Kołacza Śląskiego 

Stowarzyszenie otrzymało 

dyplom za uczestnictwo; 
 

2012r. 

1. 
Styczeń  

2012 

Opolska Marka 2011r. 

Produkt promujący region  

Pakiet „Annogórskie gołdanie i łobrołzy legend 

śląskich” 

Stowarzyszenie zostało 

Laureatem. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 

2. 

Styczeń 

2012r. 

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” 

Edycja Regionalna 2012 

Stowarzyszenie zostało 

Laureatem otrzymując tytuł 

„Regionalny Lider Innowacji i 

Rozwoju - 2011” 

Fundacja innowacji i Rozwoju 

V edycja 

3. 
Styczeń 

2012r. 

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” 

Edycja Regionalna 2011 

Stowarzyszenie zostało 

Laureatem otrzymując tytuł 

„Regionalny Lider Innowacji i 

Rozwoju - 2011” 

Fundacja innowacji i Rozwoju 

4. 
Czerwiec 

2012 
Strona Internetowa wizytówką obszaru LGD 

Stowarzyszenie zostało 

laureatem 1 narody: Laptop 

ASUS oraz Płyty Adobe 

PHOTOSHOP C6 

 

5. 
Czerwiec 

2012 

Róbmy swoje – Aktywni w regionie 
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6. 

Październik 

2012r. 

Nagrody w Dziedzinie Komunikacji 

Zgłoszony projekt:  

„Lerne das Annaland kennen” – j. niemieckim 
 

Komisja Europejska 

2013r. 

1. 

Styczeń 

2013 

Opolska Marka 2012r. 

Produkt promujący region  

Pakiet „Przewodnik geologiczny „Kamienne 

skarby Ziemi Annogórskiej” 

 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

2. 
Maj 2013r. KONKURS  „Najlepsza Książka o lokalnych i 

regionalnych Kulinariach w 2013r.” 
Stowarzyszenie otrzymało dyplom uczestnictwa 

Dolina RYBY 

 

3. 

Maj2013r. KONKURS  „Lerne das Annaland kennen” 

 

KONKURS  „Lerne das Annaland kennen” 

Stowarzyszenie zostało dyplom uczestnictwa 

4th 

International 

short tourism 

film Festival 

of Amorgos, 

Grecja 

4. 

Lipiec 

2013r. 

Najlepszy produkt Turystyczny Województwa 

Opolskie 2013  

Zgłoszony projekt:  

„Muzeum bez murów w Kadłubie” 

Stowarzyszenie zostało Laureatem. 
OROT 

 

5. 
Lipiec 

2013r. 

Konkurs Filmowy TOURFILM festiwal 

Karlovy VARY 
Stowarzyszenie zostało Laureatem. 

AVANT 

PROMOTION 

 

6. 
Lipiec 

2013r. 

Konkurs Filmowy THE 29th 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL  

AGROFILM 2013 

Zgłoszono : Święto Sera 

Stowarzyszenie zostało dyplom uczestnictwa. 
AgroFILM 
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7. 

Sierpień 

2013r. 

Film, Art & Tourism FESTIVAL” w 

Warszawie 

Stowarzyszenie zostało nagrodzone I miejsce i 

otrzymano statuetkę. Zgłoszono: „Poznaj Krainę św. 

Anny” 

 

2014r. 

1. 

Styczeń 

2014r. 

“Biodiversitat & LEADER”. Zgłoszono Biodiversity Analysis, with 

Special Emphasis on Old Cherry 

Varieties in the Area of 

Stowarzyszenie Kraina Św. Anny and 

the Actions Required to Preserve 

Them”  for projektstudie . 

Wiedeń – Komisja Europejska 
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Załącznik nr 9 do niniejszego raportu 

 

WYSTAWY I TARGI ,W KTÓRYCH LGD BRAŁA UDZIAŁ W CHARAKTERZE WYSTAWCY 

 

Lp. WYDARZENIE DATA MIEJSCE 

 2013   

1 REGIONTOUR 17.0120.01.2013 Brno(Republika Czeska) 

2 78 MIĘDZYNARODOWE TARGI ROLNO-SPOŻYWCZE GRUNE 

WOCHE 

25.01-27.01.2013 Berlin(Niemcy) 

3 HOLIDAY WORD 7.01-10.02.2013 Praga (Republika Czeska) 

4 UTAZAS 28.02-3.03.2013 Budapeszt(Węgry) 

5 ITB 6.03-10.03.2013 Berlin(Niemcy) 

6 INFOTOUR 15.03-16.03.2013 Hradec Kralove(Republika Czeska)  

7 GLOB 22.03-24.03.2013 Katowice 

8 MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I 

AGROTURYSTYKI 

05.04-11.05.2013 Kielce 

9 TOURTEC 10.05-11.05.2013 Jelenia Góra 

10 W STRONĘ SŁOŃCA 17.05-19.05.2013 Opole 

11 PIKNIK Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 29.09.2013 Opole 

12 TOUR SALON 17.10-19.10.2013 Poznań 
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 2012   

1 REGIONTOUR  12.01-15.01.2012 BRNO(REPUBLIKA CZESKA) 

2 CMT  14.01-22.01.2012 Stuttgart (Niemcy) 

3 REISEN 8.02-12.02.2012 Hamburg( Niemcy) 

4 HOLIDAY WORD 9.02-12.02.2012 Praga (Republika Czeska) 

5 PROMOCJA ZASOBÓW LGD W MIĘDZYNARODOWYCH 

TARGACH TURYSTYCZNYCH ITB W BERLINIE 

 

7.03-11.03.2012 Berlin 

7 KONFERENCJA POLSKIE KLASTRY I POLITYKA KLASTROWA 23.03.2012 Opole 

8 III MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I 

AGROTURYSTYKI  AGROTRAVEL 2012 

20.04-22.04.2012 Kielce 

9 MIĘDZYNARODOWE TARGI ROLNO-SPOŻYWCZE GRUNE 

WOCHE 

 

19.01-29.01.2012 Berlin 

10 TOURTEC 11.05-12.05.2012 Jelenia Góra 

11 W STRONĘ SŁOŃCA 18.05.-20.05.2012 Opole 

12 IV JARMARK OPOLSKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA 

ORGANIZOWANY PRZEZ NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR 

26.05.2012 Nysa 

13 FAN CAMP 2012 CARLSBERG  

 

 

15.06-16.06.2012 Wrocław 
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14 OPOLSKIE TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

„OPOLSKIE NIEZAPOMINAJKI” 

14.09-15.09.2012 Opole 

15 TT WARSAW 27.09-29.09.2012 Warszawa 

16 TOUR SALON 24.10-27.10.2012 Poznań 

 2011   

1 REGIONTOUR 13.01-16.01.2011 Brno(Republika Czeska) 

2 HOLIDAY WORD 10.02-13.02.2011 Praga(Republika Czeska) 

3 PROMOCJA ZASOBÓW LGD W MIĘDZYNARODOWYCH 

TARGACH TURYSTYCZNYCH ITB W BERLINIE 

09.03-13.03.2011 Berlin 

4 INFOTOUR 18.03-19.03.2011 Hradec Kralove(Republika Czeska) 

5 PROMOCJA ZASOBÓW LGD NA TARGACH RZEMIEŚLNICZO-

KONSUMPCYJNYCH W MAINZ W NIEMCZECH  

23.03-27.03.2011 Mainz 

6 III MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I 

AGROTURYSTYKI  AGROTRAVEL 2011 

15.04-17.04.2011 Kielce 

7 GLOB 25.03-27.03.2011 Katowice 

8 TARGI WIOSENNE W STRZELCACH OPOLSKICH 16.04-17.04.2011 Strzelce Opolskie 

9 W STRONĘ SŁOŃCA 12.05-14.05.2011 Opole 

10 KONKURS NA NAJLEPSZE STOISKO WYSTAWIENNICZE 

PODCZAS III JARMARKU LGD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

29.05.2011 Góra św. Anny (Dom Pielgrzyma) 

11 OROT (PROMOCJA BEZ KOSZTOWA ZE STRONY LGD, 

MATERIAŁY PROMUJĄCE BANERY I STANDY) 

25.07.2011 Opole 
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12 XI EUROPEJSKIE TARGI CHŁOPSKIE 25.09.1011 Krzyżowice w gm. Olszanka 

13 TOUR SALON 19.10-22.10.2011 Poznań 

14 TOURISTIC & CARAVANING 16.11-20.11.2011 Lipsk 
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Spis tabel i wykresów 

 

Spis tabel  

Tabela 1. Zestawienie mierników i ich wpływ na wdrażanie i aktualizację LSR. 7 

Tabela 2. Zestawienie celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć 13 

Tabela 3. Podsumowanie naborów 17 

Tabela 4. Zestawienie trójsektorowości - podmiotów składających wnioski  o 

dofinansowanie w ramach wdrażania LSR. 18 

Tabela 5.  Zestawienie wysokości przyznawanej pomocy finansowej w ramach     

działania 413 19 

Tabela 6. Zestawienie liczby projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

działania 413 20 

Tabela 7. Podsumowanie naborów w latach 2009-2014 na wydatkowanie środków 

dotyczące działania 4.1./413. 24 

Tabela 8. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR 30 

Tabela 9. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w 2012r. 30 

Tabela 9. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR za 2011 

rok oraz 2012 rok 104 

 

Spis wykresów 

Wykres 1. Zestawienie liczby złożonych i wybranych wniosków w ramach 

poszczególnych naborów 16 

Wykres 2. Struktura członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny na początku 

funkcjonowania – 2008 roku. 34 

Wykres 3. Struktura nowo przyjętych członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny 34 

na przełomie lat 2009 – 2013. 34 

Wykres 4. Struktura nowo przyjętych członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny w 

2012r. Struktura członków Stowarzyszenia św. Anny na dzień 31.12.2013r. 35 

Wykres nr 5. Struktura członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny wg. stanu na dzień 

31.XII.2013r. 36 

Wykres 6. Schemat funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina św. Anny 37 

Wykres 7. Schemat organizacyjny Biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny 37 
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