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Wykaz skrótów 

ARiMR – Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa 

LSR – Lokalna Strategia Rozwoju 

LGD – Lokalna Grupa Działania 

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

UM – Urząd Marszałkowski 

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

IW- Instytucja Wdrażająca  

Wstęp - opis celów i kontekstu badania 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 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) . Stowarzyszenie zostało 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu w dniu 13.09.2006r.  

Zakres realizowanego dla Stowarzyszenia Kraina św. Anny badania ewaluacyjnego ex-post 

określony był ramami Działania 413 wdrażanie LSR i 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja – finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. 

Badania ewaluacyjne ex-post zostały zrealizowane w oparciu o określony przez 

Zamawiającego zakres badawczy: 

1. Analiza aktualnego stanu realizacji LSR – stopnia osiągnięcia wskaźników produktu, rezultatu 

i oddziaływania LSR 

2. Analiza wykonania budżetu, celów ogólnych i przedsięwzięć – relacja wielkości środków 

zaplanowanych do faktycznie wykorzystanych 

3. Badanie efektywności funkcjonowania LGD w zakresie rozpowszechniania założeń LSR. 

Głównie w zakresie skuteczności prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych 

mających odzwierciedlenie w rozpoznawalności LGD 

4. Analiza problemów napotkanych w trakcie wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.  

Przyjęte zostały następujące kryteria ewaluacji: 

 Kryterium skuteczności – pozwala ocenić, w jakim stopniu osiągnięte zostały cele 

zdefiniowane na etapie programowania LSR oraz efekty działań promocyjnych 

i informacyjnych LGD; 

 Kryterium efektywności – pozwala ocenić odpowiedniość poniesionych nakładów 
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do uzyskanych wyników i rezultatów; 

 Kryterium użyteczności – pozwala ocenić, w jakim stopniu działania podejmowane przez 

LGD okazały się dostrzegalne i przydatne z perspektywy mieszkańców i beneficjentów. 

1. Opis zastosowanej metodologii 

Badania zostały zrealizowane z zastosowaniem następujących metod i technik 

badawczych: 

1. Analiza danych zastanych; 

2. Badanie CATI  wśród beneficjentów;  

3. Badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami LGD oraz z przedstawicielami gmin 

członkowskich; 

4. Badania CATI wśród mieszkańców; 

5. Wywiady pogłębione z przedstawicielami LGD i pracownikami biura LGD. 
 

W ramach badania przeprowadzona została również debata społecznościowa on-line  

nt wdrażania PROW 2007-2013 na obszarze LGD Krainy św. Anny.  

 

1.1 Analiza danych zastanych 

Analiza danych zastanych polega na scaleniu i przeanalizowaniu informacji zawartych 

w dostępnych danych i dokumentach. W badaniach ewaluacyjnych jest podstawową metodą 

pozyskania pogłębionych informacji w temacie badania.  

W niniejszym badaniu analizie poddane zostały takie dokumenty, jak:  

 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny; 

 Sprawozdania z realizacji LSR; 

 Dostępne dane i opracowania, powstałe w trakcie wdrażania LSR, w tym związane 

z wynikami naborów w ramach poszczególnych konkursów; 

 Ankiety wypełnione przez beneficjentów. 

Analiza tych dokumentów pozwoliła wykazać stopień osiągnięcia wskaźników produktu, 

rezultatu i oddziaływania LSR oraz wykonania budżetu, celów ogólnych i przedsięwzięć. 

Prowadzona była również pod kątem efektywności funkcjonowania LGD w zakresie 

rozpowszechniania założeń LSR. 

1.2 Badanie CATI wśród beneficjentów  

Badanie wśród beneficjentów zrealizowane zostało techniką CATI – przeprowadzonych 

zostało 76 wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (kwestionariusz wywiadu - 

załącznik nr 5). Analiza w ten sposób zebranego materiału była prowadzona zwłaszcza pod 

kątem skuteczności prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych, a także była 
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skierowana na określenie problemów napotkanych w trakcie wdrażania LSR oraz 

funkcjonowania LGD. Baza beneficjentów pozyskana została od Zamawiającego.  

1.3 Badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami Stowarzyszenia Kraina św. Anny 
oraz z przedstawicielami gmin członkowskich 

Badanie z przedstawicielami LGD oraz z przedstawicielami gmin członkowskich 

zrealizowane zostało przy pomocy ankiety audytoryjnej (kwestionariusz ankiety – załącznik nr 

6). Celem badań ankietowych było określenie postępów w realizacji przedsięwzięć oraz 

efektywności funkcjonowania LGD w zakresie rozpowszechniania założeń LSR. Ankietę 

wypełniło 23 respondentów. 

1.4 Badania CATI wśród mieszkańców Krainy św. Anny 

Badanie CATI przeprowadzone zostało na reprezentatywnej pod względem płci, wieku 

i zamieszkiwanej gminy, dwustuosobowej próbie mieszkańców obszaru LGD (kwestionariusz 

wywiadu – załącznik nr 4). Analiza materiału badawczego pozwoliła dookreślić efektywność 

funkcjonowania LGD zwłaszcza w kontekście rozpoznawalności Stowarzyszenia Kraina św. Anny.  

1.5 Wywiady pogłębione z przedstawicielami Stowarzyszenia Kraina św. Anny 
i pracownikami biura  

Indywidualny (telefoniczny) wywiad pogłębiony to jedna z metod badań jakościowych, 

polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem, której celem jest dotarcie 

do precyzyjnych informacji oraz poszerzenie wiedzy, związanej z tematem badania. Badania 

były pomocne w uzyskaniu danych, które analizowane były pod kątem czterech celów 

badawczych (scenariusz wywiadu – załącznik nr 7). Pozwoliły dokładniej rozeznać problemy 

związane z wdrażaniem LSR. W ramach badania zostało zrealizowanych 8 wywiadów 

z przedstawicielami Rady, Zarządu i pracownikami biura LGD.  

1.6 Debata społecznościowa on-line 

Debata społecznościowa on-line stanowiła sposób na dotarcie do wszystkich 

mieszkańców obszaru, którzy pozostają zainteresowani jego rozwojem, w tym również 

do niebędących beneficjentami czy osobami zaangażowanymi w realizację LSR.  

Uczestnicy debaty mieli możliwość anonimowego wypowiadania się w następujących 

wątkach tematycznych: 

 Budowa, remonty i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, 

 Rozwój turystyki, 

 Promocja regionu Kraina św. Anny, 

 Rozwój przedsiębiorczości, 

 Kultura i czas wolny, 

 Inne potrzeby rozwojowe, 

 Działania LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny oraz całokształt realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 
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2. Opis wyników badania wraz z podsumowaniami1 

2.1 Wyniki badań desk research 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny w okresie 2009-2015 dynamicznie się rozwijało, o czym 

zaświadcza wzrost liczby członków (z 54 w momencie rejestracji do 73 – w okresie realizacji 

badań). Przedstawiciele sektora publicznego nie stanowili większości w Stowarzyszeniu, 

niemniej za wskazane uznać należy zwiększenie liczby członków – przedstawicieli sektora 

gospodarczego.  

Cele zawarte w LSR odpowiednio korespondują z charakterem gmin wchodzących 

w skład LGD, a także określone zostały w sposób trafny względem dostrzegalnych na obszarze 

LGD potencjałów rozwojowych. 

Najwięcej środków zaplanowano na realizację przedsięwzięcia „Urządzamy nowoczesne 

sportowe i społeczne obiekty i przestrzenie”. Relatywnie więcej środków przewidziano również 

na realizację przedsięwzięć „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Krainy  

św. Anny, w tym inwestycje turystyczne i rekreacyjne” oraz „Poznaj Krainę św. Anny”. Najmniej 

środków przewidziano na realizację przedsięwzięcia „Przedsiębiorczość na wsi”. 

Wysokość zaplanowanych środków budżetowych pozostawała w ogólnej zgodności 

ze środkami wydatkowanymi. Najwięcej środków zostało wydanych na przedsięwzięcie 

„Urządzamy nowoczesne sportowe i społeczne obiekty i przestrzenie”, tylko nieco mniej 

na przedsięwzięcie „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Krainy św. Anny, w tym 

inwestycje turystyczne i rekreacyjne”, a zatem zachowane zostały ogólne proporcje między 

środkami zaplanowanymi i wydatkowanymi na poziomie celów LSR. Najmniej środków 

przeznaczono na realizację Przedsięwzięcia „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny”, 

należy jednak zważyć, że wydatkowanie środków na to przedsięwzięcie rozpoczęło się dopiero 

w 2013 roku.  

W latach 2009-2014 złożonych zostało 537 wniosków na łączną kwotę 33 625 036,59 zł. 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju opierało się w szczególności na realizacji działań 

w ramach operacji Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Wnioski złożone w ramach Odnowy 

i rozwoju wsi stanowiły 58,9%, złożone w ramach Małych projektów – 27,6% powyższej kwoty. 

Znacznie mniejsza część wnioskowanych środków pochodziła z wniosków składanych w ramach 

Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (8,3%) oraz w ramach Tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw (8,2%). 

W poszczególnych naborach wybrane zostały 403 wnioski (75,0% wniosków złożonych), 

na łączną kwotę 24 417 861,96 zł, co stanowiło 72,6% łącznej kwoty wnioskowanej. Rozkład 

środków dla przyjętych projektów nieznacznie tylko różnił się od rozkładu środków 

wnioskowanych. Stosunek łącznej kwoty z wniosków wybranych do łącznej kwoty z wniosków 

                                                      

 

 

1
 Podsumowania zostały umieszczone na początku każdego podrozdziału. 
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złożonych można uznać za optymalny, niemniej – może niepokoić, że w ostatnich dwóch latach 

wyraźnie spadła liczba wybieranych wniosków (większość została odrzucona).  

Za niepokojący uznać można fakt, że do czasu realizacji badań (stan na dzień 

2.06.2015r.) refundację uzyskało tylko 243 wnioski, na łączną kwotę 9 847 537,01 zł, co stanowi 

40,3% łącznej przyznanej kwoty. Należy jednak oczekiwać dalszych refundacji środków w roku 

2015. Najwięcej środków wypłacono w ramach realizacji Małych projektów (60,9%). 

Odpowiednio niższa „zwrotność” dotyczyła operacji Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej (41,2%) oraz Odnowa i rozwój wsi (31,7%). Najmniej środków, w stosunku 

do wnioskowanych kwot wypłacono w ramach operacji Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw (26,4%). 

Mimo iż w ramach operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw złożono najmniej wniosków, dla tych operacji 

zorganizowano najwięcej naborów, co może zaświadczać o zaangażowaniu LGD w pozyskanie 

wnioskodawców do tych operacji. W ramach tych operacji odrzuconych zostało jednak 

relatywnie więcej wniosków niż w ramach operacji Małe Projekty i Odnowa i rozwój wsi. 

Spośród wszystkich niezrealizowanych wniosków 53,4% stanowiły wnioski, które 

zostały odrzucone przez Radę w trakcie naboru. Na poziomie weryfikacji prowadzonej 

przez PROW - instytucji wdrażającej, odrzuconych zostało 16,7% wniosków. Wśród 

pozostałych największą część (17,1%) stanowiły wnioski, co do których nie wniesiono 

uzupełnień w terminie. Z powodu rezygnacji wnioskodawców lub z powodu rozwiązania 

umowy nie zostało zakończonych 12,8% niezrealizowanych wniosków. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny włączyło się w realizację trzech projektów współpracy, 

przy określonym wkładzie finansowym: 

 I  Projekty współpracy: Opolskie Szlakiem LGD; 68 294,75 zł; 

 II  Projekt współpracy: „Sztuka Ludowa na Opolszczyźnie – analiz do dizajnu”; 208 326,70 zł; 

 III  Projekt współpracy: „Opolskie skarby geologiczne”; 55 866,40 zł. 

Z określonego na kwotę 332 500,00 zł limitu na projekty współpracy, dotychczas 

złożono wnioski o płatność na kwotę 332 487,85 zł, co stanowi 99,99%. W obiegu pozostało 

137 262,70 zł. 

Mając na względzie zmianę wartości wskaźników produktu i rezultatów, jaka 

dokonywała się w toku realizacji Strategii uznać należy, że wszystkie cele określone w Strategii 

były realizowane, jednak nie wszystkie udało się zrealizować w takim stopniu, w jakim 

zakładano. 

Na 15 wskaźników produktu, w przypadku 9 odnotowano przekroczenie zakładanego 

poziomu. Na 15 wskaźników rezultatu, osiągnięcie lub przekroczenie zakładanej wartości 

uzyskano w odniesieniu do 10 wskaźników. 

W ramach celu A: Rozwinięta turystyka i rekreacja w Krainie św. Anny wartości 

docelowe uzyskane zostały dla 6 (na 10) wskaźników produktu oraz dla 7 (na 11) wskaźników 

rezultatu.  
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W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Krainę św. Anny” uzyskane zostały wartości 

wszystkich wskaźników i rezultatów. W ujęciu wskaźnikowym najsłabiej wypadło 

przedsięwzięcie „Działania proekologiczne Krainie św. Anny”. Zaznaczyć należy, że budżet na to 

przedsięwzięcie został określony dopiero w 2013 roku.  

W ramach celu B: Aktywne, zintegrowane, edukujące się społeczeństwo informacyjne 

wartości docelowe uzyskane zostały dla 3 (na 5) wskaźników produktu oraz dla wszystkich 

wskaźników rezultatu. W ramach przedsięwzięcia „Aktywnie spędzamy czas” uzyskane zostały 

wszystkie określone wskaźniki. W przypadku pozostałych przedsięwzięć – wszystkie wskaźniki 

rezultatu, przy nie wszystkich wskaźnikach produktu. 

Zmiana wartości przyjętego wskaźnika oddziaływania będzie możliwa do określenia 

na poziomie Instytucji Wdrażającej. 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny w latach 2009-2014 podejmowało 178 różnego rodzaju 

działania w celu rozpowszechniania informacji o założeniach LSR oraz o zasadach przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Były to 

zwłaszcza: 

 organizacja 14 warsztatów (w większości dla potencjalnych beneficjentów, niektóre dla 

pracowników); 

 organizacja 19 szkoleń (zarówno w zakresie sporządzania projektów, jak i w zakresie 

tematycznym); 

 organizacja 22 spotkań (na ogół informacyjno-konsulatacyjne lub aktywizujące); 

 organizacja kursu, w wyniku którego uczestnicy uzyskali licencję przewodników 

turystycznych; 

 udział w 7 wyjazdach studyjnych, podczas których członkowie Stowarzyszenia nabywali 

umiejętności oraz wiedzy z zakresu aktywności; 

 udział w szkoleniach (9), konferencjach i seminariach (3), podróżach studyjnych (4), 

spotkaniach (5) oraz innych działaniach organizowanych w ramach KSOW.  

W celu promocji podejmowanych działań Stowarzyszenie Kraina św. Anny: 

 korzystało z usług medialnych (na ogół spoty i informacje promujące wydarzenia, 

ale również dłuższe materiały filmowe oraz audycje radiowe. Stowarzyszenie skorzystało 

z 16 radiowych usług promocyjnych (najczęściej w Radio Opole) i z 23 telewizyjnych usług 

promocyjnych (w TVP Opole)); 

 promowało obszar LGD oraz LSR w Internecie, poprzez umieszczanie informacji, spotów 

i filmów na własnej stronie oraz na innych stronach internetowych; 

 wydawało mapy, przewodniki turystyczne, opracowania, foldery, artykuły i publikacje; 

 wydawało ulotki (10000 szt.), wykonało banery oraz tablice; 

 wzięło udział w 57 wystawach, targach i konferencjach; 

 zorganizowało 7 konkursów; 

 wzięło udział w 25 konkursach, w tym również w konkursach zagranicznych, w których 

uzyskało nagrody (przykładowo: I miejsce w Polsce – Międzynarodowe Targi Łódzkie 
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Natura Food 2010, I nagroda MRiRW w konkursie na najlepszy projekt/inicjatywę mającą 

na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego). 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny organizowało wsparcie w formie doradztwa w zakresie 

przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju”. W latach 2010-2015 udzielono 744 usługi doradcze. 

 

2.1.1 – Charakterystyka Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zostało zarejestrowane w KRS Opole w dniu 

13.09.2006r. W tym czasie Stowarzyszenie tworzyły następujące gminy: Krapkowice, Gogolin, 

Zdzieszowice, Leśnica, Ujazd, Jemielnica, Strzelce Opolskie, Izbicko. Po rejestracji w KRS 

w dalszym ciągu prowadzono działania nastawione na pozyskiwanie nowych partnerów 

i członków Stowarzyszenia. W roku 2007 do obszaru dołączyła gmina Walce, w marcu 2008 

roku – gmina Tarnów Opolski. W skład Stowarzyszenia wchodzi aktualnie 10 gmin. 

Członkami Stowarzyszenia – zgodnie z zasadą partnerstwa międzysektorowego – 

są podmioty sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 

73 członków. Przedstawiciele sektora społecznego (57) stanowią 78,1% członków, sektora 

publicznego (10) – 13,7%, sektora gospodarczego (6) – 8,2%. W 2015 roku jeden podmiot złożył 

rezygnację z członkowstwa. 

W latach 2009-2015 do Stowarzyszenia dołączyło 15 przedstawicieli sektora 

społecznego i 5 przedstawicieli sektora gospodarczego. 

 

Tabela 1. Napływ nowych członków do Stowarzyszenia 

Liczba członków LGD  
Nowi członkowie LGD  

Sektor 
społeczny 

Sektor 
gospodarczy 

Sektor 
publiczny 

2009 54 _ _ _ 
10.2009 57 3 _ _ 
2010 57 _ _ _ 
2011 60 3 _ _ 
06.2012  66 2 4 _ 
12.2012 67 1 _ _ 
02.2013  68 1 _ _ 
2013 69   1   
2014 70 1 _ _ 
2015 73 4 _ _ 

Stan na 02.06.2015 73 
Ogółem 

57 6 10 
Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenia Kraina św. Anny całokształtem działalności 

kieruje Zarząd, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 

Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.  Zarząd powołuje uchwałą zespół 

koordynatorów, spośród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, celem 

zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania LGD oraz realizacji LSR. W skład Zarządu 

wchodzi maksymalnie 6 osób, w tym również reprezentanci sektora społecznego.  
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Za wybór operacji – wniosków do dofinansowania – w ramach wdrażania LSR 

odpowiada Rada Programowa Stowarzyszenia. Rada przekazuje Zarządowi LGD decyzje 

o projektach przyjętych do realizacji. Biuro Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny informuje 

wnioskodawców za pośrednictwem strony internetowej oraz pisemnie, w tym uruchamia 

procedurę odwoławczą, wykonuje decyzje Rady Programowej, przekazuje listy operacji 

instytucji wdrażającej (UM lub ARiMR). 

W Statucie Stowarzyszenia wielkość Rady Programowej określona została na poziomie 

od 12 do 21 osób. Aktualnie Rada Programowa składa się z 17 członków (w tym 

przewodniczący, 5 przedstawicieli gmin, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

2 przedstawicieli przedsiębiorców, 5 osób fizycznych. Łącznie 29,4% składu Rady stanowi 

czynnik publiczny, a pozostałe 70,6% - czynnik społeczno-gospodarczy. 

W okresie realizacji Strategii Stowarzyszenie zatrudniało pracowników w oparciu o umowę 

o pracę oraz w oparciu o umowy cywilno-prawne. Najwięcej pracowników w ramach umowy 

o pracę Stowarzyszenie zatrudniało w roku 2014 (7). W przeliczeniu na rok rozliczeniowy, średnia 

zatrudnianych pracowników w ramach umowy o pracę wyniosła 5,00. Średnia pracowników 

zatrudnianych w roku rozliczeniowym na podstawie umów cywilno-prawnych wyniosła 3,29. 

W okresie realizacji strategii Stowarzyszenie zawarło łącznie 139 umów w ramach 

aktywizacji. Najwięcej takich umów zostało zawartych w roku 2011 (36). Średnia roczna ilość 

zawieranych umów na aktywizację to 19,86. 

Tabela 2. Funkcjonowanie Stowarzyszenia Kraina św. Anny – umowy 

Lata Umowy o pracę 

Umowy zlecenie i 
inne (za wyjątkiem 
umów z członkami 
rady Programowej) 

Umowy na 
aktywizację 

2009 4 4 11 

2010 5 4 25 

2011 7 4 36 

2012 4 2 26 

2013 4 4 13 

2014 7 3 13 

2015 4 2 15 

Średnia dla lat 2009-2015 5,00 3,29 19,86 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

 

2.1.2 Charakterystyka Krainy św. Anny - obszaru Lokalnej Grupy Działania 

Kraina św. Anny to obszar położony w centrum województwa opolskiego, obejmujący 

tereny 10 następujących gmin położonych w 3 powiatach: krapkowickim, strzeleckim i opolskim: 

 gmina Gogolin 

 gmina Izbicko 

 gmina Jemielnica 

 gmina Krapkowice 

 gmina Leśnica 

 gmina Strzelce Opolskie 

 gmina Tarnów Opolski 
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 gmina Ujazd 

 gmina Walce 

 gmina Zdzieszowice 

 

Powierzchnię obszaru (985 km²) zamieszkuje 131 149 tys. mieszkańców. Zgodnie 

z wytycznymi PROW do budżetu przyjęto 111 122 mieszkańców na dzień 31.12.2006r. oraz 

obszar 954 km² (z wyłączeniem 20 027 mieszkańców miasta Strzelce Opolskie).  

Przez Krainę św. Anny przebiega autostrada A4, rzeka Odra oraz Kanał Gliwicki, 

co wzmacnia jej atrakcyjność komunikacyjną. Obszar znajduje się ponadto w bezpośredniej 

bliskości aglomeracji opolskiej. 

Centralnym punktem obszaru jest Góra św. Anny, wokół której rozciąga się Park 

Krajobrazowy Góry św. Anny. Obszar Parku Krajobrazowego Góry św. Anny (a dokładnie 70 % 

powierzchni Parku) w 2010 roku otrzymał status Geopraku z pośród trzech Geoparków 

w Polsce. Na terenie Krainy św. Anny znajduje się ponadto trzy rezerwaty przyrody: Rezerwat 

Kamień Śląski, Rezerwat Płużnica i Rezerwat Tęczynów. 

Najważniejsze zasoby dziedzictwa kulturowego to klasztor franciszkański z bazyliką 

na Górze Św. Anny, sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim oraz zespół pocysterski 

w Jemielnicy. Niepowtarzalnym zasobem historycznym są tzw. „wopienniki”, czyli piece 

do wypalania wapna, których pozostałości licznie występują na terenie Krainy, w związku 

z dawniej istniejącym przemysłem wapienniczym i cementowym. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny w Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawia wizję 

obszaru jako rozwiniętego turystycznie: z dobrą promocją i informacją o zasobach, atrakcjach 

turystycznych, z wyremontowanymi i mającymi zastosowanie obiektami turystycznymi, 

ze zróżnicowaną siecią gastronomiczną o uzgodnionym standardzie, z wykorzystywaną na cele 

turystyczne rzeką Odrą, z wypromowanymi i produkowanymi produktami regionalnymi, 

z bogatą ofertą kulturalną dla mieszkańców i przyjezdnych, uzgodnioną w kalendarzu imprez.  

Zgodnie z wizją Stowarzyszenia, na obszarze zachowane i wzmocnione zostają elementy 

regionalne, w tym: gwara, stroje, tradycje. W konsekwencji systematycznej promocji i edukacji 

powszechna jest znajomość historii, kultury, zasobów przyrodniczych regionu, 

wielokulturowości oraz wybitnych postaci.  

Kraina św. Anny, zgodnie z przyjętą koncepcją to obszar niezanieczyszczony, 

z rolnictwem ekologicznym, z systemem selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów oraz 

kontrolowaną gospodarką ściekową. To także obszar posiadający rozwiniętą i utrzymaną sieć 

rekreacyjną, w skład której wchodzą ścieżki rowerowe, obiekty sportowe (boiska, hale itp.) 

miejsca spotkań i wypoczynku.  

Wizja Stowarzyszenia zakłada również dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, 

z obwodnicami miejscowości, drogami w dobrym stanie i funkcjonującym lotniskiem w Kamieniu 

Śląskim. Zgodnie z koncepcją, na obszarze LGD prowadzone są inwestycje głównie w sektorze 

usług, infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, rozwinięty pozostaje również przemysł,  

a – na obszarach wiejskich - przetwórstwo rolno-spożywcze i rynek lokalnych produktów.  
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Ponadto, Kraina św. Anny to obszar z rozwiniętym systemem usług na rzecz rynku pracy, 

w szczególności z ofertą adresowaną do grup defaworyzowanych, a także ze wsparciem dla 

istniejących i powstających firm. Zgodnie z wizją - gospodarka i szkolnictwo mają dostęp 

do nowych technologii, powszechny jest dostęp do Internetu, a podmioty poszczególnych 

sektorów – publicznego, społecznego i gospodarczego wspierają wzajemnie swoje działania 

i generują wspólne projekty. 

2.1.3 Program LEADER oraz założenia i cele Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 
Kraina św. Anny 

Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju to jeden z celów LGD - 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny określony w Statucie Stowarzyszenia, co pozostaje w zgodności 

z założeniami osi 4 LEADER – podejścia realizowanego w ramach PROW 2007-20132. 

Leader to podejście do rozwoju obszarów wiejskich, polegające na  opracowaniu lokalnej 

strategii rozwoju  przez lokalną społeczność obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających  

z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech 

sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.  

W ramach Osi 4Leader sformułowane zostały trzy rodzaje działań: 

413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; 

421. Wdrażanie projektów współpracy; 

431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 

W ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mieszkańcy obszaru 

LGD od 2009 roku mogli ubiegać się o pomoc w zakresie następujących działań: 

 Małe projekty; 

 Odnowa i rozwój wsi; 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

W ramach działania 421. Wdrażanie projektów współpracy podejmowane są wspólne 

przedsięwzięcia międzyregionalne i międzynarodowe.  

W ramach działania 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja pomoc jest przyznawana na funkcjonowanie LGD oraz nabywanie 

umiejętności i aktywizację. Pomoc może dotyczyć w szczególności: 

 kosztów bieżących (administracyjnych) LGD; 

 realizacji badań dotyczących obszaru objętego LSR; 

                                                      

 

 

2
 Zob. Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [online] http://www.minrol.gov.pl/ 

Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/OS-4-LEADER 

http://www.minrol.gov.pl/
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 informowania o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD; 

 szkolenia osób biorących udział we wdrażaniu LSR; 

 organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych 

z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD; 

 animowania społeczności lokalnych. 

 
W Lokalnej Strategii Rozwoju – na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT – 

określone zostały następujące cele ogólne oraz odpowiadające im cele szczegółowe 

i przedsięwzięcia3: 

1. ,, Rozwinięta turystyka i rekreacja w Krainie św. Anny” 

1.1 ,, Optymalne zagospodarowanie istniejących walorów turystycznych i rekreacyjnych 

z poszanowaniem środowiska; 

Przedsięwzięcie: I. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Krainy św. Anny, 

w tym inwestycje turystyczne i rekreacyjne  

1.2 ,, Spójna i bogata oferta turystyczna i rekreacyjna”; 

Przedsięwzięcie: II. Poznaj Krainę św. Anny.  

1.3 ,, Podnoszenie świadomości znaczenia środowiska naturalnego i jego ochrona”; 

Przedsięwzięcie: VI. Działania proekologiczne w Krainie św. Anny.  

 

2. „Aktywne, zintegrowane, edukujące się społeczeństwo informacyjne” 

2.1 ,,Lokalne środowiska uczestniczą we wsparciu Programu Odnowy Wsi”; 

Przedsięwzięcie: III. Urządzamy nowoczesne sportowe i społeczne obiekty 

i przestrzenie  

Przedsięwzięcie: IV. Przedsiębiorczość na wsi.  

2.2 ,,Młodzież i dorośli są aktywni sportowo i kulturalnie”; 

Przedsięwzięcie: V. Aktywnie spędzamy czas.  

 

2.1.4 Budżet na realizację LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny z uwzględnieniem 
rodzajów operacji, celów ogólnych i przedsięwzięć 

Budżet do dyspozycji Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach realizacji Osi 4 LEADER 

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniósł 16 444 700,00 zł. Na wysokość budżetu 

wpływ miała liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LGD (stan na dzień 

31 grudnia 2006 r. wg GUS 111 122 mieszkańców). Na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

przewidzianych zostało 12 889 700 zł, na wdrażanie projektów współpracy – 332 500,00 zł 

na funkcjonowanie lokalnej grupy działania 3 222 500,00 zł. 

W związku z konkursem zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

na pozyskanie dodatkowych środków w roku 2012 Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

                                                      

 

 

3 Lokalna Strategia Rozwoju, wyd. cyt., s 45. 
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przeprowadziło konsultacje społeczne oraz wypracowało koncepcję nowego celu 

szczegółowego i przedsięwzięcia. Wypracowany został nowy kierunek rozwoju – tzn. cel 

szczegółowy A3 „Podnoszenie świadomości znaczenia środowiska naturalnego i jego ochrona” 

w tym przedsięwzięcie nr VI. „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny”. Stowarzyszenie 

zdefiniowało swoje potrzeby na maksymalną z możliwych do pozyskania kwot środków 

dodatkowych - czyli 5 mln zł, z czego uzyskało 4 850 000,00 zł na wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju oraz 150 000,00 zł na funkcjonowanie lokalnej grupy działania. 

Uwzględniając zadania dodatkowe, budżet LGD wyniósł 21 444 700,00 zł, co przełożyło 

się na wzrost kwoty przewidzianej na wdrażanie LSR do 17 739 700,00 zł oraz kwoty 

na funkcjonowanie LGD do wartości 3 372 500,00 zł. Budżet dla projektów współpracy pozostał 

bez zmian.  

Tabela 3 Budżet na realizację LSR w 2013 roku 

Komponent i jego kod wg PROW 2007-2013 Suma [PLN] 

Suma 
z uwzględnieniem 

zadań 
dodatkowych 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (kod 4.1/413) 12 889 700,00 17 739 700,00 

P
o

d
zi

ał
 

śr
o

d
k

ó
w

 
w

 r
am

ac
h

 
d

zi
ał

an
ia

 Małe projekty 4 951 527,50 5 301 527,50 

Odnowa i rozwój wsi 5 797 500,00 10 097 500,00 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 290 000,00 1 390 000,00 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 

850 672,50 950 672,50 

Wdrażanie projektów współpracy (kod 4.21) 332 500,00 332 500,00 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja (kod 4.31) 

3 222 500,00 3 372 500, 

Ogółem 16 444 700,00 21444700 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR 

W ramach funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji 2 110 000 zł 

(62,6%) przewidziano na koszty bieżące, pozostałą część – 1 262 500,00 zł – na aktywizację.  

Do czasu realizacji badań4 z limitu środków w ramach działania 431 wypłaconych 

zostało 1 503 325,66 zł, z czego 942 501,59 zł (62,7%) to koszty bieżące, 560 824,07 zł – koszty 

aktywizacji. Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 542 521,47 zł.  

W sprawie kosztów niekwalifikowanych (217 850,12 zł) pracownika zatrudnionego od 

2009 roku w dniu 11.08.2014r. założono sprawę sądową przeciwko SWO oraz ARiMR. Sprawę 

sądową Stowarzyszenie Kraina św. Anny wygrało w I instancji. SWO złożyło apelacje od wyroku. 

 

Najwięcej środków, w latach 2010-2013 przewidywano na Przedsięwzięcie „Urządzamy 

nowoczesne sportowe i społeczne obiekty i przestrzenie” (16 088 526,07 zł), co stanowiło 

39,3% całości budżetu w tym okresie. Najmniej środków przewidziano na Przedsięwzięcie 

„Przedsiębiorczość na wsi” (1 779 400,00; 4,3%). 

 

                                                      

 

 

4 Stan na dzień 08.06.2015. 
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Tabela 4. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w latach 2009-2014 

Cele 
ogólne 

Budżet celów ogólnych (zł) 

Przedsięwzięcia 

Budżet przedsięwzięć (zł) 
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0
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0
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0
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1
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0
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5
 

5
 0

0
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 0
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0
,0

0
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Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR 

 

2.1.5 Realizacja budżetu  

W latach 2009-2014 nieznacznie większą część środków (3 956 185,96 zł; 53,1% 

środków) wydatkowano na realizację celu „Rozwinięta turystyka i rekreacja w Krainie św. 

Anny”. Na cel „Aktywne, zintegrowane, edukujące się społeczeństwo informacyjne” 

przeznaczono 3 493 792,17 zł.  
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Najwięcej przeznaczono na Przedsięwzięcie „Urządzamy nowoczesne sportowe 

i społeczne obiekty i przestrzenie” 2 273 943,59 zł, co stanowiło 30,5% wszystkich 

wydatkowanych w tym okresie środków, tylko nieco mniej natomiast na Przedsięwzięcie 

„Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Krainy św. Anny, w tym inwestycje 

turystyczne i rekreacyjne” (2 100 956,21 zł; 28,2%). 

Najmniej środków przeznaczono na realizację Przedsięwzięcia „Działania proekologiczne 

w Krainie św. Anny” (104 711,16 zł), należy jednak zważyć, że wydatkowanie środków 

na to przedsięwzięcie rozpoczęło się dopiero w 2013 roku. Wydatkowane środki 

w ramach poszczególnych przedsięwzięć, z uwzględnieniem roku rozliczeniowego uwzględnia 

poniższa tabela. 
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Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR 
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W latach 2009-2014 złożonych zostało 537 wniosków na łączną kwotę 33 625 036,59 zł. 

Największą część tej kwoty (58,9%) stanowiły wnioski złożone w ramach Odnowy i rozwoju wsi, 

wyraźnie mniejszą (27,6%) – wnioski złożone w ramach Małych projektów. Znacznie mniejsza 

część wnioskowanych środków pochodziła z wniosków składanych w ramach Różnicowania 

w kierunku działalności nierolniczej (8,3%) oraz w ramach Tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw (8,2%). 

W poszczególnych naborach wybrane do dofinansowania zostały 403 wnioski, na łączną 

kwotę 24 417 861,96 zł, co stanowiło 72,6% łącznej kwoty wnioskowanej. Na poziomie 

poszczególnych rodzajów operacji, w stosunku do wnioskowanych kwot, najwięcej środków 

przyznano na realizację małych projektów (75,6%), w dalszej kolejności – na realizację 

projektów w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (73,8%) oraz w ramach 

operacji Odnowa i rozwój wsi (72,4%). Nieco mniej środków w stosunku do łącznej 

wnioskowanej kwoty przyznano w ramach operacji Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej (63,0%). 

Rozkład środków dla przyjętych projektów nieznacznie tylko różnił się od rozkładu 

środków wnioskowanych. Większość przyznanych środków (55,7% ) pochodziło z wniosków 

w ramach operacji Odnowa i rozwój wsi. Środki pozyskane w ramach Małych projektów 

stanowiły 28,8% przyznanej kwoty. Odpowiednio niższe okazały się odsetki środków 

przyznanych w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (8,4%) oraz w ramach 

Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (7,2%). 

Do czasu realizacji badań (stan na dzień 2.06.2015r.) refundację uzyskało 243 wnioski, 

na łączną kwotę 9 847 537,01 zł. W stosunku do łącznej kwoty środków przyznanych, wypłaconych 

zostało jedynie 40,3%. W odniesieniu do przyznanych środków w ramach poszczególnych operacji 

najwięcej środków wypłacono w ramach realizacji Małych projektów (60,9%).  

Odpowiednio niższa „zwrotność” dotyczyła operacji Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej (41,2%) oraz Odnowa i rozwój wsi (31,7%). Najmniej środków, 

w stosunku do wnioskowanych kwot wypłacono w ramach operacji Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw (26,4%). 

Jeśli zważyć na określone w budżecie limity dla poszczególnych rodzajów operacji, 

odsetek wypłaconych środków wyniósł łącznie 55,5% wartości limitów. Najwięcej środków – 

w stosunku do limitów – wypłacono w ramach operacji Małe projekty (80,7%), najmniej – 

w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (38,9%). 
 

Tabela 6. Wdrażanie LSR w ramach poszczególnych rodzajów operacji  

Rodzaje operacji 

Kwota 
złożonych 
wniosków 

(zł) 

Limity 
z budżetu 

LSR 

Suma środków 
przyznanych 

(zł) 

Suma 
środków 

wypłaconych 
(zł) 

Odsetek wypłaconych 
środków, w odniesieniu  

do limitów 
(%) 

do środków 
przyznanych 

(%) 

Małe Projekty 9 284 728,38 5 301 527,50 7 022 494,25 4 279 426,62 80,7 60,9 

Odnowa i rozwój wsi  18 785 594,40 10 097 500,00 13 596 922,40 4 304 746,89 42,6 31,7 

Tworzenie i rozwój 
mikro-przedsiębiorstw 

2 770 992,5 1 390 000,00 2 044 383,50 540 323,00 38,9 26,4 

Różnicowanie 
w kierunku działalności 
nierolniczej 

2 783 721,31 950 672,50  1 754 061,81 723 040,50 76,1 41,2 

Razem 33 625 036,59 17 739 700,00 24 417 861,96 9 847 537,01 55,5 40,3 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR 
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Najwyższą łączną wnioskowaną kwotę odnotowano w 2013roku. W tym roku najwyższa 

okazała się również łączna kwota wybranych wniosków. Mając na względzie realizację LSR wskazać 

należy również na rok 2011; w tym czasie łączna wartość składanych projektów okazała się niższa 

niż w roku 2010, co może wskazywać na pewne osłabienie dynamiki. W 2012 nastąpiło jednak 

ożywienie, skutkujące odpowiednim wzrostem wartości składanych projektów. 

Dla projektów składanych w 2009 roku do czasu realizacji badań wypłacono 60,1% 

środków. Nieco wyższy odsetek wypłaconych środków odnotowany został jedynie dla roku 2010 

(75,8%). Mając na względzie okres, jaki upłynął od wyboru wniosków, dane dla roku 2009 i 2010 

powinny szczególnie niepokoić, gdyż uprawnione jest oczekiwanie, że projekty składane w tych 

latach powinny zostać już zrealizowane. Niepokoją również jeszcze niższe odsetki wypłaconych 

środków dla lat późniejszych. Odpowiednie dane zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 7. Wdrażanie LSR w poszczególnych latach (lata wg naborów wniosków) 

Rok naboru 
Kwota złożonych 

wniosków (zł) 
Kwota wybranych 

wniosków (zł) 

Suma 
wypłaconych 
środków (zł) 

Odsetek 
wypłaconych 
środków (%) 

2009 740 754,20 577 103,79 347 016,09 60,1 
2010 4 080 346,63 4 080 346,63 3 091 781,42 75,8 
2011 1 271 989,62 1 171 989,62 644 436,84 55,0 
2012 7 811 158,15 5 304 593,65 2 320 782,33 43,8 
2013 11 865 787,43 8 280 002,57 2 694 173,10 32,5 
2014 7 855 000,56 5 003 825,70 749 347,23 15,0 
Ogółem 33 625 036,59 24 417 861,96 9 847 537,01 40,3 
Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR 

 

Pierwsze refundacje wnioskodawcy/beneficjenci otrzymali w 2011 roku i dotyczyły 

wniosków realizowanych w ramach Małych projektów oraz w ramach Odnowy i rozwoju 

wsi. Na dzień zakończenia realizacji badań można stwierdzić, że refundacje stanowiły w tym 

roku rozliczeniowym 7,4% ogółu zrefundowanych środków. Na 2012 rok przypadło dalsze 

22,6%, na rok 2013 – 24,7%, na rok 2014 – 21,0% środków. Projekty były również 

refundowane w 2015 roku. Do 2.06.2015 refundacja wyniosła 2 397 558,88 zł, 

co stanowiło względem całości dotychczasowych refundacji 24,3%.  

 
Tabela 8. Wypłacone środki w ramach poszczególnych operacji z podziałem na lata (lata wg wpływu środków) 

Rodzaje operacji Wypłacone środki w latach (zł) Razem 
2015* 2014 2013 2012 2011 

Małe projekty 1 087 240,74 1 406 195,63 602 034,06  766 274,40  417 681,79  4 279 426,62  

Odnowa i rozwój wsi 1 200 714,14 536 457,00 953 780,75  1 307 632,00  306 163,00  4 304 746,89  

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

0,00 61 907,50 478 415,50  0,00  0,00  540 323,00  

Różnicowanie 
w kierunku działalności 
nierolniczej 

109 604,00 61 886,50 401 800,00  149 750,00  0,00  723 040,50  

Razem 2 397 558,88 2 066 446,63 2 436 030,31  2 223 656,40  723 844,79  9 847 537,01  

*Stan na dzień 02.06.2015; źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania 

z realizacji LSR 

Szczegółowe zestawienie liczby i kwot złożonych, wybranych i zrealizowanych wniosków, 

z wyszczególnieniem rodzajów operacji i poszczególnych naborów prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 9. Wdrażanie LSR w odniesieniu do poszczególnych naborów wniosków oraz rodzajów operacji 

Nr 
naboru 

Działanie 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

kwota 
złożonych 

wniosków (zł) 

Liczba 
wybranych 
wniosków 

Kwota 
wybranych 

wniosków (zł) 

Liczba 
zrealizo-
wanych 

wniosków 

Suma 
wypłaconych 

środków 

I/2009 MP 31 619 779,20  24 477 128,79  21 347 016,09  
II/2010 MP 40 800 512,63  40 800 512,63  21 345 790,17  
IV/2011 MP 61 1 095 678,31 61 1 095 678,31  42 644 436,84  
V/2012 MP 56 1 049 223,65 56 1 049 223,65  41 728 795,33  
VII/2013 MP 112 3 088 866,56 76 2 150 686,19  60 1 666 201,12  
IX/2013 MP - EKO 15 431 671,96 12 333 787,96  6 141 032,08  
X/2013 MP 38 1 046 419,68 22 640 629,69  12 261 902,26  
X/2013 MP - EKO 1 15 954,73 1 15 954,73  0 0,00  
XII/2014 MP 20 537 831,70 3 132 920,08  2 89 955,88  
XII/2014 MP - EKO 4 62 579,54 3 54 724,92  1 16 200,39  
XIV/2014 MP 16 411 278,78 5 146 315,66  0 0,00  
XIV/2014 MP - EKO 4 124 931,64 4 124 931,64  1 38 096,46  
Ogółem  MP 398 9 284 728,38 307 7 022 494,25  207 4 279 426,62  
I/2009 RwKDN 2 120 975,00 1 99 975,00  0 0,00  
III/2010 RwKDN 2 160 049,00 2 160 049,00  0 0,00  
IV/2011 RwKDN 2 176 311,31 1 76 311,31  0 0,00  
V/2012 RwKDN 7 632 790,00 7 632 790,00  4 394 800,00  
VI/2013 RwKDN 10 810 023,50 5 313 499,00  3 255 986,50  
VIII/2013 RwKDN 2 149 223,50 2 149 223,50  0 0,00  
IX/2013 RwKDN - EKO 1 100 000,00 0 0,00  0 0,00  
X/2013 RwKDN - EKO 0 0,00  0 0,00  0 0,00  
XI/2014 RwKDN - EKO 1 76 382,00  0 0,00  0 0,00  
XI/2014 RwKDN 0 0,00  0 0,00  0 0,00  
XIII/2014 RwKDN - EKO 3 228 447,00  1 100 000,00  0 0,00  
XIII/2014 RwKDN 2 99 798,00  1 49 899,00  0 0,00  
XIV/2014 RwKDN 3 229 722,00  2 172 315,00  1 72 254,00  
Ogółem  RwKDN 35 2 783 721,31 22 1 754 061,81  8 723 040,50  
III/2010 TiRM 1 250 000,00  1 250 000,00  1 178 415,50  
IV/2011 TiRM 0 0,00  0 0,00  0 0,00  
V/2012 TiRM 4 733 571,50  3 635 772,00  1 300 000,00  
VI/2013 TiRM 5 613 145,50  2 385 324,50  0 0,00  
IX/2013 TiRM - EKO 1 80 000,00  1 80 000,00  0 0,00  
X/2013 TiRM 0 0,00  0 0,00  0 0,00  
X/2013 TiRM - EKO 0 0,00  0 0,00  0 0,00  
XI/2014 TiRM - EKO 0 0,00  0 0,00  0 0,00  
XI/2014 TiRM 1 64 000,00  1 64 000,00  1 61 907,50  
XII/2014 TiRM 4 476 776,00  2 333 846,50  0 0,00  
XII/2014 TiRM - EKO 0 0,00  0 0,00  0 0,00  
XIII/2014 TiRM 6 553 499,50  4 295 440,50  0 0,00  
XIII/2014 TiRM - EKO 0 0,00  0 0,00  0 0,00  
XIV/2014 TiRM 0 0,00  0 0,00  0 0,00  
Ogółem  TiRM 22 2 770 992,50  14 2 044 383,50  3 540 323,00  
II/2010 OiRW 13 2 869 785,00  13 2 869 785,00  13 2 567 575,75  
V/2012 OiRW 17 5 395 573,00  9 2 986 808,00  5 897 187,00  
IX/2013 OiRW - EKO 9 2 276 523,00  9 2 276 523,00  1 72 067,14  
X/2013 OiRW 8 2 207 639,00  4 888 054,00  0 0,00  
X/2013 OiRW - EKO 5 1 046 320,00  5 1 046 320,00  2 296 984,00  
XI/2014 OiRW 4 289 824,00  1 71 949,00  0 0,00  
XI/2014 OiRW - EKO 5 1 070 855,40  5 1 070 855,40  1 228 018,00  
XIII/2014 OiRW 4 287 639,00  3 195 635,00  0 0,00  
XIII/2014 OiRW - EKO 11 2 290 907,00  5 1 140 464,00  2 207 786,00  
XIV/2014 OiRW - EKO 6 1 050 529,00  6 1 050 529,00  1 35 129,00  
Ogółem OiRW 82 18 785 594,40  60 13 596 922,40  25 4 304 746,89  
Wszystkie operacje 537 336 250 36,59 403 24417862 243 9 847 537,01 
Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 
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2.1.6 Nabory i wnioski 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny przeprowadziło 14 naborów wniosków w ramach 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Najwięcej naborów zorganizowano dla operacji 311 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (11), najmniej dla operacji 313/322/323 

Odnowa i rozwój wsi (7). Najwięcej naborów przeprowadzono w roku 2013 (5).  

W okresie 2009-2014 złożonych zostało 537 wniosków, z czego wybranych zostało 403, 

co stanowi 75,0%. Najwięcej wniosków złożono w ramach operacji małe projekty (398). 

W ramach odnowy i rozwoju wsi złożono 82 wnioski, w ramach różnicowania w kierunku 

działalności nierolniczej – 35, natomiast w ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw – 

22. Najwięcej wniosków złożono w 2013 roku (207).  

 

Tabela 10. Liczba naborów, liczba złożonych wniosków oraz liczba wybranych operacji z uwzględnieniem 
okresów sprawozdawczych oraz rodzajów operacji 

Rok 
naboru 

Rodzaje operacji (liczba) 

Razem 
Różnicowanie 

w kierunku 
działalności 

nierolniczej (311) 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

(312) 

Odnowa i rozwój 
wsi  

(313/322/323) 
Małe Projekty 
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2009 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 31 24 1 33 25 
2010 1 2 2 1 1 1 1 13 13 1 40 40 2 56 56 
2011 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 61 61  1 63 62 
2012 1 7 7 1 4 3 1 17 9 1 56 56 1 84 75 
2013 4 13 7 3 6 3 2 22 18 3 166 111 5 207 139 
2014 3 9 4 4 11 7 3 30 20 2 44 15 4 94 46 
Razem 11 35 22 10 22 14 7 82 60 9 398 307 14 537 403 
Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

W dwóch ostatnich latach realizacji LSR wyraźnie spadł odsetek wybieranych wniosków. 

W roku 2013 i 2014 większość złożonych wniosków została odrzucona. Należy jednak 

zaznaczyć, że w tych latach było składanych wyraźnie więcej wniosków, co mogło stanowić 

jedną z przyczyn zmniejszenia się prawdopodobieństwa przyjęcia wniosków. W stosunku 

do całego okresu do realizacji wybranych zostało 75% wniosków. Innym uzasadnieniem spadku 

odsetka wybieranych wniosków może być brak wolnych – określonych limitem – środków 

w ogłaszanych naborach. Wolne środki generował system OFSA, który nadzorowany był przez 

ARiMR oraz UMWO. Rada Programowa wybierała wnioski do ogłoszonych limitów. 

Najczęściej wnioski były wybierane w ramach operacji Małe projekty. Odsetek 

wybranych wniosków w ramach tej operacji wyniósł 77,1%. Nieznacznie mniejsze 

prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania zaistniało w ramach Odnowy i rozwoju wsi 

(73,2%). Projekty częściej były odrzucane w ramach operacji 311 Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej i 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; odsetki wybranych 

wniosków wyniosły w tym przypadku, kolejno: 62,9% i 63,6%. 
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Tabela 11.Odsetki wybranych operacji z liczby złożonych wniosków wg lat i rodzajów operacji 

Rok naboru 

Rodzaje operacji  

Razem 
Różnicowanie 

w kierunku 
działalności 

nierolniczej (311) 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

(312) 

Odnowa i rozwój 
wsi  

(313/322/323) 
Małe Projekty 

2009 

Odsetki wybranych operacji z liczby złożonych wniosków 

75,7 
2010 100,0 
2011 98,4 
2012 89,3 
2013 47,1 
2014 48,9 
Razem 62,9 63,6 73,2 77,1 75,0 
Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Do czasu zakończenia badań zrefundowano 243 wnioski, co stanowi 60,3% wybranych 

operacji. Najwyższy odsetek zrefundowanych projektów został odnotowany dla operacji Małe 

projekty (67,4%). W dalszej kolejności były to operacje Odnowa i rozwój wsi oraz Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej, dla których odsetek wniosków zrefundowanych wyniósł 

kolejno 41,7% i 36,4%. Dotychczas zrefundowanych zostało jedynie 21,4% wniosków 

realizowanych w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. 

 

Tabela 12. Liczba wniosków na poszczególnych etapach realizacji LSR według rodzaju operacji 

Rodzaje operacji 
Liczba  złożonych 

wniosków 
Liczba wybranych 

operacji 

Liczba 
zrealizowanych 

wniosków 

Odsetki 
zrealizowanych 

wniosków 
(po refundacji; %) 

Małe Projekty 398 307 207 67,4 
Odnowa i rozwój wsi  82 60 25 41,7 
Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

22 14 3 21,4 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

35 22 8 36,4 

Razem 537 403 243 60,3 
Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Refundację uzyskała znaczna większość wniosków wybranych w 2009 roku (84,0%). 

W odniesieniu do wniosków wybranych w kolejnych latach można mówić o refundacji 

na poziomie 60-68% wniosków. Jedynie spośród wniosków wybranych do realizacji w roku 

2014 zrefundowanych – do czasu badań – pozostało 21,7%. 

 

Tabela 13. Liczba wniosków na poszczególnych etapach realizacji LSR według lat 

Rok naboru 
Liczba złożonych 

wniosków 
Liczba wybranych 
do realizacji LSR 

Liczba 
zrealizowanych 

wniosków 

Odsetki 
zrealizowanych 

wniosków  
(po refundacji; %) 

2009 33 25 21 84,0 
2010 56 56 35 62,5 
2011 63 62 42 67,7 
2012 84 75 51 68,0 
2013 207 139 84 60,4 
2014 94 46 10 21,7 
Ogółem 537 403 243 60,3 
Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 
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Należy zaznaczyć, że - spośród wszystkich niezrealizowanych wniosków - 53,4% 

stanowiły wnioski, które zostały odrzucone przez Radę w trakcie naboru. Jedną z przyczyn 

odrzucenia wniosków był ograniczony limit w ogłaszanych naborach. Wybierane były wnioski 

najwyżej ocenione, pozostałe – pozostające w zgodności z LSR - zostały umieszczane na liście 

niewybranych do dofinansowania. Na poziomie PROW odrzuconych zostało 16,7% wniosków. 

Wśród pozostałych największą część (17,1%) stanowiły wnioski, co do których nie wniesiono 

uzupełnień w terminie. Z powodu rezygnacji wnioskodawców lub z powodu rozwiązania umowy 

nie zostało zakończonych 12,8% niezrealizowanych wniosków. 

 

Tabela 14. Wnioski niezrealizowane w ramach wdrażania LSR 

Rodzaje operacji 

Niezrealizowane wnioski 

Wnioskowana 
kwota (zł) 
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Małe projekty 3984727,83,00 21 90 35 17 5 168 

Odnowa i rozwój wsi  9541181,00 7 22 3 4 4 40 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw  

2019745,00 4 9 3 0 1 17 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

1982599,81 10 13 2 1 
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Razem 17528253,60 
42 134 43 22 10 251 

16,7% 53,4% 17,1% 8,8% 4,0% 100 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

 

2.1.7 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, których 

realizację zakończyła w grudniu 2014 roku. 

 

I  Projekty współpracy: Opolskie Szlakiem LGD (o akronimie OSLGD) 
 

W dniu 23 czerwca 2013r została podpisana Umowa przyznania pomocy nr 00001-

6931-UM0800003/12 w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”  pomiędzy 

Samorządem Województwa Opolskiego i 9 Lokalnymi Grupami Działania, w zakresie operacji 

polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013 - Opolskie 

Szlakiem LGD (o akronimie OSLGD). 
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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; 

9. Stowarzyszenie LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" - Partner Projektu. 

Budżet projektu wyniósł 674 466,37 zł w tym wkład Stowarzyszenie Kraina św. Anny to: 

68 294,75 zł.  

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaplanowało realizację projektu w III etapach. 

Zakończenie realizacji projektu przez LGD Kraina św. Anny nastąpiło w lipcu 2014 roku. Zwrot 

poniesionych kosztów (refundacja) w całej wnioskowanej kwocie – 68 294,75zł  otrzymano w 3 

transzach (w kwietniu, lipcu i listopadzie 2014r). 

 

Opolskie szlakiem LGD (OSLGD) to partnerska inicjatywa  9 Lokalnych Grup Działania 

zapoczątkowana w 2012 roku, której celem jest promocja walorów turystycznych oraz 

przyrodniczo-kulturowych obszaru województwa opolskiego. Piękno przyrody, malowniczo 

położone jeziora i rzeki oraz niezliczona ilość zabytkowych miejsc to walory województwa 

opolskiego, które pragniemy wspólnie promować. Szlak wyznacza szereg tablic informacyjnych, 

które zostały umieszczone przez wszystkich uczestników projektu. Tablice zawierają m.in. 

informacje o tym, co na danym terenie jest najciekawsze, unikatowe i godne polecenia. 

W ramach wspólnego projektu stworzona została strona internetowa 

www.opolskieszlakiemlgd.pl, na której umieszczono interaktywną mapę dla turystów- 

przedstawiono na niej zasoby kulturowe, zabytki i walory przyrodnicze poszczególnych 

obszarów. W ramach projektu wydano mapę i folder zawierające po kilka propozycji spędzenia 

wolnego czasu na Opolszczyźnie. 

 

W ramach projektu zostały zrealizowane działania: 

1. Tablice informująco – promujące – 15szt; 

2. Mapy turystyczne - dostępne u partnerów projektu – 10 125szt; 

3. Foldery - dostępne u partnerów projektu -21 250szt;  

4. Insert folderów do gazet - 18 750szt; 

5. Strona internetowa - www.opolskieszlakiemlgd.pl – 1szt; 

6. Film „Opolskie szlakiem LGD” – 1szt. 
 

Realizując cel:  

"Wzmocnienie promocji województwa opolskiego poprzez stworzenie szlaku biegnącego przez 

najatrakcyjniejsze miejsca na obszarze 9 lokalnych grup działania" 

http://opolskieszlakiemlgd.pl/
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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" 

 

II  Projekt współpracy: „Sztuka Ludowa na Opolszczyźnie – analiz do dizajnu” 
(o akronimie Opolski ETNOdizajn)  
 

W dniu 30 października 2013r została podpisana Umowa przyznania pomocy nr 00003-

6931-UM0800002/13 w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”  pomiędzy 

Samorządem Województwa Opolskiego i 2 Lokalnymi Grupami Działania, w zakresie operacji 

polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013 - „Sztuka 

Ludowa na Opolszczyźnie – analiz do dizajnu” (o akronimie Opolski ETNOdizajn). 

 

Partnerzy Projektu: 

1. Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Koordynująca LGD; 

2. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna - Partner Projektu. 

Budżet projektu wynosi 208 326,70 zł w tym wkład Stowarzyszenie Kraina św. Anny to: 

208 326,70 zł. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zakończyło realizację projektu w grudniu 2014 roku, 

którą rozbito na II etapy. W grudniu 2014r. z wnioskowanej kwoty 71 062,80zł Stowarzyszenie 

otrzymało zwrot poniesionych kosztów (refundacja) w wysokości 69 240,00zł. W wyniku 

kontroli administracyjnej Samorząd Województwa odmówił wypłaty pozostałej kwoty 

w wysokości 1 822,80 zł, uznając ją za wydatek poniesiony niezgodnie z § 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 1 

Umowy przyznania pomocy. Pozostała wnioskowana kwota w wysokości 137 262,70zł w chwili 

obecnej weryfikowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.  

Sztuka ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu (Opolski ETNOdizajn) 

to partnerska inicjatywa  2 Lokalnych Grup Działania zapoczątkowana w 2013 roku, której 

celem jest promocja dziedzictwa kulturowego a w szczególności Sztuki Ludowej Opolszczyzny 

i pokazaniu jej w innowacyjnym ujęciu. Województwo opolskie to region o bogatej kulturze 

i tradycjach ludowych. W dzisiejszych czasach twórczość ta zanika. Jej propagatorami są w dużej 

mierze osoby starsze. Wraz z partnerem projektu - Brzeską Wsią Historyczną zachęcamy kolejne 

pokolenia do zastosowania sztuki opolskiej we wzornictwie przemysłowym i przedmiotach 

codziennego użytku. Pomocne w tym są wyniki badań i analiz kodów kulturowych, które zostały 

zebrane przez instytucję kultury - Zamek Cieszyn (przy udziale Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie i Katowicach, oraz Instytutu Sztuki w Opolu) i zawarte w dokumencie pn: Raport 
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końcowy. Wszystkie wypracowane materiały są dostępne na stronie www.annaland.pl 

(zakładka Projekty współpracy). 

 

W ramach projektu zostały zrealizowane działania: 

- Konkurs na logo projektu – 1szt; 
- Zlecenie badań i analiz tzw. kodów kulturowych stosowanych w sztuce ludowej na obszarze 

realizacji projektu – 1szt; 

- Spoty reklamowe dot. cyklu audycji radiowych – 32szt; 

- Cykl audycji radiowych „Opolski ETNOdizajn” – 16szt; 

- Cykl audycji telewizyjnych „Opolski ETNOdizajn” – 8szt; 

- Publikacja– 5 000szt; 

- Kalendarz na 2015r – 1 000szt; 

- Rękodzieło – gadżety promocyjne – 6411szt; 

- Spoty reklamowe zapraszające na konferencję – 56szt; 

- Konferencja wieńcząca projekt współpracy – 1szt.  
 

Realizując cel: 

„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.” 

 

III  Projekt współpracy: „Opolskie skarby geologiczne” (o akronimie GEOskarby) 
 

W dniu 9 stycznia 2014r została podpisana Umowa przyznania pomocy nr 00004-6931-

UM0800004/13 w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”  pomiędzy 

Samorządem Województwa Opolskiego i 2 Lokalnymi Grupami Działania, w zakresie operacji 

polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013 - „Opolskie 

skarby geologiczne” (o akronimie GEOskarby). 

 

Partnerzy Projektu: 

1. Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Koordynująca LGD; 
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2. Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów - Partner Projektu. 

Budżet projektu wynosi 95 866,01 zł w tym wkład Stowarzyszenie Kraina św. Anny to: 

55 866,40 zł. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaplanowało realizację projektu w II etapach. Całkowita 

realizacja projektu nastąpiła w grudniu 2014 roku.  Zwrot poniesionych kosztów (refundacja) 

w kwocie 15 170,00zł otrzymano w grudniu 2014r, natomiast płatność ostateczną w wysokości 

40 696,40zł otrzymano w kwietniu 2015r. 

Opolskie skarby geologiczne (GEOskarby)   to partnerska inicjatywa  2 Lokalnych Grup 

Działania zapoczątkowana w 2013 roku, której celem jest promocja zasobów geologiczno – 

paleontologicznych Stowarzyszeń: Kraina św. Anny oraz Kraina Dinozaurów. Obecnie coraz 

więcej osób ukierunkowuje się na określony rodzaj turystyki. Ze względu na bogate zasoby 

Opolszczyzna sprzyja turystyce geologicznej. W ramach projektu przy współpracy 

z Uniwersytetem Opolskim stworzona została edukacyjna gra komputerowa oraz jej 

odpowiednik terenowy. Gra w sposób przystępny i zrozumiały przedstawia walory geologiczne  

i paleontologiczne.  Ciekawa oprawa graficzna zachęca do dalszej eksploracji gry i przeniesienia 

wiedzy zdobytej w świecie wirtualnym do świata realnego. W ten sposób zachęcamy wszystkich, 

aby z osobna lub rodzinnie wyruszali na poszukiwanie i odkrywanie skarbów. Gra jest dostępna 

na stronie  www.gra.annaland.pl. 

W ramach projektu zostały zrealizowane działania: 

- Komputerowa gra edukacyjna i jej odpowiednik terenowy – 1szt;  

- Warsztaty paleontologiczne – 6szt; 

- Promocja radiowa – 4szt; 

- Ulotka – 4 000szt; 

- Promocja telewizyjna: 

 audycje telewizyjne – 2szt; 

 spot animacyjny – 1szt; 

- Spotkanie na Wulkanie – prezentacja gry komputerowej i terenowej – 1szt;  

 
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".” 

http://www.gra.annaland.pl/
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Z określonego na kwotę 332 500,00 zł limitu na projekty współpracy, dotychczas 

wykorzystano 332 487,85 zł, co stanowi 99,99%. W obiegu pozostało 137 262,70 zł. 

 

Rysunek 1. Projekty współpracy – realizacja budżetu (zł) 

332 500,00 zł

332 487,85 zł

137 262,70 zł

0,00 zł 150 000,00 zł 300 000,00 zł

Limit na projekty współpracy

Środki wykorzystane

Środki w trakcie weryfikacji 

 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

2.1.8 Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania LSR Stowarzyszenia św. Anny 

Mając na względzie zmianę wartości wskaźników produktu i rezultatów, jaka 

dokonywała się w toku realizacji LSR uznać należy, że wszystkie cele określone w Strategii były 

realizowane, jednak nie wszystkie udało się zrealizować w takim stopniu, w jakim zakładano. 

Na 15 wskaźników produktu, w przypadku 9 odnotowano przekroczenie zakładanego 

poziomu. Na 15 wskaźników rezultatu, osiągnięcie lub przekroczenie zakładanej wartości 

uzyskano w odniesieniu do 10 wskaźników. 

W ramach celu A: Rozwinięta turystyka i rekreacja w Krainie św. Anny wartości 

docelowe uzyskane zostały dla 6 (na 10) wskaźników produktu oraz dla 7 (na 11) wskaźników 

rezultatu.  

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Krainę św. Anny” uzyskane zostały wartości 

wszystkich wskaźników i rezultatów. Zaznaczyć należy, że w przypadku każdego wskaźnika 

uzyskano wartości wyraźnie przekraczające poziom założony w Strategii.  

W ramach przedsięwzięcia „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Krainy 

św. Anny, w tym inwestycje turystyczne i rekreacyjne” na 4 wskaźniki produktu określone 

w LSR wartość przekroczona została w przypadku dwóch. Na 4 wskaźniki rezultatu, 

2 przekroczyły zakładaną wartość, w przypadku jednego wartość w czasie badań wyniosła 

dokładnie tyle, ile zostało założone w Strategii. Również w przypadku tego przedsięwzięcia 

zaznaczyć należy, że w przypadku 4 wskaźników dokonał się wzrost ich wartości, znacznie 

powyżej wartości zakładanych. 
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Tabela 15. Wskaźniki produktu, rezultatu i – cel A 
A: Rozwinięta turystyka i rekreacja w Krainie św. Anny 
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Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

Należy zaznaczyć, że – mimo nieosiągniętych wartości trzech wskaźników (3 usługi 

rekreacyjne lub gastronomiczne lub turystyczne; 3 gospodarstwa agroturystyczne uruchamia 

miejsca noclegowe i usługi rekreacyjne; zostaje utworzonych 40 miejsc noclegowych) 

w przypadku dwóch dokonał się wyraźny wzrost. Uruchomiono bowiem dwie usługi 
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rekreacyjne, gastronomiczne lub turystyczne oraz utworzono 36 miejsc noclegowych. Wartości 

odpowiednich wskaźników wyraźnie zbliżyły się do oczekiwanego poziomu w Strategii. Fakt, 

iż wskaźnik „3 gospodarstwa agroturystyczne uruchamia miejsca noclegowe i usługi 

rekreacyjne” nie zmienił wartości, nie może stanowić zaświadczenia o braku działań 

skierowanych na rozwój agroturystyki, gdyż za sprawą Stowarzyszenia, gospodarstwa 

agroturystyczne powstawały, a osiągnięcie zmiany w tym zakresie było dostrzegalne nawet 

przez samych mieszkańców obszaru LGD. Ponadto, jeden wniosek zakładający wzrost tego 

wskaźnika wciąż jest weryfikowany przez Instytucję Wdrażającą (UM, ARiMR). Można także 

przypuszczać, że wskaźnik okaże się bardziej trafny na późniejszym etapie realizacji 

określonych działań, kiedy gospodarstwa te będą skłonne do rozbudowywania swojej oferty. 

W ujęciu wskaźnikowym słabiej wypadło przedsięwzięcie „Działania proekologiczne 

w Krainie św. Anny”. Do czasu badań możliwe okazało się przekroczenie wartości jednego 

wskaźnika produktu i jednego wskaźnika rezultatu. Powyższe dotyczyło działań miękkich – 

promocyjno-edukacyjnych. Jak dotąd, w ramach tego przedsięwzięcia, nie udało się zrealizować 

działań twardych, niemniej zaznaczyć należy, że budżet na to przedsięwzięcie został określony 

dopiero w 2013 roku. Ponadto, część projektów jest wciąż na etapie rozliczania, a zatem 

oczekiwać należy wzrostu wartości wskaźników tego przedsięwzięcia. Pozytywnie należy 

odnieść się również do kolejności uzyskiwania wartości poszczególnych wskaźników w ramach 

przedsięwzięcia, gdyż zrozumiałe jest, że miękkie, uświadamiające społeczność, działania 

powinny poprzedzać działania twarde. 

Mając na względzie niski – w ujęciu wskaźnikowym – poziom realizacji przedsięwzięcia 

IV „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny” wskazane jest odniesienie się do naborów,  

w ramach których wybierane były projekty ekologiczne oraz do analizy budżetu. Spośród 

złożonych w latach 2013-2014  wniosków (66) do realizacji wybranych zostało 78,8%, a zatem 

więcej niż w odniesieniu do wszystkich projektów. Zastrzeżenia może budzić jedynie 

stosunkowo mała liczba wybranych do realizacji wniosków w ramach operacji tworzenie  

i rozwój mikroprzedsiębiorstw (1/5). Łączny budżet projektów, jakie zostały wybrane w ramach 

realizacji przedsięwzięcia VI, wyniósł 7 294 090,65 zł, co stanowiło 82,4% łącznej wartości 

określonej dla wszystkich złożonych wniosków ukierunkowanych na realizację tego celu. 

Dotychczas zrealizowano jednak wnioski na kwotę stanowiącą 21,3% określonego limitu oraz 

14,2% środków przyznanych. 

 

Tabela 16. Wdrażanie przedsięwzięcia VI „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny” w ramach 
poszczególnych rodzajów operacji. 

Rodzaje operacji 

Kwota 
złożonych 
wniosków 

(zł) 

Limity (zł) 

Kwota 
wybranych 
wniosków 

(zł) 

Suma 
wypłaconych 
środków (zł) 

Odsetek wypłaconych 
środków w odniesieniu 

do limitów 
(%) 

do środków 
przyznanych 

(%) 
Małe projekty 635 137,87 350 000,00 529 399,25 195 328,93 55,8 36,9 
Odnowa i Rozwój Wsi 7 735 134,40 4300000 6 584 691,40 839 984,14 19,5 12,8 
Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw 

80 000,00 100 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

404 829,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 8 855 101,27 4 850 000,00  7 294 090,65 1 035 313,07 21,3 14,2 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 
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Spośród wybranych wniosków w ramach przedsięwzięcia VI do czasu badań w ramach 

Odnowy i rozwoju wsi. 

 
Tabela 17. Wnioski w ramach poszczególnych rodzajów operacji dla przedsięwzięcia VI „Działania 
proekologiczne w Krainie św. Anny” 

Rodzaje operacji 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Liczba 
wybranych 
wniosków 

Liczba 
zrealizowanych 

wniosków 

Odsetek 
wybranych 
wniosków 

Odsetek 
zrealizowanych 

wniosków 
w odniesieniu 
do wniosków 

wybranych 

Małe projekty 24 20 8 83,3 40,0 

Odnowa i Rozwój Wsi  36 30 7 83,3 23,3 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw 

5 1 0 20 0 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

1 1 0 100,0 0 

Razem 66 52 14 78,8 26,9 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

W ramach celu B: Aktywne, zintegrowane, edukujące się społeczeństwo informacyjne 

wartości docelowe uzyskane zostały dla 3 (na 5) wskaźników produktu oraz dla wszystkich 

wskaźników rezultatu.  

W przypadku przedsięwzięcia „Urządzamy nowoczesne sportowe i społeczne obiekty 

i przestrzenie” na dwa wskaźniki produktu, jeden uznać należy za zrealizowany. Wartość tego 

wskaźnika wyraźnie przekroczyła wartość oczekiwaną w Strategii. W przypadku wskaźnika  

„10 wybudowanych, wyremontowanych lub doposażonych obiektów sportowych i innych 

obiektów pełniących funkcje sportowe” zaznaczyć należy, że nastąpiła wyraźna zmiana, gdyż 

odpowiednie działania podjęte zostały w odniesieniu do pięciu tego typu obiektów. Warto 

zaznaczyć, że dotychczasowe działania skierowane na te obiekty pozwoliły uzyskać znacznie 

większy rezultat od przyjętych założeń, bowiem wielkość powierzchni użytkowej poddanej 

oddziaływaniu okazała się prawie 10 krotnie wyższa niż założono w Strategii. Można zatem 

jedynie przypuszczać, że w przypadku tego wskaźnika, założone do uzyskania wartości okazały 

się zbyt optymistyczne i ustalone bez uwzględnienia wielkości powierzchni takich obiektów.  

Realizacja Przedsięwzięcia „Przedsiębiorczość na wsi” uwidoczniła się jedynie poprzez 

zmiany w obrębie wskaźnika produktu „Zakup 5 maszyn, urządzeń, narzędzi lub sprzętu - 

wyposażenia wspomagającego przedsiębiorczość na wsi” oraz wskaźnika rezultatu „1 miejsce 

pracy”. Oba wskaźniki zostały wyraźnie przekroczone. Nie zaszły natomiast zmiany w zakresie 

wskaźnika produktu „1 przedsięwzięcie utworzone na rzecz społeczności”, co powinno 

orientować Stowarzyszenie na intensyfikację działań w tym wymiarze. 

O realizacji Przedsięwzięcia „Aktywnie spędzamy czas” zaświadcza uzyskanie, a nawet 

znaczące przekroczenie, wartości wszystkich określonych dla tego przedsięwzięcia wskaźników.  
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Tabela 18. Wskaźniki produktu, rezultatu– Cel B 
B: Aktywne, zintegrowane, edukujące się społeczeństwo informacyjne 
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25 imprez integracyjnych 
lub aktywizujących. 0
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korzystających  z imprez 
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Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Według określonego w LSR wskaźnika oddziaływania, w latach 2011-2015 powinien 

nastąpić wzrost wydatkowanych środków z PROW o 50 zł w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. Z racji, iż dane GUS dotyczące wydatkowania środków PROW obejmują jedynie 

poziom powiatów oraz okres od 2012 roku, trudno o potwierdzenie wzrostu wskaźnika. W 2014 

roku wydatkowanie środków z PROW w powiecie krapkowickim i strzeleckim wzrosło 

w stosunku do roku 2012 o 63,9% (przy uwzględnieniu wszystkich środków), co nie wyklucza 

osiągnięcie przyjętego wskaźnika oddziaływania. Stwierdzenie tego faktu pozostaje jednak 

w gestii Instytucji Wdrażającej. Inną kwestią jest trafność merytoryczna wskaźnika, bowiem pod 

pojęciem oddziaływania rozumie się długotrwałe pozytywne konsekwencje realizowanych 
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operacji dla bezpośrednich beneficjentów, a także pośrednie konsekwencje dla innych 

adresatów znajdujących się w otoczeniu5. 

2.1.9 Działania związane z wdrażaniem i promocją LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny w latach 2009-2014 podejmowało 178 różnego rodzaju 

działań w celu rozpowszechniania informacji o założeniach LSR oraz o zasadach przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Najwięcej 

działań podjętych zostało w roku 2011. Były to przede wszystkim działania promocyjne, 

związane z produkcją materiałów promocyjnych oraz z udziałem w imprezach i wydarzeniach. 

Nie zabrakło jednak również działań typowo informacyjnych, w tym związanych z zleceniami 

produkcji filmowych, audycji telewizyjnych i radiowych oraz z uatrakcyjnianiem strony 

internetowej. W dalszym ciągu podejmowane były również działania szkoleniowe, warsztatowe, 

aktywizacyjne i doradcze, skierowane do określonych grup podmiotów. W latach wcześniejszych 

(2009-2010) podejmowane były zarówno działania mające charakter bezpośrednich spotkań 

z zainteresowanymi realizacją operacji w ramach LSR, jak i pozostałe działania promocyjno-

informacyjne. W roku 2012 dominowały działania szkoleniowo-doradcze, natomiast w latach 

2013-2014 – działania związane z promocją obszaru LGD oraz z promocją operacji w ramach 

LSR, co przejawiało się w rozpowszechnianiu spotów reklamowych, audycji i filmów w mediach. 

W latach 2009-2014 Stowarzyszenie Kraina św. Anny zorganizowało 16 warsztatów 

(w większości dla potencjalnych beneficjentów, niektóre dla pracowników), 19 szkoleń 

(zarówno w zakresie sporządzania projektów, jak i w zakresie tematycznym), 22 spotkania 

(na ogół informacyjno-konsulatacyjne lub aktywizujące) oraz kurs, w wyniku którego uczestnicy 

uzyskali licencję przewodników turystycznych. Łącznie przeprowadzonych zostało 60 tego typu 

działań. Szczegółowe zestawienie znajduje się w poniższej tabeli. 

 

Tabela 19. Warsztaty, szkolenia i spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
Data Miejsce Rodzaj i opis działania 

04.04.2009  
Dom 

Pielgrzyma – 
Góra Św. Anny 

Szkolenie w zakresie realizacji operacji dotyczących „Małych Projektów” – przygotowanie 
do działań w zakresie działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013. 

27.04.2009  Krapkowice 
Warsztaty dla członków władz Stowarzyszenia w ramach nabywania umiejętności 
i aktywizacji - prezentacja LGD wraz z możliwościami realizacji projektów i działań 
w odniesieniu do celów określonych w LSR.. 

maj – 
sierpień 
2009  

------- 
Realizacja projektu „Sięgamy po wiedzę o regionie” – w wyniku egzaminu 14 osób 
uzyskało licencję przewodników turystycznych – terenowych po województwie 
opolskim. 

7 - 
10.07.2009  

Januszkowice 
Kurs Agroturystyczny – szkolenie w zakresie realizacji operacji dotyczących 
„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” wraz z prezentacją LGD 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

09.10.2009  OSP w Straduni 
Szkolenie z zakresu elementów regionalizmu w Śląskich strojach ludowych. Prelekcja na 
temat „Opolski strój ludowy z przełomu XIX i XX w. w kontekście przygotowania małych 
projektów nawiązujących do celu - ochrona dziedzictwa kulturowego. 

                                                      

 

 

5 Zob. Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju, s.21. 
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09.11.2009 
10.11.2009  
24.11.2009 
25.11.2009 
26.11.2009 

Tarnów Opolski 
Kadłub 

Niezdrowice 
Januszkowice 

Walce 

Małe Projekty – Jak przygotować wniosek? Warsztaty dla beneficjentów  

19-
20.04.2010  

Dom 
Pielgrzyma – 

Góra Św. Anny 

Warsztaty n/t EkoMuzeum – z ukierunkowaniem na przygotowanie projektów 
w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji zgodnie z celami LSR Krainy św. Anny 

08-
11.06.2010  

Obszar Krainy 
św. Anny 

Szkolenie z wiedzy o regionie – dla osób prowadzących działalność agroturystyczną lub 
turystyczną 

26.07.2010  
Dom Pielgrzyma 
–  Góra Św. Anny 

Szkolenie dotyczące realizacji i rozliczania zrealizowanych projektów w ramach działania 
4.1./413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju  

22.09.2010 

Starostwo 
Powiatowe 

w Strzelcach 
Opolskich 

Przeszkolenie pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego na temat zasad 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrażania Lokalnych 
Strategii Rozwoju – Działania Osi 4 Leader PROW  

05.11.2010  

Gospodarstwo 
agroturystyczne 

– „Zacisze 
Antoszka” Walce 

Spotkanie aktywizujące społeczność lokalną w kierunku promocji zasobów obszaru 
i przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach działania Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej. 

19.11.2010  

Centrum 
Kultury 

i Edukacji - 
Januszkowice 

Warsztaty n/t Współpraca sieciowa warunkiem prawidłowego rozwoju lokalnego 
produktu turystycznego 

21.01.2011  Krapkowice Warsztaty n/t: „Przegląd i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy św. Anny” 

02.02.2011  Krapkowice 
Spotkanie aktywizujące w zakresie realizacji działań- Wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju na obszarze Krainy św. Anny 

03.02.2011  Krapkowice 
Spotkanie aktywizujące w zakresie realizacji działań- Wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju na obszarze Krainy św. Anny 

09.02.2011  Leśnica 
Spotkanie aktywizujące w zakresie realizacji działań- Wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju na obszarze Krainy św. Anny 

10.02.2011   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  Gmina Ujazd 
Spotkanie aktywizujące w zakresie realizacji działań- Wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju na obszarze Krainy św. Anny. 

09.03.2011  
Gmina 

Zdzieszowice 
Spotkanie aktywizujące w zakresie realizacji działań- Wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju na obszarze Krainy św. Anny. 

  14.03.2011  
„Dom Strażaka” 

- Kadłub 
Spotkanie informująco – aktywizujące lokalnych liderów – twórców ludowych z obszaru 
Krainy św. Anny 

16.05.2011 Niezdrowice, Spotkanie aktywizujące w/s wypracowania nowych kryteriów wyboru  projektów 
w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

22.09.2011 
UMWO – 
Ostrówek Opole 

Szkolenie z zakresu wdrażania projektów w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju” – „małe projekty”. 

23.09. 2011 Kadłub  
„Dom Strażaka” 

Spotkanie na obszarze Partnerstwa Lokalnych Grup Działania (LGD):Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” Stowarzyszenie Kraina Św. Anny. 

07.10. 2011r Tarnów Opolski 
Warsztaty aktywizujące odnośnie realizacji zadań innowacyjnych posiadających tzw. 
wartość dodaną w projektach tworzonych na  obszarze Krainy św. Anny w ramach 
PROW-u 

24.11.2011 
UMWO – 
Ostrówek Opole 

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne z zakresu działania 4.21 „Wdrażanie projektów 
współpracy” objętego PROW 2007-2013. 

15.12.2011 Januszkowice 
Szkolenie w zakresie rozliczania projektów w ramach wdrażania LSR organizowane przez 
LGD „Kraina Św. Anny”. 

19.12.2011 Leśnica Spotkanie konsultacyjno – doradcze dot. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 
19.01.2012 
25.01.2012 
26.01.2012 
31.01.2012 
01.02.2012 
3.02.2012 
7.02.2012 

Strzelce 
Opolskie. 
Leśnica 
Krapkowice 
Walce 
Jemielnica 
Ujazd 

Spotkanie aktywizujące w gminach z beneficjentami przed przyjęciem wniosków do 
V/2012 naboru w zakresie wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na działania tj.:- Małe 
projekty.- Odnowa i rozwój wsi. - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. - 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 
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9.02.2012 Tarnów Opolski 
Krapkowice 

23.02.2012 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. Zrealizowane 
warsztaty pozwoliły utrwalić nabytą już wcześniej wiedzę ze znajomości aplikacji 
internetowej "Elektroniczna obsługa wniosków dla LGD Kraina Świętej Anny” 

4.07.2012 Ujazd 
Spotkanie aktywizujące w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na działania 
w ramach wdrażania LSR dla lokalnych liderów Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

16.11.2012 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. 

23.11.2012 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. 

2012 

Obszar LGD - 
sesja Rady w gm. 
Zdzieszowice, 
sesja Rady 
Powiatu 
Krapkowickiego 

Spotkania informacyjne w zakresie wdrażania LSR. 

11.01.2013 
Gospodarstwo 
agroturystyczne 
Szymiszów 

Szkolenie aktywizujące z udziałem potencjalnych beneficjentów przed naborem VI/2013 
wniosków w zakresie działania wdrażania LSR. 

18.01.2013 Gogolin 

Szkolenie aktywizujące z udziałem potencjalnych beneficjentów przed naborem VII/2013 
wniosków w zakresie działania wdrażania LSR – małe projekty. w szczególności 
skierowane do przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się sportem, rekreacją 
i turystyką na obszarze krainy św. Anny. 

8.02.2013 Walce 
Szkolenie z zakresu przygotowania wniosków przed naborem VII/2013 w zakresie 
małych projektów 

1.03.2013 Jemielnica 
Warsztaty z zakresu przygotowania i promocji realizacji małych projektów realizowanych 
w ramach wdrażania LSR Krainy św. Anny 

27.05.2013 Krapkowice 
Szkolenie aktywizujące dla potencjalnych beneficjentów przed naborami tematycznymi 
nr VIII/2013 oraz nr IX/2013 w zakresie składania wniosków w ramach wdrażania LSR. 

21.06.2013 Krapkowice 
Szkolenie informacyjno – organizacyjne dla członków Rady Programowej Stowarzyszenia 
Krainy Św. Anny po zakończonym VIII i IX naborze wniosków. 

14-15-16 
listopad 
2013r. 

Warsztaty 
Kreatywne 

Trzydniowe warsztaty kreatywne „Opolski ETNOdizajn” opowiadające o zasobach 
kulturowych i tradycjach obszarów partnerów projektu oraz wykreowanie prac 
projektowych na bazie przekazanych informacji. 

22.07.2014 
23.07.2014 
24.07.2014r 
24.07.2014r 

Dom 
Pielgrzyma 
w Górze Świętej 
Anny 

Szkolenie aktywizujące z udziałem beneficjentów oraz osób - przedstawicieli podmiotów  
rozliczających wnioski w ramach wdrażania LSR Osi 4 Leader PROW. Szkolenie pn. 
„Kontroli, a ocena realizacji projektów dofinansowanych ze środków PROW na Lata 2007-
2013 w tym zapobieganie nakładania przez kontrole kar i korekt w trakcie trwania 
projektu – szkolenie warsztatowe”. 

17 i 24 
Lipiec 2014 

Krasiejów 
Dwa warsztaty promujące zasoby geologiczne i paleontologiczne partnerów projektu 
współpracy dla łącznej grupy 100 osób. 

13- 14-15 
Marca 2014 

Warsztaty 
Kreatywne 

Trzydniowe warsztaty kreatywne „Opolski ETNOdizajn” przedstawienie prototypów 
projektów dizajnerskich z wykorzystaniem sztuki ludowej. Prace przygotowane przez 
studentów ASP Katowice, Kraków, Instytut Sztuki Opole. 

23 sierpnia 
2014r. 

Warsztaty 
geologiczne 

Spotkanie na wulkanie. Promocja gry komputerowej i jej tenorowego odpowiednika. 
Zaprezentowano grupie z Krainy Dinozaurów oraz pozostałym uczestników spotkania 
zasobów geologicznych na obszarze Góry św. Anny. 

03 
października 
2014r. 

Konferencja 

Konferencja wieńcząca projekt współpracy Opolski ETNOdizajn. Podczas konferencji 
zaprezentowano projekty wypracowane w ramach całego projektu współpracy.  
Zaproszono prelegentów,  naukowców z dziedziny designu oraz sztuki ludowej regionu, 
Polski i świata. 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 
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Stowarzyszenie uczestniczyło również w dziesięciu wyjazdach studyjnych, podczas 

których członkowie Stowarzyszenia nabywali umiejętności oraz wiedzy z zakresu aktywności 

za pośrednictwem innych podmiotów. 

 

Tabela 20. Wyjazdy studyjne 
Data Miejsce  Opis działań 

25 - 
27.08.2009  

Kraina Łęgów 
Odrzańskich – 

Karpacz  

Wizyta studyjna dla 22 przedstawicieli LGD Kraina św. Anny służący nabywaniu 
umiejętności oraz aktywizacji członków Stowarzyszenia na Dolny Śląsk. 

22.10.2010  
EkoMuzea 

Kaczawskie – 
Mściwojów, Dobków  

Wyjazd studyjny w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji - kontynuacja 
Warsztatów n/t ekomuzeum –  z ukierunkowaniem na przygotowanie projektów 
w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji zgodnie z celami LSR Krainy św. Anny 

06.05.2011  
Nowy Targ, Czarna 

Góra, Harklowa 
Wyjazd Studyjny – Lepszy przykład niż wykład – „ Małopolska Pachnąca Ziołami” 
w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji. 

16.09.2011     
Śląski Ogród 

Botaniczny Mikołów 

Wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
w Mikołowie w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji. Zadanie związane 
z realizacją działania - Ochrona Bioróżnorodności z naciskiem na stare odmiany 
czereśni na obszarze LGD Kraina św. Anny. 

21.10.2011    

Inwałd – Park 
Miniatur 

Górki Wielkie – 
Fundacja im Zofii 

Kossak 

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. 

4-5.10. 
2012 

Michałowice Czchów 
Ujanowice Iwkowa 
Ulanów Rudnik nas 

Sanem Krzeszów 
Ulanów ,Nisko 

Wizyta studyjna. Wyjazd aktywizujący z cyklu  „Lepszy przykład niż wykład ”- 
województwo małopolskie i podkarpackie. Dwudniowy wyjazd studyjny zrealizowany 
został w dwóch odrębnych hasłach przewodnich.  Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę 
z zakresu wykorzystywania zasobu naturalnego śliwki i wikliniarstwa. 

09.11.2012 
Kolonowskie – 

Kadłub Wolny – 
Zębowice 

Wyjazd aktywizujący z cyklu „Lepszy przykład niż wykład” do Krainy Dinozaurów. 

11-12 
września 
2014r. 

Cieszyn / Górki 
Wielkie – Fundacja im 

Zofii Kossak 

Wyjazd aktywizujący. Aktywizacja pracowników LGD w kierunku promocji 
i wdrażania nowych zadań w zakresie wdrażania LSR – wsparcie rozwoju turystyki. 

27-28 
lutego 
2015r. 

Cieszyn 

Dwudniowy wyjazd aktywizujący. Uczestnictwo w trakcie otwarcia wystawy Opolskie 
ETNOdizajn na terenie Zamku Cieszyn. Udział w warsztatach organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poprzez Zamek Cieszyn. Spotkanie 
z właścicielką  Schroniska Kossakówka na którym zrealizowano projekt " 
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej" z środków PROW 2007 - 2013, nawiązanie 
współpracy celem promocji produktów turystycznych z obszaru Krainy św. Anny. 

28-29 
kwiecień 
2015r. 

Karpacz 

Wyjazd aktywizujący. Spotkanie z Biurem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 
Ducha Gór; Prezentacja Skarbca Ducha Gór (sklep) - zasady funkcjonowania, sposoby 
rozliczania, komercjalizacja produktu lokalnego; Prelekcja: marketing produktów 
lokalnych z uwzględnieniem  produkcji i dystrybucji; działalność odpłatna prowadzona 
przez LGD; Przykłady Otwartych Pracowni jako element turystyki kulturowej regionu, 
edukacji regionalnej i tożsamości regionu (prezentacja Otwartych pracowni); Przykład 
działalności partnerskiej -  gospodarstwo Agroturystyczne Kowalowe Skały - hodowla 
owcy wrzosówki, danieli oraz krów rasy Highland; Obiad z produktów lokalnych 
w Gospodarstwie Agroturystycznym Kowalowe Skały. 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny brało również udział w szkoleniach (9), konferencjach 

i seminariach (3), podróżach studyjnych (4), spotkaniach (5) oraz innych działaniach 

organizowanych w ramach KSOW. Działania te zostały zawarte w poniższej tabeli: 
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Tabela 21. Działalność Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach KSOW 

Data Miejsce  Opis działania 

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 UMWO (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” 

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. 

29.04.2010 Opole, Ostrówek 
Szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania „Instrumenty i źródła 
finansowania wkładów własnych w ramach realizacji małych projektów” 

25.05.2010 
Opole, 

Opolski Urząd 
Wojewódzki 

Szkolenie  dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania „Sposoby i metody skutecznego 
aktywizowania społeczności lokalnych” 

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 

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. 

09.2010 - 
Tworzenie bazy danych sołectw Krainy św. Anny należących do Programu Odnowy Wsi 
i rozpowszechnianie za pomocą  www.odnowawsi.eu 

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 UMWO Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli opolskich Lokalnych Grup Działania. 
17.03.2011 UMWO (Ostrówek) Szkolenie nt. „Podstawowe zasady administracyjne w LGD”. 

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. 

19.04.2011 Opole Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla LGD 
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”. 

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 

19-
29.01.2012 

Międzynarodowe 
Targi Rolno-

Spożywcze Grune 

Wystawca; promowanie województwa i opolskich produktów tradycyjnych 
i regionalnych; promocja województwa opolskiego 
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Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

W celu promocji podejmowanych działań Stowarzyszenie Kraina św. Anny korzystało 

z usług mediów – głównie TVP Opole i Radia Opole. Na ogół były to usługi polegające na 

promocji wydarzeń w formie relacji  ze zrealizowanych działań, promocji realizowanych zadań 

służących wdrażaniu LSR oraz  spotów reklamowych. W związku z promocją, Stowarzyszenie 

skorzystało z 16 radiowych usług promocyjnych (najczęściej w Radio Opole) i z 26 

telewizyjnych usług promocyjnych (w TVP Opole). Z racji zróżnicowanego czasu emisji, 

powtórek, emisji cyklicznych oraz prezentacji zróżnicowanej liczby spotów w ramach jednej 

usługi powyższe wartości liczbowe mają charakter umowny i mogą nie stanowić pełnego 

odzwierciedlenia działań promocyjnych, jakie Stowarzyszenie podejmowało z wykorzystaniem 

mediów. Z tego względu, poszczególne działania zestawione zostały w odpowiednich tabelach. 

 

Tabela 22. Działania promocyjne w mediach 
Data Miejsce  Opis działania 

Listopad 
2009  

Na antenie 
Radia Opole 

i TVP 3 Opole 

Emisje  audycji o działalności Stowarzyszenia Kraina św. Anny – udostępnione także 
na stronie internetowej www.annaland.pl. 

21.05.2011  
– 29.05.2011  

Radio Opole Promocja w mediach – czas antenowy w radiu Opole, emisja reklamy promującej 
wydarzenie nt. „ Spotkanie na wulkanie – annogórska majówka geologiczna”. 

23.05.2011  
– 27.05.2011  

Radio Park Promocja w mediach – czas antenowy w radiu Park, emisja reklamy promującej wydarzenie 
nt. „ Spotkanie na wulkanie – annogórska majówka geologiczna”. 

30.11.2011  
do 
6.12.2011  

------ 
Promocja Konkursu na Najpiękniejszy Regionalny Stół Adwentowy/Bożonarodzeniowy 
Obszaru Krainy św. Anny podczas Jarmarku Adwentowego w dniu 04.12.2011 
organizowanego w Walcach w radio Złote Przeboje oraz Roxy Fm 

01.12.2011  
– 04.12.2011  

Radio Opole 
Promocja Konkursu na Najpiękniejszy Regionalny Stół Adwentowy/Bożonarodzeniowy 
Obszaru Krainy św. Anny podczas Jarmarku Adwentowego w dniu 04.12.2011 
organizowanego w Walcach w radio Opole. 

04.07.2013 – 
29.08.2013  

Radio Opole Świadczenie informacyjno – promocyjne w Radio Opole całe województwo Opolskie 

2013 Radio Opole 2 usługi promocji w radio w I kwartale oraz w II kwartale - zakup czasu antenowego 
w radiu. 

II półrocze 
2013 

Radio Opole Promocja w mediach -zakup czasu antenowego w radiu. Ogłoszenia o naborach na stare 
i nowe środki Promocja w radio OPOLE. 

grudzień 
2013 

Radio Opole 
Promocja w mediach: zakup czasu antenowego w radiu. Ogłoszenia o naborze nr XI/2014 
na stare i nowe środki. Promocja w radio dot. ogłoszeń o naborach wniosków w ramach 
wdrażania LSR i możliwości otrzymania dofinansowania na te działania. 

04.07.2013 – 
29.08.2013 

Radio Opole 

Na antenie Radia Opole - świadczona usługa cyklu audycji informacyjno – promocyjnej pn. 
„Poznaj Krainę św. Anny”. Efektem kampanii informacyjno – promocyjnej atrakcji 
turystycznych Krainy św. Anny jest promocja obszaru w celu zachęcenia do jego 
odwiedzania, a także do składania wniosków w ramach działania wdrażanie LSR. 

2013r. 2 usługi Promocja w mediach: -zakup czasu antenowego w radiu. Promocja w mediach - zakup czasu 

Woche 

1.08.2012 

Wojewódzka 
Grupa Robocza ds. 

Krajowej Sieci 
Obszarów 
Wiejskich 

Członek Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 
współpraca przy tworzeniu i aktualizowaniu planów działania KSOW, opiniowanie 
sprawozdań rocznych z realizacji planu działania KSOW, zgłaszanie propozycji działań, 
doradztwo w zakresie kierunków rozwoju obszarów wiejskich 

06-
09.05.2012 

Wyjazd studyjny 
do Hiszpanii 

Uczestnik; wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami w obszarze: wdrażania 
inicjatywy LEADER jako centralnego instrumentu Wspólnej Polityki Rolnej, szeroko 
rozumianej turystyki, jako szansy rozwoju obszarów wiejskich oraz promocji turystyki 
na obszarach wiejskich. Poznanie problematyki oraz działania programu LEADER. 

10.08.2013 
Polska wg Kreta 
Kraina św. Anny 

Wyznaczenie miejsc do realizacji materiału filmowego; Promocja walorów kulturowych 
i turystycznych obszaru LGD. Film – na szeroką skalę promujący zasoby obszaru Krainy 
św. Anny 

http://www.annaland.pl/
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promocji 
Radio Opole 

antenowego w radiu promować będzie i zachęcać do składania wniosków w ramach 
działania wdrażanie LSR. Promocja w radio PARK i radio OPOLE. 

II półrocze 
2013 
grudzień 
2013 

Radio Opole 
Promocja w mediach -zakup czasu antenowego w radiu. Ogłoszenia o naborach na stare 
i nowe środki Promocja w radio OPOLE. 

Styczeń 
2014 

Radio Opole 
Promocja w mediach: zakup czasu antenowego w radiu. Ogłoszenia o naborze nr XI/2014 
na stare i nowe środki. Promocja w radio dot. ogłoszeń o naborach wniosków w ramach 
wdrażania LSR i możliwości otrzymania dofinansowania na te działania. 

24.02. – 
18.03.2014 
05.04 – 
11.05.2014 

Radio Opole Promocja w mediach -zakup czasu antenowego w radiu. Ogłoszenia o naborach XII i XIII 
na stare i nowe środki Promocja w radio OPOLE. 

1 maja 2014 
do 19 
września 
2014 

TVP Opole Kampania spotów reklamowych emitowana na antenie TVP Opole od maja do września 
2014, która zapraszała na nadchodzące wydarzenie na obszarze Kraina św. Anny. 

1 maja 2014 
do 19 
września 
2014 

TVP Opole 

Kampania spotów reklamowych emitowana na antenie RADIA OPOLE Emisja 12 spotów 
reklamowych na antenie TVP Opole – Obchody Kalwaryjskiej na Górze św. Anny; Jarmark 
Odpustowy u Św. Jacka w Kamieniu Śląskim; XVIII Przegląd Koni Rasy Śląskiej w Porębie; 
Święto Tarniny w Tarnowie Opolskim; Jantury Izbickie, czyli Noc Świętojańska; Festiwal 
czereśni w powiecie Krapkowickim; Targi Panieńskie w Ujeździe; Wojewódzki Konkurs 
Kołacza w Rozwadzy; Święto Syra w Kadłubie; Śląskie Beranie w Izbicku; Święto Czereśni 
w Leśnicy; Jarmark Cysterski w Jemielnicy. 

Czerwiec 
2014 

TVP Opole 
Na antenie TVP Opole został wyemitowany programu pt: „Opolskie Szlakiem LGD”. Program 
przyczynił się do promocji turystycznych, rekreacyjnych oraz przyrodniczych partnerów 
projektu. 

Wrzesień 
2014 

TVP Opole Emisja cyklu dwóch audycji telewizyjnych GEOskarby w TVP Opole. Strona internetowa: 
www.annaland.pl 

Lipiec - 
Wrzesień 
2014 

Radio Opole Emisja 4 audycji radiowych GEOskarby w Radiu Opole. 

Styczeń – 
Listopad 
2014 

TVP Opole Emisja cyklu audycji telewizyjnych „Opolski ETNOdizajn” w TVP Opole oraz 3 ośrodkach 
ogólnopolskich odcinki od 2 do 8. 

Styczeń – 
Czerwiec 
2014 

Radio Opole Emisja audycji radiowych od odcinka 5 do 16 „Opolski ETNOdizajn” Radio Opole. 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Tabela 23. Działania promujące zasoby LGD w programie „Nasza Wieś” 
Data Miejsce  Opis działania 

05.06.2011  TVP Opole Promocja działania w programie o tematyce rolnej pt. „ Nasza Wieś” nt. Targi Panieńskie. 

12.06.2011  TVP Opole Promocja działania w programie o tematyce rolnej pt. „ Nasza Wieś” nt. Spotkanie 
na wulkanie. 

11.09.2011  TVP Opole Promocja działań w programie o tematyce rolnej pt. „ Nasza Wieś” nt. Jarmarku 
Cysterskiego. 

16.10.2011  ----- 

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. 

11.12.2011  -------- 
Promocja działania w programie o tematyce rolnej pt. „ Nasza Wieś” nt. Konkurs 
na Najpiękniejszy Regionalny Stół Adwentowy/Bożonarodzeniowy Obszaru Krainy św. 
Anny podczas Jarmarku Adwentowego w dniu 04.12.2011 w Walcach 

05.06.2011 ------- Promocja działania w programie o tematyce rolnej pt. „ Nasza Wieś” nt. Targi Panieńskie. 

28.04.2013  
26.05.2013  

TVP Opole Emisja programu telewizyjnego o tematyce rolnej pt. „Nasza Wieś” w TVP Opole. 

17.11.2013  TVP Opole Emisja programu telewizyjnego dnia 17.11.2013  o tematyce rolnej pt. „Nasza Wieś” w TVP 
Opole. 

http://www.youtube.com/v/mxtMiD47ivM?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/vdvVa_f0jVs?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/vdvVa_f0jVs?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/YmV_xHW5iCM?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/vTKZ0xibrXA?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/QxMq2s5lu7w?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/N0ziRKEav7M?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/ACDfVDkZVeI?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/ACDfVDkZVeI?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/6SadIG-2R-4?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/gCHaEOD6U98?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/gP4wUbhbVVQ?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/gP4wUbhbVVQ?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/17f7aP-BPFs?version=3&f=playlists&app=youtube_gdata
http://www.annaland.pl/
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15.12.2013  TVP Opole Emisja programu telewizyjnego dnia 15.12.2013  o tematyce rolnej pt. „Nasza Wieś” w TVP 
Opole. 

28.06.2014  TVP Opole Emisja programu telewizyjnego dnia 28.06.2014  o tematyce rolnej pt. „Nasza Wieś – 
Skromni ludzie wielkie dzieła” w TVP Opole. Strona www.annaland.pl 

29.06.2014  TVP Opole Emisja programu telewizyjnego dnia 29.06.2014  o tematyce rolnej pt. „Nasza Wieś – Perła 
Śląska Opolskiego” w TVP Opole. Strona www.annaland.pl 

14.06.2014 
21.06.2014 

TVP Opole Emisja programu telewizyjnego o tematyce rolnej pt. „Nasza Wieś – Prace Konkursowe w 
ramach działania Pokaz jak LEADER zmienił twoje otoczenie” w TVP Opole.   

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

Tabela 24. Działania promocyjne w programie „Telewizja Zima/Telewizja Lato” 
Data Miejsce  Opis działania 

04.03.2013  
06.03.2013 

16 oddziałów 
terenowych 
TVP 

Emisja programu w TVP oddział w Opolu audycja pt.: „Telewizja Zima” oraz na antenach 15-
stu oddziałów terenowych. 

22.07.2013  
16oddziałów 
terenowych 
TVP 

Emisja programu w TVP oddział w Opolu audycja pt.: „Telewizja Lato” oraz na antenach 15-
stu oddziałów terenowych. 

08.03.2014 
22.03.2014 
05.04.2014 
19.04.2014 

Wybrane 
oddziały 
terenowe 
TVP Strona 

Reemisja programu w TVP oddział w Opolu audycja pt.: „Telewizja Zima” oraz na antenach 
wybranych oddziałów terenowych. 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Tabela 25. Działania promujące zasoby LGD w programie „Jak to na Śląsku” 
Data Miejsce  Opis działania 

08.06.2013  
09.06.2013  
12.06.2013  
23.06.2013  

TVP Opole i 6 
oddziałów 
Telewizji 
Regionalnej 

Emisja programu pt. „ Jak to na Śląsku – Kwietne Kobierce” w TVP oddział Opole oraz 
na antenach 6 oddziałów Telewizji Regionalnej. 

16.02.2013  
– 17.02.201; 
20.02.2013 
;05.03.2013;
07.03.2013  

TVP Opole i 6 
oddziałów 
Telewizji 
Regionalnej 

Emisja programu pt. „ Jak to na Śląsku – Babski Comber” w TVP oddział Opole oraz 
na antenach 6 oddziałów Telewizji Regionalnej. 

07.12.2013  
- premiera 
14.12.2013; 
21.12.2013; 
28.12.2013 – 
emisje 
powtórkowe 

TVP Opole i 6 
oddziałów 
Telewizji 
Regionalnej 

Emisja programu pt. „ Jak to na Śląsku – Kwietne Kobierce” w TVP oddział Opole oraz 
na antenach 6 oddziałów Telewizji Regionalnej. 

Styczeń 
2014 

TVP Opole i 6 
oddziałów 
Telewizji 
Regionalnej 

Emisja programu pt. „ Jak to na Śląsku – Wodzenie Niedźwiedzia” w TVP oddział Opole oraz 
na antenach 6 oddziałów Telewizji Regionalnej. 

Premiera 
21.09.2014  
Powtórka 
28.09.2014  

TVP Opole 
Emisja programu pt. „ Jak to na Śląsku – Przegląd Koni Rasy Śląskiej” w TVP oddział Opole 
oraz na antenach 4 oddziałów Telewizji Regionalnej. 

Premiera 
26.10.2014  
Powtórka 
02.11.2014  

TVP Opole 
Emisja programu pt. „ Jak to na Śląsku – Targi i Jarmarki w Krainie św. Anny” w TVP oddział 
Opole oraz na antenach 4 oddziałów Telewizji Regionalnej. Strona www.annaland.pl 

22.03.2015r. TVP Opole 
Emisja programu pt. „ Jak to na Śląsku – Szkubanie Pierza” w TVP oddział Opole oraz na 
antenach 4 oddziałów Telewizji Regionalnej. Strona www.annaland.pl 

04.06.2015r. TVP Opole Reemisja programu pt. „ Jak to na Śląsku – Kwietne Kobierce” na TVP Polonia 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 
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Z udziałem Stowarzyszenia Kraina św. Anny powstały również filmy promujące obszar 

LGD. Działania w tym zakresie zostały zestawione w poniższej tabeli. 

Tabela 26. Promocja obszaru LGD poprzez pozostałe produkcje filmowe 
Data Opis działania 

Grudzień 2009  
Realizacja 10 filmów promujących każdą z gmin przynależących do Stowarzyszenia – stanowiących 
promocję obszaru Krainy św. Anny. 

07.2011 
Film "Krampskie Utopce" - film zrealizowany na motywach najlepszej interpretacji legendy dla obszaru LGD 
Krainy św. Anny w ramach konkursu "Annogórskie Beranie" 

15.09.2011  
Tłumaczenie narracji 10 filmów informacyjnych, przedstawiających walory turystyczne każdej z gmin 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny – tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki, wczytanie 
niemieckiego lektora oraz wymianę lektora w filmach. 

30.11.2011  
Realizacja filmu informacyjno – promocyjnego o Górze Świętej Anny – walory turystyczne Góry Świętej 
Anny ze szczególnym uwzględnieniem Kalwarii, Sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej, Pielgrzymowanie 
po Górze św. Anny wykonanie filmu w wersjach: polskiej oraz niemieckiej. 

Luty 2013  
Zrealizowany film pn. „ Poznaj Krainę św. Anny”  zamieszczony został na stronie www.annaland.pl, brał 
również udział w organizowanych konkursach krajowych, jak i zagranicznych co spowodowało szeroką 
promocję zasobów obszaru Kraina św. Anny. 

04-05.04.2015 Reemisja odc. Opolski ETNOdizajn kroszonki na antenie TVP Opole, Białystok, TVP Polonia 

21.06.2015r. 
Emitowanie film pn. „ Poznaj Krainę św. Anny”  na antenie TVP Polonia zamieszczony został na stronie 
www.annaland.pl, brał również udział w organizowanych konkursach krajowych, jak i zagranicznych co 
spowodowało szeroką promocję zasobów obszaru Kraina św. Anny 

30.04.2015r. 
15.05.2015r. 

Realizacja i emisja programu pt: Legendy Opolskie Utopce w Kranie św. Anny na antenie TVP OPOLE. 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Stowarzyszenie promowało również obszar LGD oraz LSR w Internecie, poprzez 

umieszczanie informacji, spotów i filmów na własnej stronie oraz na innych stronach internetowych. 

Szczegółowe zestawienie działań w tym zakresie zawarte zostało w poniższej tabeli. 

Tabela 27. Promocja obszaru LGD oraz LSR w Internecie 
Data Miejsce  Opis działania 

Grudzień 
2009  

Internet 
Wykonanie mapy interaktywnej obszaru, która została zamieszczona na stronie 
internetowej Stowarzyszenia. 

2010 Internet 
Stworzenie nowej strony internetowej i  bieżące aktualizowanie informacji o założeniach 
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Krainy św. Anny poprzez odpowiednie 
uszeregowanie materiałów w poszczególnych działach. 

2010 
www.annalan

d.pl 

Stworzenie na stronie internetowej zakładki Nabory z ogólnodostępnymi, niezbędnymi i na 
bieżąco aktualizowanymi informacjami odnośnie zasad przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania 413 Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. 

30.11.2011  Internet 
Wykonanie strony promocyjnej www.annaland.pl w wersji niemieckojęzycznej oraz 
angielskojęzycznej. 

Cały 2011  
www.annala

nd.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 

Marzec 2011 
www.annalan

d.pl 

Bieżące aktualizowanie informacji na stronie internetowej o założeniach Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia Krainy św. Anny poprzez odpowiednie uszeregowanie materiałów 
w poszczególnych działach. 

20.08.2011  
www.annalan
d.pl 

Przetłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki części turystycznej znajdującej się 
na stronie  www.annaland.pl 

19.09.2011  
www.annalan

d.pl 
Przetłumaczenie z języka polskiego na język angielski części turystycznej znajdującej się 
na stronie  www.annaland.pl 

2013 

Strona 
internetowa 
www.annala

nd.pl 

Informacja elektroniczna. Zamieszczenie nowych materiałów promocyjnych i dodatkowych 
informacji na stronie internetowej. Utworzone zakładki: Projekty współpracy – Opolski 
Szlakiem LGD, Opolski ETNOdizajn, Opolskie Skarby Geologiczne. Analiza Bioróżnorodności 
z naciskiem na stare podmiany czereśni, Poradnik dla producentów rolnych, Odwołania dla 
wnioskodawców, Ankieta monitorująca, Wyróżnienia LGD, Annaland w mediach, Konkursy. 
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2013 

Strona 
internetowa 
www.annala

nd.pl oraz 
www.youtub

e.pl 

Programy telewizyjne, FILMY zamieszczone na stronie, dodatkowo TVP Opole – informacje 
rolnicze 

Styczeń 
2014 

Strona 
internetowa 
www.opolski
eszlakiemldg.
pl 

Informacja elektroniczna. Zamieszczono informacje o zabytkach, rekreacji, noclegach, 
gastronomii z terenów partnerów projektu. Informację o nowo powstałej stronie 
internetowej zawierającej informacje dla potencjalnego turysty zostały umieszczone na 
stronach partnerów projektu współpracy. 

Lipiec 2014 Internet 
Informacja elektroniczna. Zamieszczono grę komputerową i jej odpowiednik terenowy oraz 
materiały promujące walory przyrodnicze i paleontologiczne partnerów projektu 
współpracy 

Sierpień 
2014 

Internet 
Stworzona gra komputerowa została umieszczona na stronie internetowej powstałej 
w trakcie realizacji zadania. 

Styczeń – 
Grudzień 
2014 

Strona 
internetowa 

www.annaland.
pl 

Informacja elektroniczna. Zamieszczenie nowych materiałów promocyjnych i dodatkowych 
informacji na stronie internetowej. 

Styczeń – 
Grudzień 
2014 

Strona 
internetowa 

www.annaland.
pl oraz 

www.youtube.pl 

Programy telewizyjne, FILMY zamieszczone na stronie w ramach Funkcjonowania LGD, 
Nabywanie umiejętności i Aktywizacja: Spot zapraszający na Cykl audycji radiowych - 
"Poznaj Krainę św. Anny"" 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny wydawało również mapy, przewodniki turystyczne, 

opracowania, foldery, artykuły i publikacje. W ramach promocji Stowarzyszenie wydało także 

ulotki (10000 szt.), wykonało banery oraz tablice. Szczegóły zostały ujęte w dwóch poniższych 

tabelach. 

 

Tabela 28. Mapy, przewodniki turystyczne, opracowania, foldery, artykuły i publikacje wykonane przez 
Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
Data Opis działania 

Grudzień 2009  Wykonano mapę obszaru Krainy św. Anny w wersji papierowej w celu promocji regionu. 

Czerwiec 2010  
Publikacja „Smaki wielkanocne Krainy św. Anny” w ramach konkursu na Najpiękniejszy regionalny stół 
wielkanocny obszaru Krainy św. Anny 

Październik 
2010  

Promocja  w mediach lokalnych –  umieszczenie materiału informacyjnego o Stowarzyszenia Kraina św. 
Anny w atlasie turystycznym wydanym przez Nowa Trybunę Opolską . 

Cały 2010  
Wykonanie opracowań dotyczących obszaru LSR – analiza bioróżnorodności Krainy św. Anny z naciskiem 
na stare odmiany czereśni. 

  Listopad 2010  Publikacja przewodnika turystycznego po obszarze LGD „Poznaj Krainę św. Anny” 

06.09.2011  
Publikacja prasowa pn. Jarmark Cysterski realizowany w Jemielnicy w ramach małych projektów, jako 
zapowiedź imprezy oraz jako artykuł po jego zrealizowaniu. 

26.10. 2011  Publikacja kolorowanki pt. „Śląskie legendy w Annogórskich Łobrołzach. Kolorowanka dzieci dla dzieci” 

Cały 2011  
Wykonanie opracowań dotyczących obszaru LSR – analiza bioróżnorodności Krainy św. Anny z naciskiem 
na stare odmiany czereśni – kontynuacja z roku 2010 

Marzec 2013  
Wykonano 30 000 szt. map z przeznaczeniem ich dystrybucji zawierające opisy ciekawych miejsc oraz 
zdjęć obszaru działania Stowarzyszenia obejmującego 10 gmin należących do LGD. Mapy zawierają 
również opis atrakcji turystycznych w pięciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, czeskim i śląskim. 

12.12.2011  
Promocja Konkursu na Najpiękniejszy Regionalny Stół Adwentowy/Bożonarodzeniowy Obszaru Krainy 
św. Anny podczas Jarmarku Adwentowego w dniu 04.12.2011 organizowanego w Walcach – artykuł 
podsumowujący ww. działanie. 

Kwiecień 2014 
Wykonano 21 250 szt. folderów „Opolskie Szlakiem LGD”  zawierające opisy ciekawych miejsc oraz zdjęć 
obszaru partnerów projektu obejmującego 9 LGD. Foldery zawierają również opis atrakcji turystycznych. 

Czerwiec 2014 Wykonano 10 125 szt. map z przeznaczeniem ich dystrybucji zawierające opisy ciekawych miejsc oraz 

http://www.annaland.pl/
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zdjęć obszaru partnerów projektu obejmującego 9 LGD. Mapy zawierają opis atrakcji turystycznych 
j. polskim. 

Wrzesień 2014 
Wykonano 5000szt Publikacji „Opolski ETNOdizajn” z przeznaczeniem ich dystrybucji zawierające opisy 
twórców ludowych i rękodzielnictwa oraz projektów powstałych na bazie lokalnych tradycji.5 

Wrzesień 2014 
Wykonano 1000szt Kalendarza na 2015  „Opolski ETNOdizajn” z przeznaczeniem ich dystrybucji 
zawierające zdjęcia twórców ludowych i rękodzielnictwa, którym się zajmują. 

Czerwiec 
2015r. 

Wykonano mapę obszaru wodoodporną Poznaj Krainę św. Anny w wersji papierowej w celu promocji 
regionu. Nakład 5 tys. 

Maj 2015r. Publikacja kolorowanki pt. „Śląskie legendy w Annogórskich Łobrołzach. Kolorowanka dzieci dla dzieci” 
Czerwiec 
2015r. 

Publikacja przewodnika turystycznego po obszarze LGD „Poznaj Krainę św. Anny” – II wydanie. Nakład 5 
tys. 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Tabela 29. Ulotki, banery, tablice wykonane przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
Data Opis działania 
Kwiecień 2010 Publikacja ulotki informacyjno – promocyjnej Krainy św. Anny 

Marzec 2011 Publikacja ulotki o gospodarstwach agroturystycznych z obszaru LGD Kraina św. Anny 

02.03.2011  
Publikacja ulotek o gospodarstwach agroturystycznych z obszaru LGD w dwóch wersjach językowych: 
niemieckiej i polskiej. 

29.07.2011  
Dodruk ulotek o gospodarstwach agroturystycznych z obszaru LGD w dwóch wersjach językowych: 
niemieckiej i polskiej. 

08.04.2011  
Baner reklamujący LGD – jako promocja obszaru i działań organizowanych przez LGD za pośrednictwem 
informacji o stronie www.annaland.pl  oraz PROW wg. księgi wizualizacji na lata 2007-2013. 

11.04.2011  
Stand promujący z otworem na twarze oraz stand promujący bez otworu na twarze – jako promocja 
obszaru LGD za pośrednictwem informacji o stronie www.annaland.pl  oraz PROW wg. księgi wizualizacji 
na lata 2007-2013. 

18.08.2011  
(29.06.2011 ) 

Tablice promujące zasoby turystyczne obszaru Krainy św. Anny 

09.09.2011  
Baner reklamowy do powieszenia na namiocie promujący jako promocja obszaru i działań LGD 
za pośrednictwem informacji o stronie www.annaland.pl  oraz PROW wg. księgi wizualizacji na lata 2007-
2013. 

22.09.2011  
Rollup promujący, jako promocja obszaru i działań LGD za pośrednictwem informacji o stronie 
www.annaland.pl  oraz PROW wg. księgi wizualizacji na lata 2007-2013. 

Marzec 2013 
Wykonano 2000 szt. ulotek z ofertą turystyczną Kadłuba – Muzeum bez murów. Ulotki udostępniane są 
w siedzibie LGD punktach informacji turystycznej osobom z obszaru LGD, a także spoza niego oraz  dla 
działań OROT-u lub udziału w targach. 

Marzec 2013  Wykonano 2 000 szt. ulotek z ofertą agroturystyczną obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Kwiecień 2013  
Wykonano 2 000 szt. ulotek z Kalendarium Imprez z obszaru LGD na 2013  Ulotka  promuje kalendarz 
imprez/wydarzeń na obszarze Krainy św. Anny oraz źródła finansowania LGD - PROW. 

Lipiec 2014 
Wykonano 4000szt ulotek Opolskie GEOskarby z przeznaczeniem ich dystrybucji zawierające opisy miejsc, 
w których można znaleźć zasoby paleontologiczne. 

Wrzesień 
2014r. 

Wykonano banner roll- up promując Opolski ETNOdizajn. 

Czerwiec 
2015r. 

Wykonano materiały promujące obszar LDG oraz LSR, PROW tj.: Drewniane breloczki wraz z woreczkami, 
kartki pocztowe, teczki reprezentacyjne, herbatki, długopisy, notatniki. 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny brało udział w wystawach, targach i konferencjach. 

W okresie od 2009 do 2015 LGD wzięła udział w 59 tego typu inicjatywach. Większość tych 

inicjatyw odbywała się poza województwem opolskim – w innych częściach kraju (19) 

lub za granicą (23). 
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Tabela 30. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy 
Data (rok) Wydarzenie Miejsce 

2010 
II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL 

Kielce 

2011 

Promocja zasobów LGD na Międzynarodowych Targach 
Turystycznych ITB w Berlinie 

Berlin 

Promocja zasobów LGD na Targach Rzemieślniczo - 
Konsumpcyjnych w Mainz w Niemczech. 

Mainz 

III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL 2011 

Kielce 

Targi Wiosenne w Strzelcach Opolskich Strzelce Opolskie 

III Jarmark Lokalnych Grup Działania Województwa Opolskiego 
Góra Św. Anny (Dom 

Pielgrzyma) 
OROT (promocja bez kosztowa ze strony LGD, materiały promujące, 
banery i standy) 

Opole 

XI Europejskie Targi Chłopskie 2011 Krzyżowice 
Tour Salon Poznań 
Touristic & Caravaning Lipsk 
Regiontour Brno(Republika Czeska) 
Holiday Word Praga(Republika Czeska) 

Infotour 
Hradec Kralove(Republika 

Czeska) 
Glob Katowice 
W stronę słońca Opole 

2012 

Promocja zasobów LGD na Międzynarodowych Targach 
Turystycznych ITB w Berlinie 

Berlin 

III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL 2012 

Kielce 

Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grune Woche Berlin 
IV Jarmark Opolskich Lokalnych Grup Działania” organizowany 
przez Nyskie Księstwo Jezior I Gór 

Nysa 

Regiontour Brno (Republika Czeska) 
CMT Stuttgart (Niemcy) 
Reisen Hamburg( Niemcy) 
Holiday Word Praga (Republika Czeska) 
Konferencja polskie klastry i polityka klastrowa Opole 
Tourtec Jelenia Góra 
W stronę słońca Opole 
Fan Camp 2012 Carlsberg Wrocław 
Opolskie targi organizacji pozarządowych „Opolskie 
Niezapominajki” 

Opole 

TT Warsaw Warszawa 
Tour Salon Poznań 

2013 

„REGIONTOUR” Brno (Republika Czeska) 
„78 Międzynarodowe Targi Rolno – Spożywcze Grune Woche” Berlin (Niemcy) 
„Holiday Word” Praga (Republika Czeska) 
„UTAZAS” Budapeszt (Węgry) 
„ITB” Berlin (Niemcy) 

„Infotour” 
Hradec Kralove (Republika 

Czeska) 
„GLOB” Katowice 
„Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej I Agroturystyki” Kielce 
„Tourtec” Jelenia Góra 
„ W Stronę Słońca” Opole 
„Piknik Z Funduszami Europejskimi” Opole 
„Tour Salon” Poznań 

2014 

Holiday Word Praga (Republika Czeska) 
Utazas Budapeszt (Węgry) 
ITB Berlin (Niemcy) 
Infotour Haradec Kralove (Republika 
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Czeska) 
Golb Katowice 
Piknik Na Świdnickiej Wrocław 
W Stronę Słońca Opole 
Piknik Europejski Opole 
Odwiedź Nasze Województwo Wrocław 
Mikser Regionalny Łódź 
Dni Polskiej Gatronomii I Kultury Praga (Republika Czeska) 
Toursalon Poznań 

Wystawa w ramach projektu współpracy „Opolski ETNOdizajn” 
Powiatowe Centrum Kultury 

w Strzelcach Opolskich 
Wystawa w ramach projektu współpracy „Opolski ETNOdizajn” Starostwo Krapkowickie 

Wystawa w ramach projektu współpracy „Opolski ETNOdizajn” 
Muzeum Wsi Opolskiej 

w Opolu 

2015 
Wystawa w ramach projektu współpracy „Opolski ETNOdizajn” Dobrodzień - Dobroteka 

Wystawa w ramach projektu współpracy „Opolski ETNOdizajn” Cieszyn – Zamek Cieszyn 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Stowarzyszenie promowało również obszar LGD oraz realizację LSR w ramach innych 

organizowanych spotkań, wyjazdów czy konferencji; szczegóły zestawione zostały w tabeli. 

 

Tabela 31. Pozostałe działania promocyjne LSR i Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Data 
Miejsce 
działań 

Opis działań 

30.05.2010  
Dom Pielgrzyma 
– Góra Św. Anny 

Spotkanie na wulkanie – annogórska majówka geologiczna 

11.07.2010  
Krasiejów – 
LGD Kraina 
Dinozaurów 

Prezentacja działalności LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny podczas II Jarmarku 
Lokalnych Grup Działania województwa opolskiego. 

29.04.2010 
UM Dep. 
PROW  

Promocja działań LGD z uwzględnieniem wdrażania zadań LSR dot. turystyki na obszarze 
Krainy św. Anny – prezentacja w trakcie konferencji organizowanej przez Opolską 
Regionalną Organizację Turystyczną.   

05.11.2010 Kamień Śląski 
Prezentacja działalności LGD, możliwości współpracy i pozyskiwania środków w ramach 
Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju  Krainy św. Anny podczas warsztatów Związku 
Kobiet Śląskich. 

16.11.2010  

Ośrodek 
Doradztwa 

Rolniczego - 
Łosiów 

Promocja działalności LGD Krainy św. Anny podczas konferencji dla najlepszych 
gospodarstw agroturystycznych – podsumowanie wojewódzkiego konkursu Agro – 
Ekoturystycznego „Zielone Lato 2010”. 

10.12.2010  
Dom Pielgrzyma 
– Góra Św. Anny 

Seminarium p/t Analizy bioróżnorodności z naciskiem na stare odmiany czereśni 
w obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny i niezbędne działania służące ich ocaleniu. 

29-30.05.2011 Góra św. Anny Spotkanie na Wulkanie - Annogórska Majówka Geologiczna 
4.09.2011  Jemielnica I Jarmark Cysterski w Jemielnicy 

23.09. 2011 Kadłub 
Spotkanie na obszarze Partnerstwa Lokalnych Grup Działania (LGD):Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” Stowarzyszenie Kraina Św. Anny. 

02.12.2011 Ujazd 
Seminarium pt.: Analiza bioróżnorodności z naciskiem na stare odmiany czereśni w obszarze 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny i niezbędne działania służące ich ocaleniu. 

2012 
Obszar LGD 
Krainy św. 

Anny 

Analiza Bioróżnorodności z naciskiem na stare odmiany czereśni w obszarze 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz niezbędne działania służące ich ocaleniu. 
Zorganizowane zostało seminarium (5 grudnia w Strzelcach Opolskich). 

8.05.2014 

Siedziba LGD 
oraz 40 punktów 

NICEPLACE 
na obszarze 

województwa 
opolskiego. 

Realizowano od 8 maja 2014 do 8 maja 2015 - 12 miesięczną kampanie reklamowa „MINI - 
KART” zawierające wizualizację przygotowaną przez  Krainę św. Anny wskazanie zakresu 
działania i zaproszenie do odwiedzania strony www.annaland.pl 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

http://www.annaland.pl/
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W ramach promocji obszaru LGD oraz jego zasobów i produktów Stowarzyszenie 

zorganizowało 8 konkursów. 

 

Tabela 32.Organizacja konkursów 
Data Opis działania 
21.03.2010 Konkurs na Najpiękniejszy regionalny stół wielkanocny obszaru Krainy św. Anny. 

29.04.2011 
Konkurs "Śląskie legendy w "Annogórskim gołdaniu" oraz "Annogórskich Łobrołzach" – dla najmłodszych 
Krainy św. Anny". 

29.05.2011 
Konkurs "Na najlepsze stoisko wystawiennicze podczas III Jarmarku Lokalnych Grup Działania Województwa 
Opolskiego 

04.12.2011 
Konkursu na Najpiękniejszy Regionalny Stół Adwentowy/Bożonarodzeniowy Obszaru Krainy św. Anny 
podczas Jarmarku Adwentowego 

Czerwiec 
2012 

Konkurs   „Z   kamerą   o   Annalandzie”   film promocyjny lub LIPDUB o Krainie św. Anny 

Czerwiec 
2012 

Konkurs „Odkryj i pokaż światu uroki Annalandu” na ciekawy szlak Turystyczny po obszarze Kraina 
św. Anny 

 Wrzesień -
Styczeń 2014 

Konkurs na logo projektu współpracy Pt: „Opolskie ETNOdizajn” Współorganizator - Stowarzyszenie 
Brzeska Wieś Historyczna 

Kwiecień – 
Czerwiec 
2015r. 

Konkurs na najlepsze projekty unijne złożone przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny.  Konkurs pt: 
„Pokaż jak LEADER zmienił twoje otoczenie.”  

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny wzięło również udział w 25 konkursach, w tym również 

w konkursach zagranicznych. 

 

Tabela 33. Udział Stowarzyszenia Kraina św. Anny w konkursach 

Data Opis działania 
27.03.2010 Udział w Festiwalu Stołów Wielkanocnych i w  I - szym  Jarmarku Wielkanocnym w Warszawie 

04.10. 2010 

Udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  „Na najlepszy 
projekt/inicjatywę mająca na celu promocje regionu za pomocą produktu regionalnego 
lub tradycyjnego” – zajęcie I miejsca w Polsce. Odbiór nagrody podczas Międzynarodowych 
Targów Łódzkich Natura Food 2010. 

Styczeń 
2011r. 

Opolska Marka 2010r. Usługa  turystyczna  obszaru  Stowarzyszenia  Kraina św. Anny 

05 
Września 
2011 

Najlepszy produkt Turystyczny Śląska Opolskiego - 2011 

20.07.2011 
Udział w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat OROT , służy promocji obszaru 
i promocji działań finansowanych przez PROW 

Wrzesień 
2011 

„Najładniejsze Stoisko” XI Europejskich Targów Chłopskich w Krzyżanowicach 

20.09.2011 Udział w IV edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w Warszawie 
29.09.2011 Udział w konkursie „Kapitalni w Opolskiem – II edycja” w Opolu 

29.09.2011 
Udział w konkursie Laur Gospodarności II część Konkursu „ Inspirujący projekt roku” 
w Warszawie 

06 
październik
a 2011 

Konkurs na najlepszy projekt / inicjatywę mającą na celu promocję regionu    za pomocą 
produktu regionalnego lub tradycyjnego. 

04.12.2011 
Konkurs na Najpiękniejszy Regionalny Stół Adwentowy/Bożonarodzeniowy Obszaru Krainy św. 
Anny podczas Jarmarku Adwentowego w dniu 04.12.2011 w Walcach 

Styczeń 
2012 

Opolska Marka 2011r. Produkt promujący region Pakiet „Annogórskie gołdanie   i łobrołzy 
legend śląskich” 

Styczeń Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” Edycja Regionalna 2012 
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2012r. 
Styczeń 
2012r. 

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” Edycja Regionalna 2011 

Czerwiec 
2012 

Strona Internetowa wizytówką obszaru LGD 

Czerwiec 
2012 

Róbmy swoje – Aktywni w regionie 

Październik 
2012r. 

Nagrody w Dziedzinie Komunikacji Zgłoszony projekt: „Lerne das Annaland kennen” – 
j. niemieckim 

Styczeń 
2013 

Opolska Marka 2012r. Produkt promujący region Pakiet  „Przewodnik  geologiczny  
„Kamienne skarby Ziemi Annogórskiej” 

Maj 2013 KONKURS  „Najlepsza Książka o lokalnych i regionalnych Kulinariach w 2013r.” 
Maj 2013 KONKURS  „Lerne das Annaland kennen” 

Lipiec 2013 
Najlepszy produkt Turystyczny Województwa Opolskie 2013 Zgłoszony projekt: „Muzeum 
bez murów w Kadłubie” 

Lipiec 2013 Konkurs Filmowy TOURFILM festiwal Karlovy VARY 

Lipiec 2013 
Konkurs Filmowy THE 29th INTERNATIONAL FILM FESTIVAL AGROFILM 2013nZgłoszono 
: Święto Sera 

Sierpień 
2013 

Film,    Art    &    Tourism    FESTIVAL”    w Warszawie 

Styczeń 
2014 

“Biodiversitat & LEADER”. 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny organizowało wsparcie w formie doradztwa w zakresie 

przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju”. W latach 2010-2015 udzielono 744 usługi doradcze, z czego większość – 

w formie osobistej (55,4%), pozostałe – w formie telefonicznej. Najwięcej usług doradczych 

udzielono w roku 2013 (237). 

 

Tabela 34. Usługi doradcze w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”* 

Rok Liczba usług doradczych 
Ilość doradztwa 
telefonicznego 

Ilość doradztwa 
osobistego 

2010 5 3 2 

2011 134 18 116 

2012 141 4 137 

2013 237 166 71 

2014 199 125 74 

2015 28 15 13 

Ogółem 744 331 412 
*Stan na 6.06.2015r. Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny; Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

Jak wynika ze sprawozdań Stowarzyszenia Kraina św. Anny, w latach 2011-2014 z usług 

doradczych skorzystało 667 podmiotów, z czego zdecydowaną większość (506) stanowiły osoby 

fizyczne. Znacznie rzadziej z doradztwa korzystały organizacje pozarządowe (43), a zwłaszcza 

przedsiębiorcy (16). Wsparciem w zakresie doradztwa objęte zostały również inne podmioty 

(w liczbie 102), takie jak samorządy terytorialne, parafie czy rolnicy. 
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W okresie od 2009 do 2014 odbyło się 34 posiedzeń członków organu decyzyjnego. 

Frekwencja była umiarkowanie wysoka, trudno jednak dostrzec wyraźną tendencję spadkową lub 

wzrostową. Najwyższa frekwencja (90,6%) odnotowana została na początku okresu – w 2009 roku, 

najniższa natomiast – w roku 2013. Po stale dokonującym się spadku frekwencji w latach 2009-

2013, nastąpił jej wyraźny wzrost w 2014 roku. W dalszym ciągu jednak – jak wynika 

ze sprawozdania z roku 2014 – udział w posiedzeniach wśród przedstawicieli sektora 

gospodarczego jest znikomy.  

 

Tabela 35. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego w posiedzeniach 

Rok Liczba posiedzeń 
Uprawnieni do 

uczestnictwa członkowie 
organu decyzyjnego 

Średnia 
obecności 

Procent 
obecności 

2009 0 -- -- -- 
2010 3 18 16,3 90,6 

2011 
3 18 15 83,3 
2 20 17 85,0 

2012 3 20 16,0 80,0 

2013 
6 20 13,0 65,0 
8 17 12,75 75,0 

2014 9 17 14,7 86,5 

Źródło: Sprawozdania z realizacji LSR. 

 

W okresie realizacji LSR odbyły się 32 posiedzenia Rady Programowej. W posiedzeniach 

uczestniczyło średnio 13,9 członków. Uwzględniając łącznie wszystkie posiedzenia, sektor społeczny 

reprezentowało 53,4% przedstawicieli Rady, sektor publiczny 41,9%, sektor gospodarczy – 4,7%. 

 

Tabela 36. Posiedzenia Rady Programowej 

Nabór Termin Działania 413 
Posiedzenia Rady 

Programowej 

Obecność członków  

O
g

ó
łe

m
 

se
k

to
r 

p
u

b
li

cz
n

y
 

se
k

to
r 

sp
o

łe
cz

n
y

 

se
k

to
r 

g
o

sp
o

d
a

rc
zy

 

I/2009 
11.01.2010r. 
- 
25.01.2010r. 

Małe Projekty 
Posiedzenie 05.02.2010r. 18 7 10 1 Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 

II/2010 
21.05.2010r. 
- 
07.06.2010r. 

Odnowa i rozwój wsi 
Posiedzenie 17-18.06.2010r. 

16 6 9 1 

Małe Projekty 16 7 8 1 

III/2010 
01.10.2010r. 
- 
15.10.2010r. 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Posiedzenie 05.11.2010r. 15 9 5 1 
Różnicowanie w kierunku 
działalnosci nierolniczej 

IV/2011 
11.03.2011r. 
- 
25.03.2011r. 

Małe Projekty 

Posiedzenie 13-14-15.04.2011r. 

18 7 10 1 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

15 6 8 1 

11 6 5 0 

Różnicowanie w kierunku 
działalnosci nierolniczej 

Posiedzenie 26.04.2011r. 11 4 7 0 

Posiedzenie 16.05.2011r. 11 5 5 1 

V/2012 09.03.2012r. Małe Projekty Posiedzenie 03.04.2012r. 14 6 8 0 
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- 
23.03.2012r. 

Odnowa i rozwój wsi Posiedzenie 10.04.2012r. 18 7 11 0 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Posiedzenie 18.04.2012r. 16 6 10 0 
Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

VI/2013 
28.01.2013r. 
- 
12.02.2013r. 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

Posiedzenie 22.02.2013r. 15 5 8 2 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Posiedzenie 28.02.2013r. 13 6 7 0 

Posiedzenie 11.03.2013r. 11 5 6 0 

VII/2013 
14.03.2013r. 
- 
29.03.2013r. 

Małe Projekty 

Posiedzenie 09.04.2013r. 15 6 8 1 

Posiedzenie 18.04.2013r. 17 7 9 1 

Posiedzenie 25.04.2013r. 14 5 9 0 

Posiedzenie 20.09.2013r. 12 4 7 1 

Posiedzenie 27.09.2013r. 10 4 5 1 

VIII/2013                       
i                                           

IX/2013 

03.06.2013r. 
- 
18.06.2013r. 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

Posiedzenie 05.07.2013r. 16 8 7 1 
Małe Projekty 

Odnowa i rozwój wsi 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Posiedzenie 12.08.2013r. 13 5 7 1 
Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

X/2013 
30.09.2013r. 
- 
17.10.2013r. 

Małe Projekty 
Posiedzenie 29.10.2013r. 12 5 6 1 

Odnowa i rozwój wsi 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Posiedzenie 06.11.2013r. 15 5 9 1 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

Posiedzenie 18.11.2013r. 11 3 7 1 

XI/2014 
03.01.2014r. 
- 
17.01.2014r. 

Odnowa i rozwój wsi 

Posiedzenie 24.01.2014r. 12 6 6 0 
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

XII/2014 
10.03.2014r. 
- 
25.03.2014r. 

Małe Projekty Posiedzenie 08.04.2014r. 14 6 8 0 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Posiedzenie 16.04.2014r. 12 6 6 0 

Posiedzenie 17.04.2014r. 12 4 7 1 

XIII/2014 
22.04.2014r. 
- 
13.05.2014r. 

Odnowa i rozwój wsi Posiedzenie 27.05.2014r. 13 6 6 1 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Posiedzenie 03.06.2014r. 15 7 8 0 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

Posiedzenie 09.06.2014r. 14 6 8 0 

XIV/2014 
30.07.2014r. 
- 
14.08.2014r. 

Małe Projekty Posiedzenie 02.09.2014r. 15 7 6 2 

Odnowa i rozwój wsi Posiedzenie 10.09.2014r. 13 6 6 1 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Posiedzenie 15.09.2014r. 12 5 7 0 
Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 
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2.2 Wyniki badań CATI z mieszkańcami Krainy św. Anny 

 

Stowarzyszeniu Kraina św. Anny udało się wypracować efekt w postaci promocji nazwy 

regionu. Znajomość określenia „Kraina św. Anny” zadeklarowało 71,5% badanych. Z nazwą regionu 

mieszkańcy najczęściej stykali się w lokalnej prasie (26,0%) oraz w Internecie (20,0%).  

 

Mimo zetknięcia się z określeniem Kraina św. Anny, znajomość Stowarzyszenia „bardzo 

dużym stopniu” i w „raczej dużym stopniu” zadeklarowało jedynie, kolejno – 3,5% i 1,0% 

mieszkańców. Prawie połowa mieszkańców (49,0%) nie znała Stowarzyszenia Kraina św. Anny.  

Najczęściej o działalności Stowarzyszenia mieszkańcy dowiadywali się z Internetu 

(22,5%), nieco rzadziej – z lokalnej prasy (14,5%). 

Badani, deklarujący znajomość Stowarzyszenia (w jakimkolwiek stopniu), kojarzyli jego 

działalność przede wszystkim z rozwojem turystyki. Stosunkowo często skojarzenia mieszkańców 

odnośnie Stowarzyszenia wiązały się z ochroną kultury i tradycji, z ekologią, z promocją regionu oraz 

z imprezami kulturalnymi. 

Większość mieszkańców dostrzegała zmiany zachodzące w zamieszkiwanych przez nich 

gminach w zakresie budowy nowych obiektów i miejsc użyteczności publicznej oraz w zakresie 

remontów i doposażenia takich miejsc. Dostrzegane były również rezultaty działań miękkich. 

Mieszkańcy - w ostatnich pięciu latach - dostrzegali zwłaszcza powstanie 

w zamieszkiwanych przez nich gminach nowych siłowni zewnętrznych (72,0%), placów zabaw 

(65,5%), lokali gastronomicznych (45,5%), boisk (43,0%), ścieżek rowerowych (42,0%), basenów 

(35,0%), miejsc spotkań (29,0%), sal gimnastycznych (27,0%), świetlic lub domów kultury (27,0%), 

gospodarstw agroturystycznych (23,0%), parków lub skwerów (22,5%) oraz obiektów 

turystycznych (17,5%). 

W zakresie remontów i doposażenia mieszkańcy wskazywali zwłaszcza na place zabaw 

(54,5%), świetlice lub domy kultury (43,5%), boiska (37,5%), parki lub skwery (37,0%), przedszkola 

(32,5%), zabytki (31,0%), szkoły (29,0%), baseny (28,0%), ścieżki rowerowe (26,0%), miejsca 

spotkań (21,0%). 

Spośród działań miękkich najczęściej dostrzegalne – z perspektywy mieszkańców – były 

imprezy kulturalne (41,5%) oraz imprezy sportowe (33,5%). Rzadziej mieszkańcy dostrzegali 

organizację działań ekologicznych, promocję produktów lokalnych oraz organizację wystaw 

przyrodniczych. 

Najczęściej wskazywanymi obiektami, które – zdaniem mieszkańców – powstały z udziałem 

Stowarzyszenia, były place zabaw, ścieżki rowerowe i miejsca spotkań. W zakresie udziału 

Stowarzyszenia w remontach i doposażeniu obiektów mieszkańcy najczęściej odnosili się remontów 

zabytków oraz do doposażenia placów zabaw. W zakresie działań miękkich z udziałem 

Stowarzyszenia najczęściej wskazania dotyczyły imprez kulturalnych.  
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2.2.1 Charakterystyka badanych mieszkańców 

Badania zostały przeprowadzone na dwustuosobowej reprezentatywnej próbie 

mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Wśród badanych, 

zgodnie z rozkładem próby, znalazło się 48,5% kobiet 51,5% mężczyzn, odpowiednie proporcje 

mieszkańców ze względu na wiek i miejsce zamieszkania. 

 

Rysunek 2. Wiek 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

 

Rysunek 3. Zamieszkiwana gmina 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Ponadto, mieszkańcy Krainy św. Anny byli zróżnicowani ze względu na sytuację dochodową 

gospodarstw domowych. Najwięcej badanych mieściło się w przedziale od 801 zł do 1500 zł 

w przeliczeniu na osobę (27,5%). W przedziałach niższych lokowało się 22,5% respondentów, 

w przedziałach wyższych – 28,0%. Na pytanie o dochód nie udzieliło odpowiedzi 

22,0% mieszkańców. 
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Rysunek 4. Dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Wśród badanych większość stanowili mieszkańcy deklarujący zainteresowanie 

wydarzeniami w gminie (58,5%). Brak zainteresowania deklarowało 15,0% osób. 

 

Rysunek 5. Zainteresowanie wydarzeniami w zamieszkiwanej gminie 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

W stowarzyszeniach z pewnością działało 15,0% badanych mieszkańców, o czym 

można wnioskować na podstawie składanych deklaracji „zdecydowanie tak” lub „raczej 

tak”. Zdecydowana większość na pytanie o działalność w stowarzyszeniach odpowiadała 

przecząco (83,5%). 
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Rysunek 6. Działalność w stowarzyszeniach 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

2.2.2 Znajomość nazwy „Kraina św. Anny” oraz Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

 

Na podstawie deklaracji badanych mieszkańców można przypuszczać, że Stowarzyszeniu 

Kraina św. Anny udało się wypracować efekt w postaci promocji nazwy regionu. Znajomość 

określenia „Kraina św. Anny” zadeklarowało bowiem 71,5% badanych. 

 

Rysunek 7. Znajomość określenia „Kraina św. Anny” 
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Tak Nie

 

Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Z nazwą regionu mieszkańcy najczęściej stykali się w lokalnej prasie (26,0%) oraz w Internecie 

(20,0%). Stosunkowo wielu mieszkańców z określeniem „Kraina św. Anny” zetknęło się w radiu 

(15,5%), w telewizji (13,5%), na tablicach (12,5%), w toku rozmów ze znajomymi (12,5%) oraz 

na ulotkach, w folderach, publikacjach lub naklejkach (12,0%). Nieco rzadziej z określeniem tym 

mieszkańcy stykali się w urzędach gmin (9,5%), podczas imprez kulturalnych (9,0%) i w urzędach 
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powiatowych (6,5%). Sporadycznie deklarowano zetknięcie się z nazwą regionu podczas kursów 

i szkoleń (4,5%) oraz w miejscu pracy (3,0%).  

Mieszkańcy wskazywali również inne okoliczności zetknięcia się z określeniem 

regionu (13,5%). Osoby, wskazujące na inne okoliczności najczęściej deklarowały 

zamieszkiwanie w pobliżu Krainy św. Anny, co może wiązać się jednak uznawaniem 

za Krainę jedynie okolic znajdujących się w pobliżu samej Góry św. Anny. Istotne, że żadna 

z 13 osób wskazujących na zamieszkiwanie „w pobliżu” nie była mieszkańcem gminy Leśnica. 

Cztery osoby uznało jednak, że zamieszkuje na terenie Krainy św. Anny, mimo iż były 

mieszkańcami innych gmin. 

Trzy osoby zetknęły się z określeniem regionu w związku z pobytem na Górze św. Anny, 

cztery – w związku z uprawianiem turystyki na okolicznych szlakach. Sporadycznie deklarowano 

zetknięcie się z nazwą w szkole, na billboardach oraz w trakcie wcześniej realizowanych badań. 

 

Rysunek 8. Okoliczności spotkania się z określeniem „Kraina św. Anny” 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 
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Mimo zetknięcia się z określeniem Kraina św. Anny, prawie połowa mieszkańców (49,0%) 

nie znała Stowarzyszenia Kraina św. Anny, a 27,0% znało je w „raczej małym stopniu”. W „średnim 

stopniu” znajomość Stowarzyszenia zadeklarowało 19,5% badanych. Znajomość Stowarzyszenia 

„bardzo dużym stopniu” i w „raczej dużym stopniu” zadeklarowało jedynie, kolejno – 3,5% i 1,0% 

mieszkańców. 

 

Rysunek 9. Znajomość Stowarzyszenia „Kraina św. Anny” 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Badani zapytani zostali o okoliczności uzyskania informacji na temat Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny. Na pytanie nie odpowiadały jedynie osoby, które zadeklarowały całkowity 

brak znajomości Stowarzyszenia.  

Najczęściej o działalności Stowarzyszenia mieszkańcy dowiadywali się z Internetu 

(22,5%), nieco rzadziej – z lokalnej prasy (14,5%). Z radia informacje na temat 

Stowarzyszenia uzyskało 10,5% badanych, z ulotek lub folderów 9,5%, z telewizji 9,0%, 

od znajomych 8,5%, z urzędów gmin 7,0%. W trakcie imprez kulturalnych o działaniu 

Stowarzyszenia   dowiedziało się 5,5% respondentów. Znacznie rzadziej wiedzę 

na temat Stowarzyszenia mieszkańcy uzyskiwali z urzędów powiatowych (4,0%), z tablic 

ogłoszeń (4,0%), w swoim miejscu pracy (3,5%), w trakcie kursów i szkoleń (2,5%) 

oraz od przedstawicieli innych organizacji samorządowych (1,5%). Sporadycznie 

mieszkańcom zdarzało się wskazywać, że ich wiedza na temat Stowarzyszenia wynika 

ze współpracy z tym podmiotem (1,0%). Jeden respondent jako źródło informacji 

o Stowarzyszeniu uznał książki. 
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Rysunek 10. Okoliczności uzyskania informacji na temat Stowarzyszenia „Kraina św. Anny” 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Badani, deklarujący znajomość Stowarzyszenia (w jakimkolwiek stopniu), kojarzyli jego 

działalność przede wszystkim z rozwojem turystyki. W bardzo dużym stopniu Stowarzyszenie Kraina 

św. Anny z tą działalnością kojarzyło 50,0% badanych - deklarujących znajomość tej organizacji. Brak 

takich skojarzeń zadeklarowało jedynie 9,8% badanych. 
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Stosunkowo często skojarzenia mieszkańców odnośnie Stowarzyszenia wiązały się z ochroną 

kultury i tradycji (w bardzo dużym stopniu – 45,1%), z ekologią (40,2%), z promocją regionu (39,2%) 

oraz z imprezami kulturalnymi (36,3%). 

 

Rysunek 11. Skojarzenia związane ze Stowarzyszeniem „Kraina św. Anny” 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Stowarzyszenie – w bardzo dużym stopniu – kojarzone było również z odnową zabytków, 

z promocją produktów lokalnych, z budową i remontem obiektów rekreacyjno-sportowych, niemniej – 

tak silne skojarzenia z tą działalnością wskazywane były już przez odpowiednio mniejszą część 

badanych (kolejno: 24,5%, 23,5% i 19,6%). 
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Jeszcze rzadziej, w bardzo dużym stopniu, Stowarzyszenie było kojarzone z aktywizacją 

mieszkańców (13,7%), z działalnością sportową (8,8%) oraz z rozwojem przedsiębiorczości (6,9%). 

Najrzadziej mieszkańcy wiązali działalność Stowarzyszenia ze świadczeniem pomocy dla rolników – 

w bardzo dużym stopniu z tą działalnością Stowarzyszenie kojarzyło jedynie 2,0% badanych 

posiadających jakąkolwiek wiedzę na jego temat, natomiast ponad połowa (53,9%) deklarowała 

całkowity brak takich skojarzeń. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny było również kojarzone z innymi aspektami 

działalności, które nierzadko pozostają niedostrzeżone z perspektywy mieszkańców. Przez 

21,6% badanych – w bardzo dużym stopniu - Stowarzyszenie było postrzegane jako 

organizacja szkoleniowo-doradcza w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. 

Stowarzyszenie było również silnie kojarzone z wdrażaniem LSR, co dotyczyło 17,6% badanych. 

Co dziesiąty mieszkaniec (10,8%), deklarujący znajomość Stowarzyszenia, kojarzył je – w bardzo 

dużym stopniu – z dokonywaniem oceny wniosków, a 8,8% - w takim samym stopniu – z programem 

PROW lub LEADER. 

Prawie co piąty (19,5%) badany deklarujący znajomość Stowarzyszenia nie kojarzył tej 

organizacji z żadną z wyżej wymienionych działalności, a 31,4% respondentów, w bardzo dużym 

stopniu, kojarzyło Stowarzyszenie z działalnością religijną. Chociaż ostatnie skojarzenie nie znajduje 

uzasadnienia na gruncie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, mieszkańcy mogli kojarzyć 

Stowarzyszenie z tego rodzaju działalnością ze względu na jego nazwę, a niewykluczone, że również 

z racji jego ukierunkowania na rozwój turystyki, która w gminach z obszaru LGD ma w dużej mierze 

charakter turystyki pielgrzymkowej.  

 

2.2.3 Dostrzegalność zmian zachodzących w gminach z obszaru LGD Krainy św. Anny 

Mieszkańcy obszaru LGD zostali zapytani również o zmiany zachodzące w ostatnich pięciu 

latach w ich gminach. Badani odnosili się w szczególności do takich zmian, jakie mogły następować 

w związku z realizacją LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny.  

Ponadto, badani deklarujący znajomość Stowarzyszenia dodatkowo zostali 

poproszeni o odpowiedź na pytanie, które zmiany dokonały się za pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania. Mimo iż respondenci stosunkowo rzadko wskazywali Stowarzyszenie 

jako organizację zaangażowaną w procesy zmian, można uznać, że powyższe wynikało w dużym 

stopniu z braku jakiejkolwiek wiedzy na temat Stowarzyszenia wśród niemałej części badanych, 

a także z ogólnego braku rozeznania w zachodzących zmianach, o czym zaświadczyły względnie często 

udzielane odpowiedzi „trudno powiedzieć”.  

Zdaniem większości mieszkańców w ostatnich pięciu latach w gminach z obszaru 

LGD powstawały nowe siłownie zewnętrzne (72,0%) oraz place zabaw (65,5%). Znacząca 

część badanych dostrzegała powstanie lokali gastronomicznych (45,5%), boisk (43,0%), 

ścieżek rowerowych (42,0%) i basenów (35,0%). Nieco rzadziej dostrzegano powstanie nowych 

miejsc spotkań (29,0%), sal gimnastycznych (27,0%), świetlic lub domów kultury (27,0%), 

gospodarstw agroturystycznych (23,0%), parków lub skwerów (22,5%) oraz obiektów 

turystycznych (17,5%). Najrzadziej mieszkańcy wskazywali na powstanie nowych bieżni (13,5%) 

oraz innych budynków publicznych (6,5%). 
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Rysunek 12. Nowe obiekty w gminie powstałe w ostatnich 5-ciu latach 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców obiektami, które – ich zdaniem - powstały 

z udziałem Stowarzyszenia, były place zabaw, ścieżki rowerowe i miejsca spotkań. Nieznacznie 

rzadziej badani wskazywali – w powyższym kontekście – na siłownie zewnętrzne, świetlice lub domy 

kultury, parki lub skwery oraz inne obiekty turystyczne.  

Istotne, że – w odniesieniu do każdego typu obiektu lub miejsca – pojawiały się wskazania, 

iż w ich powstanie angażowała się Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie Kraina św. Anny. 

Niejednokrotnie, chociaż rzadziej niż w przypadku wyżej wskazanych obiektów i miejsc, dostrzegano 

zaangażowanie Stowarzyszenia w budowę lub tworzenie gospodarstw agroturystycznych, lokali 

gastronomicznych, boisk, basenów, sal gimnastycznych i bieżni. 
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Rysunek 13. Nowe obiekty w gminie powstałe w związku z udziałem Stowarzyszenia Kraina św. Anny 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Badanym zadane zostało również pytanie o remont lub doposażenie istniejących 

obiektów i miejsc. Zdaniem największej części mieszkańców (54,5%) w ostatnich pięciu 

latach w zamieszkiwanych gminach wyremontowane lub doposażone zostały place zabaw. 

Nieco rzadziej, mieszkańcy wskazywali na remont lub doposażenie następujących obiektów 

lub miejsc: świetlic lub domów kultury (43,5%), boisk (37,5%), parków lub skwerów (37,0%). 

W dalszej kolejności pod względem częstości wskazań – w powyższym kontekście – wymieniane były: 

przedszkola (32,5%), zabytki (31,0%), szkoły (29,0%), baseny (28,0%), ścieżki rowerowe (26,0%), 

miejsca spotkań (21,0%), bieżnie (16,0%) oraz inne budynki publiczne (9,5%). Istotne, że w zakresie 

remontów i wyposażenia obiektów lub miejsc, częściej niż w zakresie budowy nowych obiektów 

lub miejsc mieszkańcy nie posiadali wystarczające wiedzy, o czym zaświadczały odpowiednio 

częstsze deklaracje „trudno powiedzieć”.  
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Rysunek 14. Wyremontowane lub doposażone obiekty w gminie w ostatnich 5-ciu latach 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Badani, którzy składali deklaracje o znajomości Stowarzyszenia, wskazując na rodzaje 

wyremontowanych lub doposażonych obiektów lub miejsc odnosili się do zaangażowania 

Stowarzyszenia w tym zakresie. W odniesieniu do każdego typu obiektu lub miejsca – pojawiały się 

wskazania, iż w ich remont lub doposażenie angażowała się Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie 

Kraina św. Anny.  

Najwięcej badanych dostrzegało zaangażowanie Stowarzyszenia w zakresie remontów 

zabytków oraz w zakresie remontów i doposażenia placów zabaw. Nieco rzadziej – w powyższym 

kontekście – mieszkańcy odnosili się do remontów lub doposażenia świetlic lub domów kultury, 

parków lub skwerów i szkół.  
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Rysunek 15. Wyremontowane lub wyposażone obiekty z udziałem Stowarzyszenia „Kraina św. Anny” 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Mieszkańcy obszaru LGD odnosili się również do rezultatów działań miękkich dostrzegalnych 

w zamieszkiwanych przez nich gminach. Organizację większej ilości imprez kulturalnych oraz większej 

ilości imprez sportowych dostrzegało, odpowiednio, 41,5% i 33,5% badanych. Na wszelakie działania 

proekologiczne podejmowane w gminach zwróciło uwagę 25,5% mieszkańców. Powstanie 

tradycyjnych produktów zadeklarowało 17,0% respondentów, jednak większa część mieszkańców 

(53,5%) nie potrafiła się ustosunkować do zmian w tym zakresie. Jedynie 11,0% badanych wskazało, 

że w zamieszkiwanych gminach były organizowane wystawy przyrodnicze. 

Mieszkańcom deklarującym posiadanie wiedzy o istnieniu Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

zdarzało się upatrywać powyższych zmian i rezultatów działań w zaangażowaniu Stowarzyszenia. 

Najwięcej badanych zwróciło uwagę na udział Stowarzyszenia w organizacji większej ilości imprez 

kulturalnych. Nieco rzadziej dostrzegany był udział Stowarzyszenia we wzroście ilości imprez 

sportowych oraz w organizacji działań ekologicznych. Nieco rzadziej dostrzegano zaangażowanie 

Stowarzyszenia w organizację wystaw przyrodniczych oraz w powstanie tradycyjnych produktów, 

niemniej, badani rzadziej dostrzegali tego rodzaju działania w gminach. 
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Rysunek 16. Inicjatywy i wydarzenia w gminie w ostatnich 5-ciu latach 
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Rysunek 17. Organizacja inicjatyw i wydarzeń w gminie z udziałem Stowarzyszenia „Kraina św. Anny” 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

W ostatnich pięciu latach 30,0% mieszkańców dostrzegało, że w zamieszkiwanych gminach 

wspierana była przedsiębiorczość. Przeciwnego zdania było 17,5% respondentów. Pozostali (52,5%) 

nie mieli pewności w tej kwestii. 

Mając na względzie wsparcie przedsiębiorczości badani wskazywali przede wszystkim 

na udzielanie dofinansowania lub dotacji (13 osób). Badani zazwyczaj ogólnie odnosili się do 

tej formy działań lub wskazywali na „programy unijne” (3), „dotacje unijne” (3) lub dofinansowanie 

z Urzędów Pracy (3). Mieszkańcom zdarzało się dostrzegać również działania skierowane 
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do przedsiębiorców, ukierunkowane na tworzenie odpowiedniej infrastruktury (9), w tym zwłaszcza: 

inkubatorów przedsiębiorczości (6), terenów inwestycyjnych, stref ekonomicznych (3). Wsparcie 

przedsiębiorczości było dostrzegalne również jako poprzez tworzenie lub modernizację zakładów 

pracy, tworzenie miejsc pracy, w tym także dla absolwentów (6). Badani wskazywali również na 

podejmowane w tym celu działania miękkie (7), zwłaszcza takie jak szkolenia (4), targi pracy (2) 

i spotkania z przedsiębiorcami (1).  

 

Rysunek 18. Wsparcie przedsiębiorczości w ostatnich 5-ciu latach na obszarze LGD 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Nieznaczna część badanych (4,5%) deklarowała również uzyskanie dofinansowania na własną 

działalność. W zdecydowanej większości było to dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, 

pozyskiwane z Urzędu Pracy (6) lub w ramach programów unijnych (4). 

 

Rysunek 19. Uzyskanie dofinansowania na działalność przez mieszkańców obszaru LGD 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 
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2.3 Analiza debaty społecznościowej on-line z mieszkańcami Krainy św. Anny 

Debata społecznościowa, choć nie cieszyła się sporym zainteresowaniem, ukazała, że działania 

podejmowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju stanowiły odpowiedź na potrzeby mieszkańców. 

Uczestnicy debaty potrafili wskazać inicjatywy, jakie były podejmowane w zamieszkiwanych przez 

nich gminach z udziałem Stowarzyszenia. Dostrzegali również, że nie wszystkie potrzeby zostały już 

zrealizowane. 

*   *   * 

Debata społecznościowa on-line z mieszkańcami Krainy św. Anny trwała ponad dwa tygodnie. 

Debata cieszyła się umiarkowanym zainteresowaniem mieszkańców – włączyło się w nią tylko 

jedenastu uczestników (11 adresów IP). Uczestnicy będący reprezentantami następujących gmin: 

Izbicko, Krapkowice, Strzelce Opolskie, Ujazd, Walce, napisali łącznie 37 postów. O organizacji debaty 

wspomniano w programie informacyjnym na antenie TVP Opole w programie „Kurier Opolski”. 

Uczestnicy debaty mieli możliwość wypowiedzenia się na temat zmian i potrzeb 

w zamieszkiwanych gminach w wątkach tematycznych odnoszących się do określonych obszarów. 

Mieszkańcy mieli ponadto możliwość wypowiedzieć się na temat całokształtu realizacji LSR. 

Uczestnikom – w każdym wątku odnoszącym się do poszczególnych obszarów - zadane zostały 

ponadto pytania ukierunkowujące na określone potrzeby rozwojowe zamieszkiwanych gmin w latach 

2009-2015, na realizację tych potrzeb, na udział Stowarzyszenia Kraina św. Anny w realizacji potrzeb 

oraz na aktualne potrzeby w gminach. 

W wątku tematycznym „Budowa, remonty i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej” 

uczestnicy potwierdzili, iż w latach 2009-2015 w zamieszkiwanych gminach były potrzeby w zakresie 

budowy, remontów i wyposażenia takich obiektów, a także – że potrzeby te były realizowane, również 

z udziałem Stowarzyszenia. Mieszkańcy wskazywali na zaangażowanie Stowarzyszenia w budowę lub 

remont placów zabaw, wiat, siłowni, boisk, innych obiektów sportowych, a także w remont kościołów 

i zabytków. Mieszkańcom zdarzało się również zaznaczać, że w ich gminach w dalszym ciągu pozostają 

niezaspokojone potrzeby w zakresie remontów obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza takich jak 

świetlice, domy kultury, a także – zdarzało się zaznaczać, że wybudowane lub wyremontowane miejsca 

i obiekty cieszą się zainteresowaniem. Oto przykładowe wypowiedzi uczestników debaty: 

„Gmina Ujazd w latach 2009-2015 miała duże potrzeby w zakresie budowy oraz 

wyposażenia w/w obiektów. Z udziałem Stowarzyszenia Kraina Św. Anny udało się 

wybudować 4 place zabaw w m. Niezdrowice, Olszowa, Ujazd i Nodowczyce, 

wybudować wiatę rekreacyjną w m. Nogowczyce , siłownię zewnętrzną w m. Ujazd, 

wyremontować oraz doposażyć boisko sportowe w Ujeździe oraz pomalować na 

zewnątrz Kościół pw. św. Andrzeja Apostola w Ujeździe , odnowić zabytkową ambonę 

i chrzcielnicę w w/w budynku kościoła, gdzie beneficjentem była Parafia pw. św. 

Andrzeja Apostoła. (…)” Ujazd 

„Na pewno potrzeby były ogromne i nadal nie wszystkie zostały zaspokojone, 

w szczególności chodzi o remonty świetlic wiejskich, czy tez domów kultury, GOK-ów. 

Jak się patrzy na całą infrastrukturę sportowo-rekreacyjna w ostatnich lata to jest 

duży skok - pozytywy. Również znaleźli się odbiorcy tych obiektów - chodzi o siłownie 

zewnętrzne i boiska wyposażone.” Krapkowice 
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„Uważam iż w gminie Krapkowice a w szczególności na wsiach trzeba jeszcze 

wyremontować świetlice i jej doposażyć.” Krapkowice 

„Gmina Izbicko wiele skorzystała aplikując o dotacje za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny m. in. boisko sportowe, plac zabaw, siłownie 

zewnętrzne , remont dachu kościoła w Poznowicach , nawodnienie boiska w Izbicku. 

Mieszkańcy korzystają z tych obiektów (…)” 

„W przeciągu ostatnich pięciu lat w Gminie Krapkowice wybudowano 

i zmodernizowano kilka ważnych obiektów, na szczególnie uznanie zasługuje 

wybudowanie sali sportowej w Żywocicach oraz modernizacja sali wiejskiej w Rogowie 

Opolskim wraz z jej wyposażeniem, ale również budowa szatni sportowej w Dąbrówce 

Górnej, budowa sceny koncertowo-teatralnej w Krapkowicach w Parku Magnolia, 

siłowni zewnętrznych w Krapkowicach oraz Kórnicy oraz boiska i siłowni zewnętrznej 

w Dąbrówce Górnej. Wszystkie wspomniane inwestycje zrealizowano przy udziale 

Stowarzyszenia. Natomiast korzystając z dofinansowania RPO (dof. w wysokości 

ponad 1,8 mln zł) zmodernizowano halę sportowo-widowiskową w Krapkowicach, 

a w ramach programu Biblioteka+ wyremontowano filię biblioteki w Krapkowicach 

(dof. ponad 1,5 mln zł). Mimo tak wielu zrealizowanych inwestycji nadal istnieją duże 

potrzeby modernizacji i wyposażania obiektów wiejskich oraz termomodernizacji 

obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy.” 

„W latach 2009-2015 Gmina Izbicko wiele skorzystała z dotacji za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny. Nasze miejscowości stały się przez to bardziej 

atrakcyjne. Powstały boiska sportowe , nowoczesne place zabaw , siłownie zewnętrzne, 

stworzono miejsce z dostępem do Internetu w świetlicy w Suchodańcu. W nowym 

okresie programowania dobrze by było aby zostały lepiej wyposażone świetlice 

wiejskie.” Izbicko 

W wątku tematycznym „Rozwój turystyki” uczestnicy potwierdzili, iż zamieszkiwanych 

gminach były podejmowane odpowiednie działania. W gminach z obszaru LGD powstawały obiekty 

noclegowe i agroturystyczne, były rewitalizowane parki, stawy, powstały trasy rowerowe, a istniejące 

zostały oznakowane. Inwestycje o charakterze turystyczno-rekreacyjnym powstały również 

w dorzeczu Odry. W działania te – jak zaświadczali mieszkańcy – włączało się również Stowarzyszenie 

Kraina św. Anny. Uczestnicy debaty dostrzegali jednak również potrzeby nie w pełni zrealizowane, 

co dotyczyło – między innymi – remontów zabytków. Oto przykładowe wypowiedzi uczestników 

debaty: 

„Powoli gmina Krapkowice przekształca swoje tereny w tereny atrakcyjnie 

turystyczne, w końcu dostrzegają dorzecze Odry i go wykorzystują. Co do środków 

unijnych to w gminie Krapkowice zostało wyremontowanych mało obiektów 

zabytkowych - raczej tego nie widać, a szkoda.” Krapkowice 

„W gminie Strzelce Opolskie powstały nowe obiekty noclegowe i agroturystyczne, 

wyremontowano kilka dróg. Na tzw. Rybaczówce powstaje plaża, w Parku Miejskim 

wyremontowano staw.” Strzelce Opolskie 

„W ostatnich latach powstało kilka tras rowerowych z Małych Projektów 

we współpracy z Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny.” Strzelce Opolskie 
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„Oznaczyliśmy trasy rowerowe, ale w zakresie podniesienia walorów turystycznych 

gminy mamy niezrealizowane projekty, tj. wieża widokowa zapewniająca możliwość 

obserwacji ptactwa wodnego oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu i stworzenie 

miejsca wypoczynku, założenie parku” Izbicko 

„W ostatnich latach na terenie Gminy Izbicko zostały oznakowane trasy rowerowe 

za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Św. Anny.” Izbicko 

„Gmina posiada predyspozycje do aktywnej turystyki jednodniowej. By umożliwić 

rozwój tego typu turystyki należy zainwestować w budowę ścieżek rowerowych lub 

wytyczenie szlaków.” Walce 

„Przy współpracy z Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny wytyczono 1 szlak rowerowy - 

na terenie wsi Stradunia.” Walce 

„Przy współpracy ze Stowarzyszeniem, w Straduni urządzono nowe miejsce rekreacji 

przy ul. Lesiany, które znajduje się na szlaku rowerowym, można przysiąść na ławce, 

posłuchać śpiewu ptaków, zapoznać się z miejscowa fauną i florą opisana na tablicach 

informacyjnych i podziwiać widok na Górę Św. Anny.” Walce 

„W ostatnich latach na terenie Gminy powstało Stowarzyszenie Port Jachtowy, który 

m.in. dzięki Stowarzyszeniu Kraina św. Anny zrealizowało kilka projektów dot. budowy 

Mariny i zagospodarowania terenu wokół Odry. (…) (…) W przyszłych latach 

powinniśmy w dalszym ciągu termomodernizować obiekty użyteczności publicznej 

(w tym szkoły i przedszkola), budować trasy rowerowe łączące nas z innymi 

gminami/powiatami oraz zwrócić uwagę na rewitalizację ul. Opolskiej (odnawiając 

tym samym zabytkowy zegar).” 

W wątku na temat turystyki mieszkańcy wypowiadali się również na temat działań 

proekologicznych. Działania podejmowane w gminie Krapkowice dotyczyły zwłaszcza wymiany źródeł 

energii oraz organizacji imprez o tematyce ekologicznej. Jak zaznaczył jeden z uczestników – 

mieszkańcom wciąż brakuje świadomości ekologicznej, a działania zgodnie ze standardami wiążą się 

z dużymi kosztami. Oto przykładowe wypowiedzi: 

„Gmina Krapkowice od kilku lat prowadzi działania proekologiczne, polegające na: 

zastosowanie pomp ciepła i gruntowego wymiennika ciepła w sali sportowej 

w Żywocicach, zamontowanie 130 paneli fotowoltaicznych produkujących prąd oraz 

30 paneli hybrydowych produkujących prąd i nagrzewających wodę na krytej pływalni 

Delfin, efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do ogrzewania 

hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach, poprzez zainstalowanie kolektorów 

słonecznych oraz systemu pomp ciepła do odzysku ciepła z ziemi, wymiana pieca 

na ekogroszek w sali wiejskiej w Rogowie Opolskim, unieszkodliwianiu wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy oraz przeprowadzane licznie spotkania, imprezy, 

kiermaszy i jarmarków o tematyce ekologicznej. Krapkowice 

„Jeżeli chodzi o ekologię, to widzę brak świadomości u ludzi, a nawet gdy jest 

w niektórych gospodarstwach domowych chęć prowadzenia ekologii, to wiąże się to 

z dużymi kosztami.” Krapkowice 
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Uczestnicy debaty dostrzegali również działania z zakresu promocji Krainy św. Anny. Działania 

te były podejmowane przede wszystkim przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny. LGD wydawała 

publikacje, przewodniki, mapki, a także inicjowała audycje oraz promowała region z wykorzystaniem 

spotów reklamowych i filmów. Oto przykładowe wypowiedzi: 

„Piękne publikacje wydaje to Stowarzyszenie.” Krapkowice 

„Stowarzyszenie wykonało ogromną prace za gminy i powiat, który w tej kwestii jest 

bierne i mało kreatywne - chodzi tu o promocję regionu i turystyki.” Krapkowice 

„Promocja regionu przez Stowarzyszenie zasługuje na duże uznanie. Przewodniki, 

mapki, audycje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.” Strzelce 

Opolskie 

„Za pośrednictwem Stowarzyszenia nawet małe gminy jak nasza mogą się promować - 

mamy film promocyjny "Walce, dzieje, ludzie krajobrazy", wydano też widokówki 

z miejscowościami naszej gminy.” Walce 

Uczestnicy debaty wskazywali również na nie w pełni zrealizowane potrzeby w zakresie 

promocji i sprzedaży lokalnych produktów: 

„W przyszłości powinniśmy zwrócić większą uwagę na promocje potraw i produktów 

lokalnych. W chwili obecnej trudno jest znaleźć miejsca gdzie można kupić lub zjeść 

potrawy lokalnie wyprodukowane. (chodzi o produkty z miejscowych mleczarni - 

Kadłub, Prudnik, swojskie makarony, dżemy, przetwory).” Krapkowice 

„Promocja regionu przez LGD jest na bardzo wysokim poziomie jednakże, można by ja 

wzmocnić o stoiska z artykułami lokalnymi na każdej z imprez lokalnych na terenie 

LGD.” Walce 

 

Znacznie rzadziej uczestnicy debaty wypowiadali się w wątku na temat rozwoju 

przedsiębiorczości. Mieszkańcy nie odnosili się w nim do działań podejmowanych przez 

Stowarzyszenie św. Anny, nie wskazywali również na istotne niezaspokojone potrzeby. Wskazywali 

natomiast na powstanie inkubatorów przedsiębiorczości oraz na doradztwo i szkolenia dla firm. Oto 

wypowiedź uczestnika debaty: 

„W Strzelcach Opolskich zostały otwarte dwa regionalne Inkubatory 

Przedsiębiorczości jako wsparcie instytucji otoczenia biznesu w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wszystkie pomieszczenia 

w pełni wyposażone zostały wydzierżawione przedsiębiorcom rozpoczynającym 

działalność gospodarczą. W inkubatorach uruchomiono bezpłatne doradztwo 

i szkolenia dla firm oraz porady prawne.” Strzelce Opolskie 

W gminach obszaru LGD – jak wynika z wypowiedzi uczestników debaty – były organizowane 

działania z zakresu kultury i organizacji czasu wolnego. Gminy korzystały z dofinansowania 

na organizację imprez kulturalnych i sportowych, także za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny. Organizowane były również warsztaty kulturalne, funkcjonowały koła, zespoły, pracownie. 

W związku z działaniami z zakresu kultury promowane były również produkty lokalne. Aktualne 

potrzeby w zakresie kultury odnosiły się do kontynuacji działań w tym wymiarze oraz do utrzymania 
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instruktorów. Jeden z uczestników debaty dostrzegł potrzebę innowacyjnych działań w sferze kultury, 

które pomogłyby wypromować region. Oto wypowiedzi mieszkańców: 

„Gmina Izbicko skorzystała z finansowania, organizując imprezy kulturalne dla 

mieszkańców , m.in. Noc Świętojańska, Wojewódzki Konkurs Gawędziarski Śląskie 

Beranie i Jarmark Folklorystyczny oraz Izbicki Wyścig Rowerowy, Festyn pod nazwą 

600 lat tradycji w rolnictwie. Dzięki pozyskanym środkom udało sie zapewnić 

odpowiedni standard oraz pokazać walory zwyczajów i tradycji naszego regionu oraz 

zachęcić mieszkańców do uprawiania sportu.” Izbicko 

„W latach 2009-2015 na terenie Gminy Izbicko dzięki Stowarzyszeniu Kraina Św. Anny 

zostało zorganizowanych wiele imprez integrujących mieszkańców tj. Śląskie Branie, 

Jantury Izbickie, czyli czerwcowe spotkania z tradycją i kulturą w Gminie Izbicko, 

które były poprzedzone warsztatami wyplatania wianków, Izbicki Wyścig Rowerowy 

o Puchar Wójta Izbicko, Promocja produktów rolnych na przełomie 600 lat, Turniej 

Sołectw Gminy Izbicko. Niektóre z wyżej wymienionych imprez są cykliczne i dobrze by 

było gdyby nadal mogły być współfinansowane.” Izbicko 

„Krapkowicki Dom Kultury przy udziale Stowarzyszenia Krainy św. Anny organizuje 

wiele imprez i spotkań dla dzieci i młodzieży. W KDK funkcjonuje wiele sekcji tj. 

mażoretki, orkiestry dęte, klub wokalisty, pracownia teatralna, zespoły muzyczne, 

krapkowickie studio piosenki, pracownia plastyczna, warsztaty fotografii, pracownia 

modelarstwa lotniczego itp. Miejska i Gminna Bibliotek Publiczna w Krapkowicach 

organizuje liczne spotkania i warsztaty, przy bibliotece działa również Klub książki 

oraz Uniwersytet III Wieku. Gmina również organizuje wiele imprez, ale głównie przy 

udziale Euroregionu Pradziad.” Krapkowice 

„Strzelecki Ośrodek Kultury zrealizował szereg projektów w swoich świetlicach 

wiejskich , co ucieszyło mieszkańców, młodzież oraz dało możliwość rozwoju nowych 

form kulturalnych.” Strzelce Opolskie 

„Dzięki tym projektom rozreklamowaliśmy „kadłubski syr” i „kołoczyki z syrem” – 

pyszne.” Strzelce Opolskie 

„Wiele imprez kulturalnych w ramach LGD udało się wypromować , jako imprezy 

cykliczne. Aktualnie ważnym jest aby to zachować i szukać nowych nie spotykanych 

działań kulturalnych oraz zagwarantować utrzymanie instruktorów z różnych 

dziedzin.” Walce 

„W latach 2009-2015 na terenie Gminy Walce przy współpracy ze Stowarzyszeniem 

Kraina Św. Anny zostało zorganizowanych wiele imprez kulturalnych opartych przede 

wszystkim na tradycji. Wiele imprez powtarza się w naszym regionie jednakże brak 

imprezy, która mogłaby wypromować naszą gminę. Należy dążyć do stworzenia 

nowego, innowacyjnego przedsięwzięcia.” Walce 

Mimo że w wątku dotyczącym innych potrzeb rozwojowych mieszkańcy nie podjęli rozważań, 

można uznać, że inną, nie podejmowaną w powyższych wątkach, potrzebą jest w gminach obszaru 

LGD budowa i remont dróg. Na tę wciąż nie w pełni zrealizowaną potrzebę zwrócił uwagę jeden 

uczestnik debaty: 
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„W Gminie Strzelce Opolskie na wsiach jest mało robione. Gdyby nie czyn społeczny, to 

nawet chodników by nie było. Drogi są tylko prowizorycznie łatane przez tzw. 

kamyczkowanie, które bardziej niszczy lakier samochodów i szyby niż naprawia drogę. 

Między Osiekiem a Jędryniami na odcinków około 600 metrów został wymieniony 

asfalt, a takich dróg do naprawy jest bardzo dużo. Pieniądze, które są przewidziane na 

ten cel, po prostu znikają gdzieś po drodze na wypłaty urzędników itd.” Strzelce 

Opolskie 

W wątku na temat całokształtu działań LGD oraz realizacji LSR uczestnicy debaty zaświadczali 

o znajomości Stowarzyszenia w zamieszkiwanych przez nich gminach oraz pozytywnie oceniali jego 

działalność: 

„Znam stowarzyszenie z TV - a i z materiałów jakie wydaje.” Krapkowice 

„Stowarzyszenie działa dobrze no i pomaga w rozwiązywaniu problemów a także 

doradzi.” Strzelce Opolskie 

„Stowarzyszenie Kraina Św. Anny myślę, że jest doskonale znane wśród mieszkańców 

naszej gminy. Na każdej dofinansowanej imprezie było wielokrotnie podkreślane, 

iż działanie to jest współfinansowane za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Św. 

Anny. Zgadzam się z moim poprzednikiem, iż stowarzyszenie świetnie promuje nasz 

obszar a materiały promocyjne są rewelacyjne.” Izbicko 

„Stowarzyszenie jest znane. Doskonale promuje swój region, doskonale się 

współpracuje.” Walce 

 

2.4 Wyniki badań CATI z beneficjentami LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Beneficjentami LSR były podmioty z różnych sektorów. Sektor gospodarczy 

reprezentowało 21,1%, sektor społeczny – 35,5%, sektor publiczny – 43,4% beneficjentów. 

Zdecydowana większość beneficjentów realizowała „Małe projekty” (73,7%). W ramach 

„Odnowy i rozwoju wsi” projekty realizowało 31,6% badanych, w ramach „Różnicowania 

w kierunku działalności nierolniczej” – 14,5% respondentów. Najrzadziej beneficjenci 

podejmowali działania w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” (3,9%).  

Beneficjenci zrealizowali średnio 3,59 projektów. Najwięcej projektów realizowano 

w sektorze publicznym (średnia 5,9). Przedstawiciele sektora społecznego realizowali średnio 

2,1 projektów, przedstawiciele sektora gospodarczego – średnio 1,2. 

Najbardziej rozpowszechnionym źródłem wiedzy na temat możliwości złożenia wniosku 

o dofinansowanie była strona internetowa Stowarzyszenia (47,4%). Urzędy gmin stanowiły 

źródło informacji o naborach dla 23,7% respondentów. Trzecim źródłem – ze względu 

na popularność –były informacje uzyskiwane od znajomych (10,5%). Jako preferowane źródło 

informacji o nadchodzących naborach najczęściej wskazywany był kontakt e-mailowy (69,7%), 

w dalszej kolejności - strona internetowa Stowarzyszenia (43,4%).Wysoki odsetek badanych 

korzystających ze stron internetowych Stowarzyszenia w związku z poszukiwaniem informacji 

o naborach przy równie wysokim odsetku respondentów preferujących strony Stowarzyszenia 
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jako źródło informacji zaświadcza o adekwatności wykorzystywanych przez Stowarzyszenie 

kanałów informacji, względem preferencji zainteresowanych realizacją projektów. 

Większość beneficjentów nie wskazywała trudności związanych z realizacją projektów. 

Znikomej części badanych trudności sprawiało uzyskanie odpowiednich wskaźników (2,6%). 

Wyraźna mniejszość (2,6%) negatywnie oceniała również kryteria wyboru projektów, choć 

w tym przypadku 21,3% badanych dokonało oceny neutralnej. 

Beneficjenci, którzy doświadczyli trudności, najczęściej wskazywali na trudności 

ze zrozumieniem przepisów, z dokonaniem poprawek we wnioskach, trudności związane 

z niedotrzymywaniem terminów przez Instytucję Wdrażającą, trudności wynikające 

z konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów, wynikające z kontaktów z Instytucją 

Wdrażającą, trudności z uzyskaniem wkładu własnego. Rzadziej beneficjenci wskazywali 

na trudności związane z napisaniem wniosku o dofinansowanie oraz na trudności związane 

z refundacją, choć ostatnie mogły dotyczyć nieco większej części badanych, gdyż na trudności 

związane z rozliczeniem projektów badani wskazywali udzielając odpowiedzi na pytanie o inne 

problemy. Istotne, że żaden z respondentów nie wiązał trudności w toku realizacji projektów 

z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Zdecydowana większość beneficjentów (84,2%) deklarowała odwiedzanie strony 

internetowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny. O efektywności informacyjno-promocyjnych 

działań Stowarzyszenia może zaświadczać fakt, że większość beneficjentów (63,2%) brała 

również udział w spotkaniach i szkoleniach informacyjnych, połowa natomiast korzystała także 

z usług doradczych. Strona internetowa Stowarzyszenia została przez beneficjentów oceniona 

bardzo wysoko, zwłaszcza pod względem użyteczności i aktualności informacji. Bardzo wysoko 

badani ocenili również spotkania informacyjne oraz usługi doradcze. Zdecydowana większość 

badanych (94,8%) pozytywnie zaopiniowała działalność biura Stowarzyszenia. 

Udział w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju zadeklarowało 38,2% beneficjentów. 

Większość badanych (64,5%) wyrażała pogląd o braku konieczności przeformułowywania 

celów zawartych w Strategii. Przeciwnego zdania było 15,8% respondentów.  

Mając na względzie działania „miękkie”, beneficjenci postulowali kontynuację zwłaszcza 

w sferze kultury i integracji społecznej. Działania o jednoznacznie „twardym” charakterze, 

wymagające – zdaniem beneficjentów – szczególnej kontynuacji, dotyczyły zagospodarowania 

terenów użyteczności publicznej. Kontynuacji domagano się również w zakresie rozwoju 

turystyki, zarówno w formie „miękkich” jak i „twardych” projektów. Stosunkowo wiele wskazań 

dotyczyło kontynuacji działań prorozwojowych 

Potwierdzenie realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju stanowią również odpowiedzi 

badanych na pytanie otwarte o dostrzegalne efekty działalności Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny. Jedynie 13,2% badanych nie potrafiło wskazać żadnych efektów. 

Efekty były one dostrzegane w wielu wymiarach działalności Stowarzyszenia. 

Beneficjenci dostrzegali zmiany w zamieszkiwanej przestrzeni, głównie za sprawą budowy 

obiektów rekreacyjno-sportowych, a także zważali na realizację działań z zakresu kultury 

i promocji regionu. Nierzadko także doceniano Stowarzyszenie za pomoc w realizacji projektów, 

za umożliwienie ich realizacji oraz za działania szkoleniowe w tym zakresie. 
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Jedynie co piąty beneficjent (21,1%) deklarował, że byłby w stanie realizować projekt 

bez pomocy finansowej uzyskanej za pośrednictwem LSR, co wskazuje na niski efekt „jałowej 

straty”, a tym samym zaświadcza o umiarkowanie wysokiej efektywności działań ze strony 

Stowarzyszenia. 

 

2.4.1 Charakterystyka badanych beneficjentów 

W badaniach wzięło udział 76 beneficjentów LSR. Sektor gospodarczy reprezentowało 

21,1% beneficjentów, sektor społeczny – 35,5%, sektor publiczny – 43,4%. 

 

Tabela 37. Reprezentowany sektor 

Reprezentowany sektor Częstość Procent 

Publiczny 33 43,4 

Społeczny 27 35,5 

Gospodarczy 16 21,1 

Ogółem 76 100,0 

Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Z racji, że wywiady prowadzone były również z osobami reprezentującymi 

beneficjentów, prezentacja społeczno-demograficznych cech respondentów nie jest niezbędna. 

Można jednak wspomnieć, że wśród ogółu badanych 53,9% stanowiły kobiety, a największa 

część przedstawicieli podmiotów (27,6%) mieściła się w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. 

Reprezentanci podmiotów w wieku od 35 do 44 lat stanowili 25,0%, w wieku 45-64 lat – 32,9%, 

w wieku 65 lat i więcej – 14,5%.  respondentów.  

Badani beneficjenci prowadzili swoją działalność we wszystkich gminach z obszaru LGD. 

Najwięcej respondentów pochodziło z gminy Leśnica (12), najmniej z gminy Ujazd (3). 

 

Tabela 38. Miejsce działalności beneficjentów 

Gmina Częstość Procent 

Leśnica 12 15,8 

Krapkowice 11 14,5 

Zdzieszowice 10 13,2 

Jemielnica 8 10,5 

Strzelce Opolskie 8 10,5 

Izbicko 7 9,2 

Tarnów Opolski 6 7,9 

Gogolin 6 7,9 

Walce 5 6,6 

Ujazd 3 3,9 
Źródło: Badania własne – BioStat. 
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2.4.2 Adekwatność kanałów informacji o naborach, ocena kryteriów wyboru oraz 
problemy związane z realizacją projektów 

 

Zdecydowana większość beneficjentów podejmowała się realizacji „Małych projektów” 

(73,7%). W ramach „Odnowy i rozwoju wsi” projekty realizowało 31,6% badanych, w ramach 

„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” – 14,5% respondentów. Najrzadziej 

beneficjenci podejmowali działania w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” 

(3,9%).  

 

Tabela 39. Rodzaje realizowanych operacji 

Rodzaje operacji Częstość Procent 

Małe projekty 56 73,7 

Odnowa i rozwój wsi 24 31,6 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 11 14,5 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3 3,9 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Przedstawicie sektora publicznego najczęściej deklarowali realizację działań w ramach 

małych projektów, nieco rzadziej w ramach odnowy wsi. Powyższe dwa rodzaje operacji – 

w podobnych proporcjach - były wybierane również w sektorze społecznym. W sektorze 

gospodarczym najczęściej realizowane były działania w ramach różnicowania w kierunku 

działalności nierolniczej. Szczegóły zawarte zostały w poniższej tabeli. 

 

Tabela 40. Liczba podmiotów podejmujących działania w ramach poszczególnych operacji 
z wyszczególnieniem sektorów 

Sektor 

Liczba podmiotów podejmujących działania w ramach poszczególnych operacji 

Małe projekty Odnowa i rozwój wsi 
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Publiczny 29 16 0 1 

Społeczny 24 7 0 0 

Gospodarczy 3 1 3 10 

Suma końcowa 56 24 3 11 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Beneficjenci zrealizowali średnio 3,59 projektów. Najwięcej projektów realizowano 

w sektorze publicznym (średnia 5,9). Przedstawiciele sektora społecznego realizowali średnio 

2,1 projektów, przedstawiciele sektora gospodarczego – średnio 1,2. Największa część badanych 

deklarowała jednak realizację tylko jednego projektu (39,5). Sześć projektów lub więcej 

zrealizowało 22,4% beneficjentów, z czego znaczącą większość stanowili przedstawiciele 

sektora publicznego (94,1%). 
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Rysunek 20. Liczba realizowanych projektów 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Beneficjenci, o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu najczęściej 

dowiadywali się ze strony internetowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny (47,4%). Na to źródło 

informacji wyraźnie częściej wskazywali przedstawiciele sektora publicznego.  

 

Tabela 41. Źródła wiedzy o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 

Źródła wiedzy o możliwości złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu 
do Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Sektor 
publiczny 
(częstość) 

Sektor 
społeczny 
(częstość) 

Sektor 
gospodarczy 
(częstość) 

Częstość Procent 

Ze stron internetowych LGD 23 10 3 36 47,4 
Z Urzędu Gminy 6 11 1 18 23,7 
Od znajomych 1 2 5 8 10,5 
Podczas szkoleń lub spotkań organizowa-
nych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

1 4 1 6 7,9 

Od innych beneficjentów 0 2 2 4 5,3 
Z radia 1 0 2 3 3,9 
Z prasy lokalnej 2 0 0 2 2,6 
Ze stron internetowych Urzędu Gminy 0 1 0 1 1,3 
Od przedstawicieli organizacji 
pozarządowych 

0 1 0 1 1,3 

Z telewizji 0 0 0 0 0,0 
W swoim miejscu pracy 0 0 0 0 0,0 
Z tablicy ogłoszeń 0 0 0 0 0,0 
Z ulotek lub folderów 0 0 0 0 0,0 
Podczas imprezy kulturalnej lub sportowej 0 0 0 0 0,0 
Z innych źródeł 11 6 3 20 26,3 

/bezpośrednio od Stowarzyszenia/ 8 10,5 
/od przedstawicieli instytucji publicznych, JST, instytucji UE/ 6 7,9 
/Jestem członkiem Stowarzyszenia/ członkiem Stowarzyszenia 
jest reprezentowany przeze mnie podmiot/ 

5 6,6 

Źródło: Badania własne – BioStat. 
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Urzędy gmin stanowiły źródło informacji o naborach dla 23,7% respondentów. Dla 

przedstawicieli sektora społecznego było to zarazem najpopularniejsze źródło informacji. 

Trzecim – ze względu na popularność – źródłem były informacje od znajomych. Przedstawiciele 

sektora publicznego i społecznego, stosunkowo rzadko korzystali jednak z tej formy 

przekazywania informacji o naborze; była ona najczęściej wskazywana przez beneficjentów 

z sektora gospodarczego. Podczas szkoleń lub spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie 

o możliwości złożenia wniosku dowiadywało się 7,9% beneficjentów; to źródło informacji 

okazało się wyraźnie bardziej popularne wśród przedstawicieli sektora społecznego. Pozostałe 

źródła informacji nie były przez respondentów wskazywane lub cieszyły się dużo niższą 

lub znikomą popularnością. 

Inne źródła informacji o naborze wniosków, samodzielnie wskazywane przez badanych 

to bezpośredni kontakt ze Stowarzyszeniem oraz inni przedstawiciele instytucji publicznych. 

Jako preferowane źródło informacji o nadchodzących naborach najczęściej wskazywany 

był kontakt e-mailowy (69,7%), co dotyczyło przedstawicieli wszystkich sektorów. Znacząca 

część (43,4%) preferowała również, w powyższym kontekście, stronę internetową 

Stowarzyszenia. W dalszej kolejności, pod względem preferencji, ulokował się kontakt 

telefoniczny. Tę formę przekazywania informacji o naborach preferowało 14,5% respondentów. 

Ze stron internetowych gmin informacji oczekiwało 7,9% respondentów – przedstawicieli 

sektora publicznego i społecznego. Przekazywanie tego typu informacji przez prasę i radio było 

preferowane przez znikomą część badanych (kolejno: 3,9% i 2,6%). 

 

Tabela 42. Preferencje odnośnie sposobu informowania o nadchodzących naborach 

Preferowane kanały przekazywania informacji Częstość Procent 

Przez e-mail 53 69,7 
Przez stronę internetową LGD 33 43,4 
Telefonicznie przez przedstawicieli LGD 11 14,5 
Przez stronę internetową gminy 6 7,9 
Przez prasę lokalną 3 3,9 

Przez radio 2 2,6 

Przez ogłoszenia na tablicach informacyjnych 0 0,0 
W inny sposób 6 7,9 

listownie 3 0,0 
sms od Stowarzyszenia 1 0,0 
prasa rolnicza 1 0,0 
telefonicznie (do beneficjentów, którzy już korzystali z możliwości 
złożenia wniosków) 

1 0,0 

Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Należy również zwrócić uwagę na inne możliwe formy kontaktów, wskazywane jako 

preferowane samodzielnie przez respondentów. Trzech badanych oczekiwało listownych 

powiadomień, jeden -powiadomienia przy pomocy sms, inny badany – preferował umieszczanie 

odpowiednich informacji w prasie rolniczej.  

Preferencje beneficjentów w zakresie sposobów informowania o naborach wyraźnie 

korespondowały z możliwościami, jakie oferuje sieć internetowa, niemniej – wciąż istnieje 

konieczność sięgania do bardziej tradycyjnych źródeł informacji. Należy także zaznaczyć, 
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że wysoki odsetek badanych korzystających w powyższym celu ze stron internetowych 

Stowarzyszenia przy równie wysokim odsetku respondentów preferujących strony 

Stowarzyszenia jako źródło informacji o naborach zaświadcza o adekwatności 

wykorzystywanych przez Stowarzyszenie kanałów informacji, względem preferencji 

zainteresowanych realizacją projektów. 

Jeśli odnosić się do deklaracji beneficjentów na temat realizacji wskaźników 

we własnych projektach, należy uznać, że uzyskanie odpowiedniego poziomu założonych 

wskaźników nie stanowi dla większości badanych trudności. Zdecydowana większość 

respondentów (78,9%) uznało bowiem, że zawsze udaje się im osiągnąć założone wskaźniki, 

natomiast 13,2% przyznało, że wskaźniki te „na ogół” osiąga. Do uzyskania większości 

zakładanych wskaźników przyznało się 5,3% beneficjentów. Jedynie 2,6% badanych 

zadeklarowało, że nie udaje im się osiągnąć tego celu.  

 

Tabela 43. Ocena poziomu realizacji wskaźników we własnych projektach 

Ocena poziomu realizacji wskaźników we własnych projektach Częstość Procent 

Zawsze udaje nam się osiągnąć założone wskaźniki 60 78,9 
Na ogół udaje nam się osiągnąć wszystkie wskaźniki 10 13,2 
Udaje nam się osiągnąć większość wskaźników 4 5,3 
Udaje nam się osiągnąć mniej więcej połowę założonych wskaźników 0 0,0 
Udaje nam się osiągnąć niewiele założonych wskaźników 0 0,0 
Nie udaje się nam osiągnąć założonych wskaźników 2 2,6 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Brak istotnych trudności w uzyskaniu wskaźników respondenci potwierdzili w odpowiedzi 

na pytanie zadane wprost. Większość beneficjentów (71,1%) nie deklarowała takich trudności. 

Sporadycznie, wskazywane wskaźniki sprawiające trudności w osiągnięciu to liczba zatrudnionych 

pracowników (1) oraz liczba osób korzystających lub użytkujących obiekt (2).  

W odpowiedzi na pytanie otwarte odnoszące się do trudności w realizacji wskaźników 

badani beneficjenci częściej zaświadczali o trudnościach pojawiających się na różnych etapach 

realizacji projektów. Problemy - zdaniem respondentów – stwarzała Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (3) czasem także Urząd Marszałkowski, w którym beneficjenci nanosili 

poprawki oraz składali dokumenty (2). Trudności wiązały się z koniecznością przedstawienia 

rozbudowanej dokumentacji oraz z rozbudowaną biurokracją (3), a także z rozliczalnością 

projektów. Sporadycznie – w odpowiedzi na powyższe pytanie – wskazywano na problemy 

z konstruowaniem projektów (1), uzyskaniem wkładu własnego (1), nieuzyskaniem 

dofinansowania (1).  

Zdecydowana większość beneficjentów (76,3%) pozytywnie oceniała kryteria wyboru 

projektów. Najwyższe oceny („zdecydowanie dobrze”) wystawiane były jednak stosunkowo 

rzadko (10,5%). Niemałą część badanych (21,3%) stanowiły również osoby wybierające 

odpowiedź neutralną – „ani dobrze, ani źle”. Kryteria wyboru projektów negatywnie oceniło 

jedynie 2,6% badanych. 
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Tabela 44. Ocena kryteriów wyboru projektów 

Ocena kryteriów wyboru projektów Częstość Procent 
Zdecydowanie dobrze 8 10,5 
Raczej dobrze, 50 65,8 
Ani dobrze, ani źle 16 21,1 
Raczej źle 1 1,3 
Zdecydowanie źle 1 1,3 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Badani oceniający kryteria neutralnie i negatywnie sugerowali ich zmianę przede 

wszystkim w odniesieniu do kwestii zaangażowania społecznego (3). Jeden z respondentów, 

za niedostosowane do realiów uznał kryterium innowacyjności, inny – kryterium oddziaływania 

na środowisko i społeczność.  

Pozostałe wypowiedzi badanych, oceniających kryteria naboru neutralnie 

lub negatywnie, miały bardziej ogólny charakter. Pojedyncze osoby (łącznie 4) domagały się 

dostosowania kryteriów do realiów, doprecyzowania kryteriów, niewykluczania się 

poszczególnych kryteriów oraz uproszczenia kryteriów. 

Inne sugestie dotyczyły większej przejrzystości (1), zmniejszenia biurokracji (1), 

stosowania tych samych standardów oceny w poszczególnych naborach (1). Jeden 

z respondentów krytycznie odniósł się do braku uzasadnień oceny składanych wniosków, co – 

jego zdaniem – uniemożliwiało odwołanie się i złożenie korekty. 

Większość badanych (75,0%) nie zaświadczyła o problemach pojawiających się w toku 

realizacji projektów. Beneficjenci najczęściej wskazywali na trudności ze zrozumieniem 

przepisów (7,9%). Nieznacznie rzadziej (6,6%) trudności sprawiało dokonanie poprawek 

we wnioskach. Problematyczne, okazywało się również niedotrzymanie terminów przez 

Instytucję Wdrażającą (5,3%), konieczność dostarczania dodatkowych dokumentów (3,9%), 

kontakty z Instytucją Wdrażającą (2,6%), uzyskanie wkładu własnego (2,6%). Bardzo 

sporadycznie badani wskazywali na trudności z napisaniem wniosku o dofinansowanie (1,3%) 

oraz na trudności związane z refundacją (1,3%). Istotne, że żaden z respondentów nie wiązał 

trudności w toku realizacji projektów z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

 

Tabela 45. Problemy podczas realizacji projektów 

Problemy podczas realizacji projektów Częstość Procent 
Nie zaistniały 57 75,0 
Zaistniały 19 25,0 

Problemy ze zrozumieniem przepisów 6 7,9 
Trudności z dokonaniem poprawek we wnioskach 5 6,6 
Niedotrzymanie terminów przez Instytucję Wdrażającą 4 5,3 
Problemy z dostarczeniem dodatkowych dokumentów 3 3,9 
Problemy w kontaktach z Instytucją Wdrażającą 2 2,6 
Problemy ze znalezieniem wkładu własnego 2 2,6 
Problemy z napisaniem wniosku o dofinansowanie 1 1,3 
Problemy z refundacją 1 1,3 
Problemy z podjęciem pożyczki 0 0,0 
Problemy w kontaktach z LGD Kraina Św. Anny 0 0,0 
Inne problemy 8 10,5 

Źródło: Badania własne – BioStat. 
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Respondenci wskazujący na inne problemy odnosili się zwłaszcza do kwestii 

rozliczalności wniosków (4). Jeden z badanych zwrócił uwagę na opóźnienia przy przyjmowaniu 

wniosków, co powodowało dalsze trudności w realizacji projektu przy wzroście cen. Inny 

respondent wskazał na nieopłacalność projektów przy nadmiarze biurokracji, jeszcze inny – 

na zawiłości interpretacyjne w Urzędzie Marszałkowskim. Pojawił się również respondent, 

którego wniosek został odrzucony. 

 

2.4.3 Skuteczność działań informacyjnych i szkoleniowych podejmowanych 
przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

Zdecydowana większość beneficjentów (84,2%) deklarowała odwiedzanie strony 

internetowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Większość (63,2%) brała również udział 

w spotkaniach i szkoleniach informacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie. Połowa 

badanych korzystała także z usług doradczych Stowarzyszenia. 

Zainteresowanie informacjami na stronie internetowej, udział w szkoleniach oraz korzystanie 

z usług doradczych częściej dotyczyło beneficjentów przynależących do sektora publicznego. Najniższe 

odsetki ze względu na powyższą aktywność odnotowane zostały wśród beneficjentów 

reprezentujących sektor gospodarczy, co uwidocznione zostało na poniższym wykresie. 

 

Rysunek 21. Korzystanie ze wsparcia Stowarzyszenia Kraina św. Anny 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

Badani, którzy nie przeglądali strony internetowej Stowarzyszenia najczęściej 

wskazywali na brak czasu (5). Pozostałe wskazania dotyczyły braku potrzeby (2), braku 

umiejętności posługiwania się Internetem (2), braku Internetu (1). Zdarzało się, 

że przeglądaniem strony internetowej Stowarzyszenia zajmowała się inna osoba w danej 

instytucji, organizacji czy firmie (2). 
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Jeśli uznać, że optymalna częstotliwość odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia 

to okres przynajmniej dwutygodniowy, można stwierdzić, że – spośród beneficjentów 

odwiedzających stronę – aktywność taką wykazywało 48,4% beneficjentów. Najczęściej badani 

deklarowali przeglądanie strony Stowarzyszenia raz na miesiąc (37,5%), co także uznać można 

za wystarczającą częstotliwość, zważywszy na częstość organizowania naborów. Jedynie 14,1% 

beneficjentów odwiedzających stronę czyniło to rzadziej niż raz na miesiąc. 

 

Tabela 46. Częstość odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Częstość odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia Kraina św. 
Anny 

Częstość Procent 

Co najmniej kilka razy w tygodniu 9 14,1 

Raz w tygodniu 13 20,3 

Raz na dwa tygodnie 9 14,1 

Raz na miesiąc 24 37,5 

Raz na kwartał 6 9,4 

Raz na pół roku 2 3,1 

Raz w roku lub rzadziej 1 1,6 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Strona internetowa Stowarzyszenia została przez beneficjentów oceniona bardzo 

wysoko, zwłaszcza pod względem użyteczności i aktualności informacji. Średnia dokonanej 

oceny na skali od 1 do 5 wyniosła – dla obu aspektów – 4,61. Tylko nieznacznie gorzej – przy 

średniej 4,53 – oceniona została kompletność informacji na stronie. Relatywnie najniżej, chociaż 

również wysoko, respondenci ocenili przejrzystość prezentowanych informacji (średnia 4,36). 

Żaden z z badanych nie wystawił oceny na poziomie 1 lub 2. 

 

Tabela 47. Ocena strony internetowej Stowarzyszenia ze względu na poszczególne aspekty 

Aspekty oceny strony internetowej 
Skala oceny Średnia 

oceny 1 2 3 4 5 

Przejrzystość prezentowanych informacji Procent 0,0 0,0 9,4 45,3 45,3 4,36 
Częstość 0 0 6 29 29 

Kompletność informacji Procent 0,0 0,0 7,8 32,8 59,4 4,52 
Częstość 0 0 5 21 38 

Aktualność informacji Procent 0,0 0,0 6,3 26,6 67,2 4,61 
Częstość 0 0 4 17 43 

Użyteczność informacji Procent 0,0 0,0 4,7 29,7 65,6 4,61 
Częstość 0 0 3 19 42 

Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Bardzo wysoko badani ocenili również spotkania informacyjne. Najwyżej oceniony został 

poziom wiedzy osoby prowadzącej spotkanie (średnia 4,71). Względnie wysoko oceniono 

lokalizację miejsca spotkań (4,69), umiejętność przekazania wiedzy przez osobę prowadzącą 

(4,60) oraz użyteczność przekazywanej wiedzy (4,58). Tylko nieco niższa średnia oceny (4,56) 

odnotowana została w odniesieniu do dogodności terminu spotkań informacyjnych. 
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Tabela 48. Ocena spotkań informacyjnych ze względu na poszczególne aspekty 

Aspekty oceny spotkań informacyjnych 
Skala oceny Średnia 

oceny 1 2 3 4 5 

Dogodność terminu spotkania 
informacyjnego 

Procent 0,0 4,2 4,2 22,9 68,8 
4,56 

Częstość 0 2 2 11 33 

Użyteczność przekazanej wiedzy 
Procent 0,0 0,0 8,3 25,0 66,7 

4,58 
Częstość 0 0 4 12 32 

Poziom wiedzy osoby prowadzącej 
spotkanie 

Procent 0,0 0,0 4,2 20,8 75,0 
4,71 

Częstość 0 0 2 10 36 

Umiejętność przekazania wiedzy przez 
osobę prowadzącą 

Procent 0,0 2,1 0,0 33,3 64,6 
4,60 

Częstość 0 1 0 16 31 

Lokalizacja miejsca spotkań 
Procent 0,0 2,1 4,2 16,7 77,1 

4,69 
Częstość 0 1 2 8 37 

Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Badani, którzy dokonali oceny spotkań informacyjnych na poziomie 1-3 (w odniesieniu 

przynajmniej do jednego aspektu) zapytani zostali o propozycje zmian. Dwóch respondentów 

uznało, że spotkania powinny być organizowane poza godzinami pracy. Jedna osoba sugerowała 

prowadzenie spotkań przez bardziej doświadczone osoby.   

Zdecydowana większość (97,4%) pozytywnie oceniła usługi doradcze świadczone przez 

Stowarzyszenie. Wyraźna większość (73,7%) przystała w tym wypadku na opinię 

„zdecydowanie dobrze”. Tylko jeden respondent wybrał odpowiedź neutralną. Respondent, 

który ocenił poziom usług doradczych w sposób neutralny sugerował, aby przekazywane 

informacje były bardziej przejrzyste i jasne. 

 

Tabela 49. Ocena usług doradczych 

Ocena usług doradczych Częstość Procent 

Zdecydowanie dobrze 28 73,7 
Raczej dobrze, 9 23,7 
Ani dobrze, ani źle 1 2,6 
Raczej źle 0 0,0 
Zdecydowanie źle 0 0,0 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Zdecydowana większość badanych (94,8%) pozytywnie zaopiniowała działalność biura 

Stowarzyszenia. Zdecydowanie dobrze skuteczność biura oceniło 39,5% badanych, raczej 

dobrze – 55,3%. Żaden z respondentów nie ocenił funkcjonowania biura w sposób negatywny; 

pozostałe odpowiedzi (5,3%) miały neutralny charakter. 

 

Tabela 50. Ocena skuteczności działania biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Ocena skuteczności działania biura  Częstość Procent 

Zdecydowanie dobrze 30 39,5 
Raczej dobrze, 42 55,3 
Ani dobrze, ani źle 4 5,3 
Raczej źle 0 0,0 
Zdecydowanie źle 0 0,0 
Źródło: Badania własne – BioStat. 
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Tylko jeden respondent oceniający działalność biura na poziomie średnim („ani dobrze, 

ani źle”) wyraził krytyczną opinię „wszystko na ostatni moment”. W przypadku pozostałych 

respondentów neutralny poziom oceny wynikał z braku kontaktu z biurem. 

 

2.4.4 Ocena realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Udział w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju zadeklarowało 38,2% beneficjentów. 

Zdecydowanie częściej udział w tego rodzaju pracach deklarowali przedstawiciele sektora 

publicznego (60,6%). Wśród reprezentantów sektora społecznego odsetek włączających się 

w prace nad Strategią wyniósł 33,3%. Żaden badany beneficjent reprezentujący sektor 

gospodarczy nie deklarował zaangażowania w ten rodzaj działań. 

 

Rysunek 22. Udział w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Większość badanych (64,5%) wyrażała pogląd o braku konieczności 

przeformułowywania celów zawartych w Strategii. Przeciwnego zdania było 15,8% 

respondentów. Opcję „trudno powiedzieć” zdecydowało się wskazać 19,7% badanych. 

Zwolennikami przeformułowania celów nieznacznie częściej  okazywali się przedstawiciele 

sektora publicznego (24,2%). Wśród przedstawicieli sektora społecznego zmiany celów 

oczekiwało 18,5% beneficjentów, wśród beneficjentów z sektora gospodarczego – 12,5%. 
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Rysunek 23. Zapatrywania na zmianę celów Lokalnej Strategii Rozwoju 
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Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Badani, którzy uznali za wskazane przeformułowania celów LSR, zapytani zostali o nowe 

cele i obszary, które powinny zostać wprowadzone do Strategii. W odpowiedzi na pytanie 

otwarte respondenci wskazywali zmiany na różnym poziomie ogólności. Niektóre wypowiedzi 

odnosiły się nie tyle do zmian celów, a zmiany sposobów działania w zakresie LSR. 

Dwóch respondentów za wskazane uznało uzupełnienie Strategii o obszar 

eurosieroctwa. Pojedyncze osoby sugerowały: wprowadzenie możliwości finansowania ekologii 

(1), większe ukierunkowanie na tworzenie miejsc pracy (1), na rozwój gospodarczy regionu (1) 

oraz na działania zachęcające młodych ludzi (1), stworzenie centrum kulturalnego (1), 

poszerzenie obszaru wsparcia jednostek pożytku publicznego (1), poszerzenie wsparcia 

w zakresie działalności świetlic i miejsc dla młodzieży na wsiach. 

Sugestie odnośnie zmiany sposobów działania dotyczyły: wykorzystania funduszu 

sołeckiego jako wkładu własnego stowarzyszeń (1), uproszczenie nazewnictwa w Strategii (1) 

oraz zwiększenia obiektywizmu przy doborze projektów, w taki sposób, aby wsparcie docierało 

do najbardziej potrzebujących. 

Pytanie otwarte „Jakie cele powinny być w szczególności kontynuowane?” zadane zostało 

wszystkim beneficjentom. Ponad co czwarty badany (26,3%) uznał, że kontynuowane powinny być 

wszystkie dotychczasowe cele, natomiast 15,8% respondentów nie miało na ten temat zdania. 

Kontynuacji domagano się zarówno w odniesieniu do „twardych”, jak i do „miękkich” działań. 

Mając na względzie działania „miękkie”, beneficjenci postulowali kontynuację działań 

zwłaszcza w sferze kultury i integracji społecznej. Respondenci – w powyższym kontekście - 

wskazywali na kontynuację w zakresie podtrzymywania tradycji, w tym śląskich tradycji 

regionalnych, na organizację festynów, spotkań, konferencji i imprez kulturalnych, na wsparcie 

oddolnych inicjatyw oraz działalności stowarzyszeń. Ogólnie odnoszono się również do 

wspierania integracji społeczności lokalnych. Na potrzebę kontynuacji działań z zakresu kultury 

i integracji zwróciło łącznie uwagę 19 respondentów. 
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Działania o jednoznacznie „twardym” charakterze, wymagające – zdaniem beneficjentów 

– szczególnej kontynuacji, dotyczyły zagospodarowania terenów użyteczności publicznej 

(głównie poprzez budowę placów zabaw (4), siłowni i ogólny rozwój infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej) oraz remontów, modernizacji i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej 

(zwłaszcza świetlic i domów spotkań). Sporadycznie zgłaszano potrzebę działań w zakresie 

wsparcia dla budowy oczyszczalni przydomowych, budowę dróg, a także potrzebę remontu 

Amfiteatru na Górze św. Anny. Na powyższe działania zwróciło łącznie uwagę 15 badanych. 

Kontynuacji domagano się również w zakresie rozwoju turystyki, zarówno w formie 

„miękkich” jak i „twardych” projektów. Chociaż – mając na względzie ten cel – badani formułowali 

na ogół ogólne postulaty, kilku respondentów zwróciło uwagę na konieczność dbałość o zabytki, 

w tym również na potrzebę ich remontu. Sporadycznie sugerowano także wsparcie agroturystyki. 

Łącznie, na ten obszar, wskazało – w powyższym kontekście – 9 badanych. 

Stosunkowo wiele wskazań dotyczyło kontynuacji działań prorozwojowych. Opinie 

w powyższym kontekście były wypowiadane na różnym poziomie ogólności. Dziesięciu 

respondentów sugerowało kontynuację w zakresie – ogólnie rozumianego – rozwoju wsi. Spora 

część miała jednak na względzie także rozwój przedsiębiorczości, który rozumiano na ogół jako 

wsparcie dla przedsiębiorstw, czasem również jako tworzenie nowych miejsc pracy. 

W kontekście działań prorozwojowych sugerowano również dofinansowywanie lokalnych 

inwestycji prorozwojowych oraz gospodarstw – w zakresie działalności pozarolniczej. Łącznie, 

kontynuacji działań prorozwojowych domagało się 21 respondentów. 

Pozostałe kierunki wymagające szczególnej kontynuacji wskazywane były nieco rzadziej. 

Kontynuacji działań z zakresu ekologii domagało się sześciu respondentów. Szczegółowe 

propozycje odnosiły się w tym zakresie do ochrony środowiska, zachowania bioróżnorodności, 

stosowania odnawialnych źródeł energii. Jeden respondent zwrócił uwag na potrzebę 

kontynuacji działań z zakresu kultury i oświaty. Ponadto, w odpowiedzi na powyższe pytanie, 

badani domagali się również dalszej możliwości działań w ramach operacji „małe projekty” (4). 

Potwierdzenie realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju stanowią również odpowiedzi 

badanych na pytanie otwarte o dostrzegalne efekty działalności Stowarzyszenia Kraina  

św. Anny. Jedynie 13,2% badanych nie potrafiło wskazać żadnych efektów. 

Rozpatrując efekty na najogólniejszym poziomie, należy stwierdzić, że były one 

dostrzegane w wielu wymiarach działalności Stowarzyszenia. Beneficjenci dostrzegali zmiany 

w zamieszkiwanej przestrzeni, głównie za sprawą budowy obiektów rekreacyjno-sportowych, 

a także zważali na realizację działań z zakresu kultury i promocji regionu. Nierzadko także 

doceniano Stowarzyszenie za pomoc w realizacji projektów, za umożliwienie ich realizacji oraz 

za działania szkoleniowe w tym zakresie (10).  

Najczęściej badani dostrzegali, iż za pośrednictwem LSR udało się wybudować place zabaw, 

siłownie zewnętrzne oraz miejsca wypoczynku (16). O ogólnej zmianie infrastruktury i krajobrazu 

oraz o poprawie wyglądu miejscowości zaświadczało ośmiu badanych. Efektem działalności 

Stowarzyszenia była również budowa (lub remonty) świetlic i miejsc spotkań (2), budowa ścieżek 

rowerowych (2), modernizacja parków, ogrodów, skwerów i stawów (3), budowa basenu (1). 

Dostrzegalnym efektem działalności okazały się również szeroko rozumiane inicjatywy 

kulturalne. Dziesięciu badanych wskazało – w powyższym kontekście – na organizację imprez 
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kulturalnych i sportowych, na kultywowanie tradycji i zwyczajów (w formie takich inicjatyw jak: 

Jarmark cysterski, Święto tarniny, dożynki). Ośmiu badanych dostrzegało dokonującą się 

integrację i aktywizację mieszańców (także – na co zwrócił uwagę jeden z respondentów - 

między mieszkańcami środowiskowych domów pomocy społecznej a mieszkańcami gminy, oraz 

między młodzieżą a osobami starszymi). 

Jedenastu respondentów za efekt działalności uznało promocję Krainy św. Anny jako 

regionu turystycznego. Najczęściej wskazywano na dokonane remonty zabytków (7) oraz 

na powstanie usług gastronomicznych (3). Pozostałe - na ogół pojedyncze - wskazania, dotyczyły 

promocji regionu poprzez tworzenie i rozpowszechnianie filmów, ulotek o miejscach 

zabytkowych, literatury regionalnej (2), tablic informacyjnych, poprzez rozwój bazy noclegowej 

(2), w tym gospodarstw agroturystycznych, poprzez organizację targów (2) oraz poprzez 

budowę obiektów turystycznych.  

Sporadycznie – pojedyncze osoby – dostrzegały efekty w postaci wsparcia na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz w postaci ogólnie rozumianej działalności religijnej. 

O efektywności realizacji Strategii może zaświadczać utrzymany na niskim poziomie 

efekt „jałowej straty”. Jeśli zważyć na opinie beneficjentów odnośnie możliwości realizacji 

projektów bez uzyskania wsparcia finansowego, można uznać, że wspomniany niepożądany 

efekt utrzymał się na względnie niskim poziomie. Jedynie co piąty beneficjent (21,1%) 

deklarował, że bez pomocy finansowej uzyskanej za pośrednictwem LSR byłby w stanie 

realizować projekt. Powyższe dotyczyło zwłaszcza przedstawicieli sektora gospodarczego, 

wśród których opinię taką wyraziło 43,8% badanych (7/16). 

 

Rysunek 24. Szacowany efekt "jałowej straty"  

21,1

78,9

Bez pomocy finansowej w ramach wsparcia udzielanego za 
pośrednictwem LSR podmiot byłby w stanie zrealizować projekt

Bez pomocy finansowej w ramach wsparcia udzielanego za 
pośrednictwem LSR podmiot nie byłby w stanie zrealizować projektu

 

Źródło: Badania własne – BioStat. 
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2.5 Wyniki badań kwestionariuszowych z przedstawicielami Stowarzyszenia Kraina 
św. Anny oraz z przedstawicielami gmin członkowskich 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny – w celu promocji LSR - wykorzystywało wiele kanałów 

przepływu informacji. Przedstawiciele LGD najczęściej wskazywali na własną stronę 

internetową oraz na organizację szkoleń i doradztwa. Większość respondentów wskazywała – 

w powyższym kontekście - również na korzystanie z radia, prasy lokalnej, na strony internetowe 

urzędów gmin, na ustne przekazywanie informacji oraz na spotkania z mieszkańcami. 

Największa część respondentów za skuteczne źródło informacji uznała stronę 

internetową LGD (91,3%). Z odpowiednio niższą częstością wskazywane były: prasa lokalna 

(65,2%), spotkania z mieszkańcami (65,2%) oraz strony internetowe urzędów gmin (60,9%). 

Większość przedstawicieli Stowarzyszenia oraz gmin członkowskich bardzo wysoko 

oceniała użyteczność informacji na temat LSR przekazywanych potencjalnym beneficjentom. 

Zdecydowana większość badanych uznała również, że przekazywane informacje zawierały 

odpowiedni poziom uszczegółowienia, wszyscy natomiast – że informacje były przekazywane 

mieszkańcom odpowiednim językiem. 

Chociaż większość badanych nie wskazywała potrzeby zwiększenia skuteczności 

promocji LSR poprzez modyfikację przekazywanych treści (69,6%), 17,4% proponowało 

zwiększenie skuteczności promocji LSR poprzez wprowadzenie dodatku do gazet lokalnych, 

stworzenie audycji radiowych poświęconych problematyce LGD i LSR, skonkretyzowanie 

przekazywanych informacji oraz realizację stosownych badań. 

W przekonaniu przedstawicieli LGD oraz gmin członkowskich najbardziej 

zainteresowaną realizacją działań w ramach LSR kategorią beneficjentów były gminy 

lub powiaty. Większość badanych za bardzo zainteresowanych realizacją działań w ramach LSR 

uznawała również instytucje kultury, a spora część także kościoły. W odniesieniu do organizacji 

pozarządowych dominowało przekonanie o nieco słabszym zainteresowaniu. Jeszcze mniejsze 

zaangażowanie w tego rodzaju działania dotyczyło – zdaniem badanych – 

mikroprzedsiębiorców. Za najbardziej zaangażowane w realizację LSR podmioty uznawane były 

te, którym przypisywano również większe możliwości włączenia się w realizację LSR.  

Najbardziej zaawansowanym w realizacji przedsięwzięciem jest – zdaniem 

przedstawicieli LGD – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Krainy św. Anny”. 

Niewiele mniej zaawansowana – w przekonaniu respondentów – okazała się realizacja 

przedsięwzięcia „Poznaj Krainę św. Anny”. Wyraźnie gorzej oceniona została realizacja 

przedsięwzięć „Przedsiębiorczość na wsi” oraz „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny”. 

W odniesieniu do większości przedsięwzięć dominowało przekonanie, że nie należy ani 

intensyfikować, ani ograniczać dotychczas realizowanych działań. Jedynie w przypadku 

przedsięwzięcia „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny” zwolennicy intensyfikacji 

działań przeważali nad zwolennikami niedokonywania zmian.  

Większość przedstawicieli LGD (78,3%) pozytywnie oceniła zakres działań możliwych 

do realizacji w ramach LSR. Zakres działań za zbyt wąski uznało 17,4%. 
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Badani na ogół umiarkowanie pozytywnie zapatrywali się na finansowy aspekt realizacji 

LSR, zarówno w odniesieniu do wystarczalności przyznanych środków na realizację działań, jak 

i w odniesieniu do wysokości dofinansowania możliwego do uzyskania przez beneficjentów. 

Negatywne oceny nieznacznie jednak dominowały w odniesieniu do wysokości wkładu 

własnego.  

 

2.5.1 Stosowane kanały przepływu informacji oraz ich skuteczność 

Z przedstawicielami Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz z przedstawicielami gmin 

członkowskich przeprowadzona została ankieta audytoryjna, którą wypełniło 23 osoby. 

Badani zostali poproszeni o wskazanie wykorzystywanych – w celach promocji LSR – 

kanałów przepływu informacji oraz o ocenę ich skuteczności. Stowarzyszenie – zgodnie z opinią 

badanych – najczęściej korzystało w powyższych celach z własnej strony internetowej (100,0%6).  

W dalszej kolejności badani wskazywali na szkolenia i doradztwo z zakresu realizacji 

projektów (91,3%). Większość badanych wskazała również na korzystanie z radia (69,6%), prasy 

lokalnej (69,6%), ze stron internetowych urzędów gmin (65,2%), a także z mniej 

sformalizowanych kanałów przekazywania informacji w oparciu o przekaz ustny (52,2%) oraz 

ze spotkań z mieszkańcami (52,2%). Nieco rzadziej badani wskazywali – w powyższym kontekście 

– na tablice informacyjne (43,5%) oraz na inne strony internetowe (17,4%). Samodzielnie 

wskazywane przez respondentów inne stosowane źródła to przede wszystkim TVP; sporadycznie 

badani deklarowali korzystanie z dziennika regionalnego oraz z konsultacji bezpośrednich.  

 

Tabela 51. Wykorzystywane kanały przepływu informacji w celach promocyjnych LSR 

Kanały przepływu informacji  Częstość Procent 

Strona internetowa LGD 23 100,0 
Szkolenia i doradztwo z zakresu realizacji projektów  21 91,3 
Radio 16 69,6 
Prasa lokalna 16 69,6 
Strony internetowe urzędów gmin 15 65,2 
Kanały nieformalne - przekaz ustny 12 52,2 
Spotkania z mieszkańcami 12 52,2 
Tablice informacyjne 10 43,5 
Inne strony internetowe 4 17,4 
Inne źródła 6 26,1 

TVP  6 26,1 
dziennik regionalny 1 4,3 
konsultacje bezpośrednie 1 4,3 

Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

                                                      

 

 

6 Z racji niewielkiej liczby badanych odsetki podawane są przede wszystkim w celach orientacyjnych. 
Z powyższych względów w tabelach podane zostały również odpowiednie częstości odpowiedzi. 
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Strona internetowa LGD uznana została za skuteczne źródło informacji przez największą 

część respondentów (91,3%). Za skuteczny kanał przepływu informacji –większość badanych – 

uznała również prasę lokalną (65,2%), spotkania z mieszkańcami (65,2%) oraz strony 

internetowe urzędów gmin (60,9%). Nieco rzadziej za skuteczny kanał przepływu informacji 

badani uznawali tablice informacyjne (43,5%), rzadziej skuteczność przepływu informacji 

wiązali z przekazem ustnym (39,1%), najrzadziej natomiast uznawali za skuteczne 

informowanie mieszkańców poprzez inne strony internetowe (13,0%). Samodzielne wskazania 

skutecznych kanałów przepływu informacji najczęściej odnosiły się do telewizji. 

 

Tabela 52. Skuteczność kanałów przepływu informacji 

Kanały przepływu informacji  Częstość Procent 
Strona internetowa LGD  21 91,3 
Prasa lokalna  15 65,2 
Spotkania z mieszkańcami  15 65,2 
Strony internetowe urzędów gmin  14 60,9 
Tablice informacyjne  10 43,5 
Kanały nieformalne - przekaz ustny  9 39,1 
Inne strony internetowe  3 13,0 
Inne źródła  4 17,4 

telewizja 3 13,0 
dziennik regionalny 1 4,3 
bezpośrednie konsultacje z pracownikami biura LGD 1 4,3 

Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Większość przedstawicieli Stowarzyszenia oraz gmin członkowskich bardzo wysoko 

oceniała użyteczność informacji na temat LSR przekazywanych potencjalnym beneficjentom. 

Za bardzo użyteczne, informacje te uznało 65,2% badanych, za raczej użyteczne – 34,8%. Żaden 

z badanych nie wskazał odpowiedzi neutralnej ani zaświadczającej o nieużyteczności informacji. 

 

Tabela 53. Ocena użyteczności informacji na temat LSR dla potencjalnych beneficjentów 

Poziom użyteczności Częstość Procent 

Informacje były bardzo użyteczne 15 65,2 
Informacje były raczej użyteczne 8 34,8 
Informacje nie były ani użyteczne, ani nieużyteczne 0 0 
Informacje były raczej nieużyteczne 0 0 
Informacje były bardzo nieużyteczne 0 0 
Trudno powiedzieć 0 0 
 

Zdecydowana większość badanych uznała, że przekazywane informacje zawierały 

odpowiedni poziom uszczegółowienia (87,0%). Jedynie 13,0% respondentów skłaniało się do 

opinii, że informacje były za bardzo szczegółowe. Żaden badany nie zadeklarował zbyt niskiego 

uszczegółowienia informacji. 
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Tabela 54. Ocena uszczegółowienia informacji na temat LSR 

Poziom uszczegółowienia Częstość Procent 

Informacje były za bardzo szczegółowe 3 13,0 
Informacje były przedstawione na odpowiednim poziomie szczegółowości 20 87,0 
Informacje były za mało szczegółowe 0 0 
Trudno powiedzieć 0 0 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Ponadto, wszyscy badani uznali, że informacje były przekazywane mieszkańcom 

odpowiednim językiem. Żaden z przedstawicieli LGD oraz gmin członkowskich nie uznał 

stosowanego języka ani za zbyt trudny, ani za zbyt prosty. 

Większość badanych nie wskazywała potrzeby zwiększenia skuteczności promocji LSR 

poprzez modyfikację przekazywanych treści (69,6%). Przeciwnego zdania było 17,4% 

badanych, którzy proponowali zwiększenie skuteczności promocji LSR poprzez wprowadzenie 

dodatku do gazet lokalnych, stworzenie audycji radiowych poświęconych problematyce LGD 

i LSR, skonkretyzowanie przekazywanych informacji oraz realizację stosownych badań. 

 

Tabela 55. Potrzeba zwiększenia skuteczności promocji LSR poprzez modyfikację przekazywanych treści 

Potrzeba zwiększenia skuteczności promocji LSR 
poprzez modyfikację przekazywanych treści 

Częstość Procent 

Nie 16 69,6 
Tak 4 17,4 

Promowania w gazetach lokalnych raz w tygodniu, dołożyć specjalny dodatek 
Stworzyć audycje radiowe LGD lokalnej strategii rozwoju 
Ewentualna zmiana powinna zostać  poprzedzona badaniem ankietowym wśród mieszkańców kraju 
Skonkretyzowanie informacji na temat możliwości rozwoju LSR 

Brak danych 3 13,0 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

2.5.2 Zaangażowanie oraz możliwości zaangażowania beneficjentów w realizację LSR 

 

W przekonaniu przedstawicieli LGD oraz gmin członkowskich najbardziej 

zainteresowaną realizacją działań w ramach LSR kategorią beneficjentów były gminy 

lub powiaty. W odniesieniu do tej kategorii beneficjentów respondenci – w zdecydowanej 

większości – wskazywali na wysoki poziom zainteresowania („bardzo zainteresowani”; 95,7%). 

Większość badanych za bardzo zainteresowanych realizacją działań w ramach LSR uznawała 

również instytucje kultury (60,9%), a spora część – 43,5% - także kościoły.  

W odniesieniu do organizacji pozarządowych dominowało przekonanie o nieco słabszym 

zainteresowaniu (najwięcej odpowiedzi „raczej zainteresowani”; 39,1%). Zdaniem 8,6% 

badanych ten typ podmiotu nie wykazywał jednak zainteresowania realizacją działań w ramach 

LSR. Jeszcze mniejsze zaangażowanie w tego rodzaju działania dotyczyło – zdaniem badanych – 

mikroprzedsiębiorców. Chociaż największą część (30,4%) badanych stanowiły osoby uznające 

ten typ beneficjentów za „raczej zainteresowanych” (30,4%), przekonanie o niezainteresowaniu 

– w tym wypadku – wyrażało 13,0% respondentów. 
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Przedstawiciele LGD oraz gmin członkowskich odnosili się również do zainteresowania 

realizacją działań w ramach LSR ze strony rad sołeckich oraz innych wybranych kategorii społeczno-

zawodowych i demograficznych. W przekonaniu nieznacznej większości badanych (52,2%) rady 

sołeckie to podmioty „raczej zainteresowane” realizacją tego rodzaju działań. Umiarkowany poziom 

zainteresowania badani najczęściej wskazywali również w odniesieniu do kobiet (39,1%), chociaż 

13,0% uważało tę kategorię społeczną za niezainteresowaną działaniami w ramach LSR. Za najmniej 

zainteresowanych uznawano natomiast przedstawicieli dwóch skrajnych kategorii demograficznych 

– osoby młode oraz osoby starsze. Chociaż największa część respondentów uznała osoby młode 

za „raczej zainteresowane” realizacją działań w ramach LSR (34,8%), nie mały okazał się odsetek 

uznających te osoby za niezainteresowane tego rodzaju działaniami (26,0%). W odniesieniu do osób 

starszych dominował pogląd o braku zainteresowania z ich strony (39,1%). 

 

Tabela 56. Ocena zainteresowania poszczególnych kategorii potencjalnych beneficjentów realizacją działań 
w ramach LSR 

Potencjalni beneficjenci 
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Urzędy gmin lub powiatów   
Częstość 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Procent 95,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 

Instytucje kultury  
Częstość 14,0 7,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

Procent 60,9 30,4 4,3 0,0 0,0 4,3 

Kościoły  
Częstość 10,0 8,0 3,0 1,0 0,0 1,0 

Procent 43,5 34,8 13,0 4,3 0,0 4,3 

Organizacje pozarządowe  
Częstość 7 9 3 1 1 2 

Procent 30,4 39,1 13,0 4,3 4,3 8,7 

Mikroprzedsiębiorcy   
Częstość 6 7 6 2 1 1 

Procent 26,1 30,4 26,1 8,7 4,3 4,3 

Rady sołeckie   
Częstość 3 12 2 2 1 3 

Procent 13,0 52,2 8,7 8,7 4,3 13,0 

Rolnicy   
Częstość 3 10 7 1 0 2 

Procent 13,0 43,5 30,4 4,3 0,0 8,7 

Kobiety   
Częstość 3 9 4 2 1 4 

Procent 13,0 39,1 17,4 8,7 4,3 17,4 

Osoby młode   
Częstość 4 8 4 5 1 1 

Procent 17,4 34,8 17,4 21,7 4,3 4,3 

Osoby starsze  
Częstość 1 6 5 7 2 2 

Procent 4,3 26,1 21,7 30,4 8,7 8,7 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Zainteresowaniu poszczególnych typów podmiotów realizacją działań w ramach LSR 

mogły sprzyjać realne możliwości włączenia się w takie działania. Przedstawiciele LGD oraz 

gmin członkowskich za najbardziej zaangażowane podmioty uznawali bowiem na ogół  

te, którym jednocześnie częściej przypisywali możliwość włączenia się w realizację LSR. 
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Zdaniem badanych, największe możliwości w tym zakresie posiadały urzędy gmin 

i powiatów oraz instytucje kultury. Urzędom „bardzo duże możliwości” przypisywała 

zdecydowana większość badanych (95,7%), instytucjom kultury – 65,2%.  

W oparciu o deklaracje badanych wysoko można ocenić możliwości kościołów 

i organizacji pozarządowych, chociaż – w odniesieniu do tych podmiotów na bardzo duże 

możliwości włączenia się w realizację LSR wskazywało już tylko po 43,5% badanych. Znacząca 

część (43,5%) uznawała jednak te podmioty za mające raczej duże możliwości w tym zakresie.  

W odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, rad sołeckich i rolników dominowały opinie 

o raczej dużych możliwościach włączenia się w działania w ramach LSR. Część badanych 

(13,0%) przypisywała jednak mikroprzedsiębiorcom małe możliwości w tym zakresie. 

Relatywnie rzadziej możliwości włączenia się w realizację LSR przypisywane były 

kategoriom społeczno-demograficznym, z czego najrzadziej – osobom starszym. 

 

Tabela 57. Ocena możliwości włączenia się w realizację LSR poszczególnych kategorii beneficjentów 

Potencjalni beneficjenci 
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Urzędy gmin lub powiatów   
Częstość 22 1 0 0 0 0 
Procent 95,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Instytucje kultury  
Częstość 15 8 0 0 0 0 
Procent 65,2 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kościoły  
Częstość 10 10 1 1 0 1 
Procent 43,5 43,5 4,3 4,3 0,0 4,3 

Organizacje pozarządowe  
Częstość 10 10 1 0 1 1 
Procent 43,5 43,5 4,3 0,0 4,3 4,3 

Mikroprzedsiębiorcy   
Częstość 4 12 2 2 1 2 
Procent 17,4 52,2 8,7 8,7 4,3 8,7 

Rady sołeckie   
Częstość 5 11 5 1 0 1 
Procent 21,7 47,8 21,7 4,3 0,0 4,3 

Rolnicy   
Częstość 4 16 3 0 0 1 
Procent 17,4 69,6 13,0 0,0 0,0 4,3 

Kobiety   
Częstość 2 8 8 1 0 4 
Procent 8,7 34,8 34,8 4,3 0,0 17,4 

Osoby młode   
Częstość 3 5 7 4 2 2 
Procent 13,0 21,7 30,4 17,4 8,7 8,7 

Osoby starsze  
Częstość 1 3 7 6 4 2 
Procent 4,3 13,0 30,4 26,1 17,4 8,7 

Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Mimo zróżnicowanej oceny poszczególnych typów podmiotów, badani pozytywnie oceniali 

współpracę między podmiotami tworzącymi LGD. Wprawdzie odpowiedzi zaświadczające 

o umiarkowanie pozytywnej współpracy nieznacznie dominowały nad odpowiedziami 
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wskazującymi na zdecydowanie pozytywną współpracę (52,2% i 43,5%), tylko jeden badany ocenił 

współpracę na neutralnym poziomie (4,3%), żaden natomiast nie dokonał oceny negatywnej. 

 

Tabela 58. Ocena współpracy między podmiotami tworzącymi LGD 

W jaki sposób ocenia Pan(i) współpracę między podmiotami 
tworzącymi LGD? 

Częstość Procent 

Zdecydowanie pozytywnie 10 43,5 
Raczej pozytywnie 12 52,2 
Ani pozytywnie, ani negatywnie 1 4,3 
Raczej negatywnie 0 0,0 
Zdecydowanie negatywnie 0 0,0 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Przedstawiciele LGD oraz gmin członkowskich pozytywnie ocenili również zasadność grup 

docelowych określonych dla poszczególnych przedsięwzięć. Zdecydowana większość badanych 

(87,0) była zdania, że odpowiednia ilość grup beneficjentów ma możliwość aplikowania o środki 

w ramach LSR. Jedynie 8,7% respondentów uznało, że grup takich jest zbyt mało. 

 

Tabela 59. Ocena zasadności określonych grup docelowych do realizowanych przedsięwzięć 

Ocena zasadności określonych grup docelowych do realizowanych 
przedsięwzięć 

Częstość Procent 

Zbyt mało grup beneficjentów ma możliwość aplikowania o środki 
w ramach LSR 

2 8,7 

Odpowiednia ilość grup beneficjentów ma możliwość aplikowania 
o środki w ramach LSR 

20 87,0 

Zbyt dużo grup beneficjentów ma możliwość aplikowania o środki 
w ramach LSR 

0 0 

Inaczej 0 0 
brak danych 1 4,3 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

2.5.3 Ocena realizacji LSR oraz założonych przedsięwzięć 

 

Przedstawiciele LGD oraz gmin członkowskich wyrażali opinie na temat zaawansowania 

w realizacji poszczególnych przedsięwzięć.  

Zdaniem badanych, przedsięwzięciem najbardziej zaawansowanym w realizacji jest 

„Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Krainy św. Anny”, w tym inwestycje 

turystyczne i rekreacyjne. Na bardzo duży stopień realizacji przedsięwzięcia wskazało 69,6% 

respondentów, na raczej duży – 26,1% (łącznie – duży stopień realizacji – 95,7%). Niewiele 

mniej zaawansowana – zdaniem badanych – okazała się realizacja przedsięwzięcia „Poznaj 

Krainę św. Anny” (łącznie – duży stopień realizacji – 86,9%). 

Za nieco mniej zaawansowane w realizacji uznane zostały dwa przedsięwzięcia: 

„Urządzamy nowoczesne sportowe i społeczne obiekty i przestrzenie” oraz „Aktywnie spędzamy 

czas”. Na duży stopień realizacji pierwszego z nich wskazało łącznie 65,2%, przy 26,1% 
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badanych wskazujących na średni stopień realizacji. Duży stopień realizacji drugiego 

przedsięwzięcia zadeklarowało 69,6%, jednak przy 17,4% wskazujących na średni i 8,7% - 

na mały stopień realizacji. 

Wyraźnie gorzej oceniona została realizacja przedsięwzięć „Przedsiębiorczość na wsi” 

oraz „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny”. Pierwsze z nich, za realizowane w dużym 

stopniu uznane zostało jedynie przez 34,8%, drugie – przez 30,4% badanych. W przypadku tych 

przedsięwzięć odpowiednio więcej badanych wskazywało na średni stopień realizacji (kolejno: 

26,1% i 30,4%), a także na mały stopień realizacji (30,4% i 30,4%, z czego nieliczni badani 

(po 13,0%) wskazywali również na realizację tych przedsięwzięć w bardzo małym stopniu. 

 

Tabela 60. Stopień realizacji przedsięwzięć w ramach LSR w latach 2007-2015 
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I. Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego Krainy św. Anny, 
w tym inwestycje turystyczne 
i rekreacyjne 

Częstość 16 6 0 0 0 1 

Procent 69,6 26,1 0 0 0 4,3 

II. Poznaj Krainę św. Anny 
Częstość 15 5 1 0 0 2 

Procent 65,2 21,7 4,3 0 0 8,7 

III. Urządzamy nowoczesne sportowe 
i społeczne obiekty i przestrzenie 

Częstość 11 4 6 0 0 2 

Procent 47,8 17,4 26,1 0 0 8,7 

IV. Przedsiębiorczość na wsi 
Częstość 2 6 6 4 3 2 

Procent 8,7 26,1 26,1 17,4 13 8,7 

V. Aktywnie spędzamy czas 
Częstość 10 6 4 2 0 1 

Procent 43,5 26,1 17,4 8,7 0 4,3 

VI. Działania proekologiczne w Krainie 
św. Anny 

Częstość 1 6 7 4 3 2 

Procent 4,3 26,1 30,4 17,4 13 8,7 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

W odniesieniu do większości przedsięwzięć dominowało przekonanie, że nie należy ani 

intensyfikować, ani ograniczać dotychczas realizowanych działań. Jedynie w przypadku 

przedsięwzięcia „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny” zwolennicy intensyfikacji 

działań przeważali nad zwolennikami niedokonywania zmian.  

Ponadto, zwolenników intensyfikacji działań w ramach poszczególnych przedsięwzięć było 

wyraźnie więcej niż zwolenników ograniczenia działań. Zmniejszenie zaangażowania było 

postulowane przez wyraźną mniejszość jedynie w odniesieniu do przedsięwzięcia „Poznaj Krainę 

św. Anny” oraz przedsięwzięcia „Urządzamy nowoczesne sportowe i społeczne obiekty 

i przestrzenie” (po 8,7%). Istotne, że mniej więcej co piąty badany nie miał preferencji w zakresie 

kierunku zmiany, o czym zaświadczają odpowiednie odsetki deklaracji „trudno powiedzieć”. 
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Tabela 61. Potrzeba intensyfikacji lub ograniczenia działań w ramach poszczególnych przedsięwzięć LSR 

Przedsięwzięcia 

Należy 
realizować 

więcej działań 
niż dotychczas 

Należy 
realizować 
tyle samo 
działań co 
dotychczas 

Na należy 
realizować mniej 

działań niż 
dotychczas 

Trudno 
powiedzieć 

I. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 
Krainy św. Anny, w tym inwes-
tycje turystyczne i rekreacyjne 

Częstość 9 10 0 4 

Procent 39,1 43,5 0 17,4 

II. Poznaj Krainę św. Anny 
Częstość 4 11 2 6 

Procent 17,4 47,8 8,7 26,1 

III. Urządzamy nowoczesne 
sportowe i społeczne obiekty 
i przestrzenie 

Częstość 7 10 2 4 

Procent 30,4 43,5 8,7 17,4 

IV. Przedsiębiorczość na wsi 
Częstość 9 10 0 4 

Procent 39,1 43,5 0 17,4 

V. Aktywnie spędzamy czas 
Częstość 7 10 0 6 

Procent 30,4 43,5 0 26,1 

VI. Działania proekologiczne 
w Krainie św. Anny 

Częstość 11 7 0 5 

Procent 47,8 30,4 0 21,7 

 

Badani pozytywnie ocenili zakres działań możliwych do realizacji w ramach LSR. 

Większość (78,3%) uznała zakres ten za odpowiedni. Pozostali badani postrzegali zakres działań 

za zbyt wąski (17,4%) lub nie udzielili odpowiedzi na zadane pytanie (4,3%). 

 

Tabela 62. Ocena zakresu możliwych do realizacji działań w ramach LSR 

Ocena zakresu możliwych do realizacji działań w ramach LSR Częstość Procent 
Zbyt szeroki zakres możliwych do realizacji działań 0 0,0 
Odpowiedni zakres możliwych do realizacji działań 18 78,3 
Zbyt wąski zakres możliwych do realizacji działań 4 17,4 
Inaczej 

 
0,0 

brak danych 1 4,3 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Większość badanych (73,9%) była przekonana o możliwości zaspokojenia potrzeb obszaru 

LGD poprzez realizację LSR, z czego 60,9% wyrażało opinię umiarkowanie pozytywną. Trudności 

z udzieleniem odpowiedzi na odpowiednie, zadane w tym celu pytanie miało 21,7% badanych. Tylko 

jedna osoba (4,3%) uznała, że realizacja LSR nie zaspokoiła potrzeb obszaru LGD. 

 

Tabela 63. Ocena możliwości zaspokojenia głównych potrzeb obszaru LGD poprzez realizację LSR 

Czy Pana(i) zdaniem dzięki realizacji LSR możliwe było zaspokojenie 
głównych potrzeb obszaru LGD? 

Częstość Procent 

Zdecydowanie tak  3 13,0 
Raczej tak  14 60,9 
Nie wiem, trudno powiedzieć  5 21,7 
Raczej nie 1 4,3 
Zdecydowanie nie 0 0,0 
Źródło: Badania własne – BioStat. 
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Badanych, którzy na powyższe pytanie nie odpowiedzieli twierdząco, poproszono 

o uzasadnienie. Osoby te swoje deklaracje uzasadniały wskazując na dalsze i niemalejące 

zainteresowanie realizacją małych projektów wśród mieszkańców, na brak środków oraz 

procedurę oceny wniosków przez ARiMR, co – zdaniem jednego z badanych – uniemożliwiło 

realizację wszystkich wniosków, a także – na potrzebę uruchomienia izby tradycji, w związku 

z niszczeniem się eksponatów po likwidacji dotychczasowego lokalu. 

 

2.5.4 Ocena finansowych aspektów realizacji LSR 

 

Badani na ogół umiarkowanie pozytywnie zapatrywali się na finansowy aspekt realizacji 

LSR, zarówno w odniesieniu do wystarczalności przyznanych środków na realizację działań, jak 

i w odniesieniu do wysokości dofinansowania możliwego do uzyskania przez beneficjentów. 

Wystarczalność środków na realizację działań w ramach LSR zadeklarowało 65,2% 

badanych, jednak odpowiedzi „zdecydowanie tak” na odpowiednio postawione pytanie udzieliło 

jedynie 8,7% respondentów. Odpowiedź neutralną („ani tak, ani nie”) wskazało 8,7%, natomiast 

odpowiedzi zaświadczające o niewystarczalności środków – 17,3% badanych. 

 

Tabela 64. Wystarczalność przyznanych środków na realizację działań w ramach LSR 

Czy środki przyznane w ramach dofinansowania LSR były 
wystarczające na realizację zaplanowanych działań? 

Częstość Procent 

Zdecydowanie tak 2 8,7 
Raczej tak 15 65,2 
Ani tak, ani nie 2 8,7 
Raczej nie  3 13,0 
Zdecydowanie nie 1 4,3 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

Odpowiednią wysokość dofinansowania możliwego do uzyskania przez beneficjentów 

potwierdziła większość badanych przedstawicieli LGD oraz gmin członkowskich (65,2%). 

Pozostałe osoby, na ogół uznawały dofinansowanie za zbyt małe (30,4%) lub nie udzielały 

odpowiedzi na zadane pytanie (4,3%). 

 

Tabela 65. Ocena wysokości dofinansowania możliwego do uzyskania przez beneficjentów 

Ocena wysokości dofinansowania możliwego do uzyskania 
przez beneficjentów 

Częstość Procent 

Jest zbyt mała 7 30,4 
Jest odpowiednia 15 65,2 
Jest zbyt duża 0 0 
Inaczej 0 0 
brak danych 1 4,3 
Źródło: Badania własne – BioStat. 
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Nieznaczna większość (52,2%) negatywnie oceniła jednak wysokość wkładu własnego 

koniecznego do wniesienia przez beneficjentów. Żaden z respondentów nie uznał, że wymagany wkład 

własny jest zbyt niski – pozostałe osoby potwierdziły odpowiednią wysokość wkładu. 

 

Tabela 66. Ocena wysokości wkładu własnego beneficjenta 

Ocena wysokości wkładu własnego beneficjenta Częstość Procent 
Zbyt wysoki wkład własny beneficjenta 12 52,2 
Odpowiedni wkład własny beneficjenta 11 47,8 
Zbyt mały wkład własny beneficjenta 0 0 
Inaczej 0 0 
brak danych 0 0 
Źródło: Badania własne – BioStat. 

 

W odniesieniu do powyższej kwestii, jeden z respondentów zaznaczył, że brak 

możliwości realizacji inwestycji przed wypłatą pomocy wyklucza beneficjentów 

nieposiadających możliwości finansowania działań z udziałem wkładu własnego. 

 

2.6 Wyniki badań IDI z przedstawicielami LGD Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Wypowiedzi przedstawicieli LGD na temat zaangażowania poszczególnych typów 

podmiotów w realizację LSR potwierdziły, że zróżnicowane zaangażowanie wynika przede 

wszystkim z odpowiednio różnych możliwości. Wysokie zaangażowanie sektora publicznego 

jest możliwe z racji dysponowania większymi środkami i odpowiednim zapleczem 

merytorycznym. Zróżnicowanie podmiotów z sektora społecznego przekładało się 

na odpowiednio zróżnicowane opinie na temat możliwości tego sektora. Obawy przed 

odpowiedzialnością, a w przypadku mniejszych organizacji – trudności z pozyskaniem wkładu 

własnego – to najistotniejsze bariery włączenia się podmiotów z tego sektora w realizację LSR. 

Mikroprzedsiębiorcom, w największym stopniu, towarzyszyła  - zdaniem badanym - niepewność 

wynikająca z przedłużających się procedur aplikacyjnych i płatnościowych. 

Na ogół członkowie LGD pozytywnie wypowiadali się na temat realizacji wskaźników 

monitorowania LSR, wskazując, że część z nich wzrosła powyżej zaplanowanego poziomu. 

Nie zawsze respondenci byli zadowoleni z poziomu realizacji wskaźników odnoszących się 

do rozwoju mikroprzedsiębiorczości. 

Badani członkowie LGD na ogół pozytywnie oceniali podejście zintegrowane przy 

realizacji operacji. Chociaż realizacja projektów we współpracy z innymi podmiotami okazuje się 

trudniejsza i bardziej czasochłonna, pozwala jednak szerzej zapatrywać się na efekty projektu, 

a także integruje współpracujące ze sobą podmioty. Zdaniem badanych, nie wszystkie projekty 

mogą być realizowane zgodnie z podejściem zintegrowanym, gdyż beneficjentami niektórych 

z nich jest wąsko określona grupa. 

Badani pozytywnie ocenili procedurę wyboru operacji do realizacji w ramach LSR. 

Pozytywna ocena korespondowała z opinią, że Rada Programowa zapewnia właściwy sposób 

doboru projektów, Badani pozytywnie zapatrywali się również na elektroniczny system 
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oceniania projektów, pozwalający oszczędzić czas, co istotne przy dużej liczbie napływających 

wniosków. 

Trudności związane z wdrażaniem LSR wiązały się – zdaniem respondentów – 

w szczególności ze zbyt długim okresem oczekiwania na ocenę wniosków i weryfikację przez 

Urząd Marszałkowski oraz na płatność. Barierą w realizacji LSR okazywały się również decyzje 

UM o nieprzyznaniu środków na realizację działań z powodu ich niezgodności z zakresem LSR.  

Badani jednoznacznie i w sposób pozytywny ocenili funkcjonowanie biura oraz 

odpowiednich organów LGD, co dotyczyło zarówno efektywności stosowanych procedur, 

przepływu informacji, jak i sprawności podejmowania decyzji. Badani pozytywnie zapatrywali 

się na sposób organizacji spotkań, o których informowano z odpowiednim wyprzedzeniem 

i z możliwością przygotowania się.  

 

2.6.1 Ocena zaangażowania podmiotów w realizację LSR  

 

Członkowie LGD – mając na względzie zaangażowanie w realizację LSR - na ogół wysoko 

oceniali zaangażowanie podmiotów z sektora publicznego. Sektor ten – po pierwsze – miał możliwość 

dysponowania relatywnie większymi środkami, niezbędnymi do wniesienia wkładu własnego, 

po drugie – dysponował odpowiednim zapleczem merytorycznym, po trzecie – posiadał 

i wykorzystywał możliwość zachęcania innych podmiotów do włączania się w realizację LSR. Wysoko 

oceniane było również zaangażowanie stowarzyszeń, które często korzystały z wiedzy przekazywanej 

przez samorządy, niemniej – z racji trudności związanych z koniecznością wniesienia wkładu własnego 

zaangażowanie tych podmiotów na rzecz pozyskania środków nie zawsze skutkowało faktyczną 

realizacją projektów: 

Bardzo mocno się angażowały gminy, bardzo mocno się angażowały jednostki gminne, 

czyli Domy Kultury. (…) Bardzo mocno zostały zaktywizowane stowarzyszenia, nawet 

te, które istniały tylko formalnie, bo uważam, że poprzez LEADERA, musiały działać, 

musiały mieć swoje konta bankowe te zarządy musiały podejmować pewne decyzje, 

one się mocno zaktywizowały i zaangażowały (R5) 

Z pewnością (…) w większej mierze uczestniczyły w tym samorządy i tu wiedza w tym 

zakresie w samorządach jest z pewnością największa z racji tego, że tam są 

zatrudnione osoby, które w ramach swoich kompetencji muszą tą swoją wiedzę 

posiadać. (…) Samorządy to pierwsza grupa, ale dalej to stowarzyszenia, które 

wspierane są też przez samorządy. Informacyjnie, pod kontem przekazywanych 

informacji jakie nabory, kiedy będą ogłaszane, jakie dokumenty będą potrzebne, więc 

tu uważam, że bardzo duża rola w realizacji strategii to rola samorządu jako 

beneficjenta, ale również przekaźnika informacji dalej takiej instytucji, która ma 

pomagać. (R1) 

Dużo projektów było inspirowanych przez władze samorządowe. Jeśli gminy nie mogły 

wystąpić o te środki to robiły to ich jednostki budżetowe. Druga grupę stanowią 

organizacje pozarządowe inspirowane przez gminy. Można powiedzieć, że gdyby 
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nie działania oddelegowanych pracowników gminy procent beneficjentów tych 

programów byłby niższy. Nie mając kapitału własnego nie ma się też wkładu 

własnego, to stanowi barierę. (R2).  

Przede wszystkim gminy. Pozostałe to były stowarzyszenia, które powstały w Odnowie 

Wsi w gminach, kluby sportowe również korzystały w dużej części i poza tym instytucje 

kultury. Odnowa wsi, to stowarzyszenie,  bardzo chętnie by korzystało, ale w dużej 

mierze blokowało je możliwość, że trzeba dawać wkład własny. (…) Dużo 

stowarzyszeń nawet gdy złożyło wniosek, przeszło, rezygnowało ze względów 

finansowych, ewentualnie formalnych. (R4) 

Na pewno dużą wiedzę mają te instytucje samorządowe z racji pełnionych funkcji. 

Pozostali mają małą wiedzę, a jeżeli któryś się interesuje, to jak dowiaduje się 

o procedurach, to rezygnuje. (R6) 

Jeżeli chodzi o te realizacje pozarządowe typu stowarzyszenia, fundacje to bardzo duże 

zaangażowanie. Jeśli chodzi o gminy też duże, zależy od zespołu jaki jest, ale z reguły wszyscy 

dobrze działają, pomagają sobie. (R8)  

Zaangażowanie samorządów w realizację LSR sprowadzało się również do udzielania 

pożyczek mniejszym organizacjom, które nie były w stanie zebrać na realizację projektów 

odpowiedniego wkładu własnego: 

Największe zaangażowanie to gminy, bardzo aktywne są stowarzyszenia wiejskie, 

w których działają lokalne grupy odnowy wsi tzw. Dużym utrudnieniem jest to, że te 

małe organizacje nie mają środków finansowych, ponieważ tam jest refundacja, więc 

najpierw musisz swoje wydać i później czekać rok z uwagi na bardzo dużą  

dociekliwość tych urzędników, którzy weryfikują nasze projekty. I to jest wielki 

problem. Gmina oczywiście podejmuje uchwały o tym udzielaniu pożyczek tym 

organizacjom, tym stowarzyszeniom wiejskim czy OSP  czy LKLZS, LKS, żeby one mogły 

się ubiegać o środki finansowe. Natomiast bardzo trudny jest do zapisania czas, na jaki 

się udziela tej pożyczki. Ponieważ jak dzisiaj się rozliczamy z PROWem, to ja nie wiem 

czy ta płatność będzie za pół roku, za 7 miesięcy, 8, 12. (R3) 

Sporadycznie badani wysoko oceniali zaangażowanie kościołów czy związków wyznaniowych: 

Szczególnie wyróżniały się kościoły, związki wyznaniowe. Był taki moment, 

że wszystkie środki były przez nie pozyskiwane. (R2) 

W mniejszym stopniu, w realizację LSR włączali się bezpośredni użytkownicy powstałej 

infrastruktury oraz uczestnicy imprez dofinansowywanych w ramach LSR: 

Osoby zaangażowane w trochę w mniejszym stopniu, to już beneficjenci końcowi 

realizowanych projektów, czyli użytkownicy czy to infrastruktury, która powstała 

w ramach realizowanych projektów czy uczestnicy szerokiej gamy uroczystości, 

imprez realizowanych w ramach projektu. (R1) 

Część respondentów miała odmienne zdanie na temat zaangażowania organizacji 

pozarządowych w realizację LSR, co może wynikać z ich różnorodności, potencjału oraz stanowić 

pochodną różnych standardów współpracy organizacji z samorządem. Badani akcentowali jednak 

trudności, na jakie natrafiały te organizacje oraz ich obawy przed odpowiedzialnością cywilną w razie 

problemów z realizacją przedsięwzięć: 
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Chcielibyśmy by bardziej zaangażowały się organizacje wiejskie: straże pożarne, kluby 

sportowe. Organizacje te nawet nie do końca przeczytały wymogi, zakres w którym te 

projekty mogły się wpisywać. Mimo wielokrotnych szkoleń nie do końca radzą sobie, 

boją się, że zbyt skomplikowane, utrudnione, boją się odpowiedzialności cywilnej, 

a także tego, że mogą „popłynąć” finansowo. (R2) 

Myśleliśmy o Stowarzyszeniach Odnowy Wsi…,  ale w naszym przypadku tylko na 10 

sołectw, które są  w programie odnowy wsi tylko dwa skutecznie występuje o środki 

i to nie tylko z LGD, ale również do innych projektów. (R3) 

W mniejszym stopniu w realizację LSR włączyli się mikroprzedsiębiorcy, co wiązało się 

z utrudnieniami i niepewnością wynikającą z przedłużających się procedur aplikacyjnych 

i płatnościowych: 

To byli właściciele albo osoby, które chciały założyć gospodarstwa agroturystyczne. 

Osoby, które chciałyby rozwijać swoje mikroprzedsiębiorstwa. Oczekiwalibyśmy 

większego zainteresowania. Ale to też wynikało z trudności, bo jeżeli na refundacje 

czekało się bardzo długo, jeżeli tam były takie warunki postawione np. miejsca pracy, 

utrzymanie miejsc pracy, dochód itd. i doświadczenie w realizacji poprzednich 

projektów, to trudno oczekiwać, ale one siłą rzeczy były w jakimś sensie zniechęcone 

(…). (R5) 

Trochę mało się angażują z tych mikroprzedsiębiorstw trzeba by ich pobudzić bo jak 

ta infrastruktura ruszyła to dobrze by było dać ludziom pracę. (R7) 

Osoby fizyczne bardzo mało, są niechętne, bo słyszą to że się środki oddaje, ze są kontrole itd., 

mikroprzedsiębiorstwa wolą iść po kredyt i zrobić coś z kredytu niż wypełniać jeszcze więcej 

świstków. (R8) 

 

2.6.2 Ocena poziomu realizacji wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania 

Na ogół członkowie LGD pozytywnie wypowiadali się na temat poziomu realizacji wskaźników 

monitorowania LSR, wskazując, że część z nich wzrosła powyżej poziomu określonego dla ostatniego 

roku realizacji Strategii. Nie zawsze respondenci byli zadowoleni z poziomu realizacji wskaźników 

odnoszących się do rozwoju mikroprzedsiębiorczości. Badanym zdarzało się czasem formułować 

drobne zastrzeżenia odnośnie trafności przyjętych wskaźników lub też zwracać uwagę na konieczność 

zastosowania wskaźników, przy pomocy których można mierzyć bardziej trwałe efekty. Pojawiały się 

głosy, że o doborze wskaźników zadecydowały również realne możliwości ich osiągnięcia: 

Udało nam się zrealizować,  oprócz tych w mikroprzedsiębiorstwach, to we wszystkich 

innych działaniach udało nam się osiągnąć lepsze wskaźniki, bo np. jak założyliśmy, że 

wybudujemy 15 tys. m2 placu zabaw to wybudowaliśmy 30 tys. m2 Że jak jeśli się 

utworzy ileś gospodarstw agroturystycznych, to się utworzyło więcej, albo że zadbamy 

o ileś zabytków, to zadbaliśmy o więcej. (R3) 

Jeżeli z informacji dzisiaj uzyskanych wskaźniki będą zrealizowane w zamierzonym 

procencie czy w założonym procencie no to można by powiedzieć, że wskaźniki były 

dobrze założone. (R1) 



98 

 

Oddziaływanie było wskaźnikiem na papierze. Pisało się, że np. boisko będzie 

oddziaływać na gminy itd. Jest to naciągane, powinno być bardziej wiarygodne. (…) 

Jeżeli o mnie chodzi to uważam, że nie dobrze jest „przejadać” tych pieniędzy.  Powinno 

być tworzone coś bardziej trwałego. Dużo pieniędzy poszło na tzw. miękkie projekty, 

różnych festynów, to fajna rzecz,  potrzebna, ale to rzecz jednorazowa. W tym okresie 

finansowania trzeba się uzbroić sprzętowo. (R2) 

Myślę, że jeśli chodzi o realizację w ogóle wskaźników, to one zostaną osiągnięte. 

Nie chciałabym tu dzielić bo trudno mi w tej chwili patrzeć, ale nie mamy tutaj 

informacji doraźnych. Myślę, że one są w stopniu zadowalającym o ile wyżej 

nie zostaną osiągnięte. (R5) 

Myśmy te wskaźniki układali tak aby były realne do osiągnięcia (R6) 

 

2.6.3 Ocena podejścia zintegrowanego 

Badani członkowie LGD na ogół pozytywnie oceniali podejście zintegrowane przy realizacji 

operacji. Nie znaczy jednak, że nie dostrzegali również jego wad, co dotyczyło już przede wszystkim 

samej realizacji. Zdaniem części badanych, realizacja projektów we współpracy z innymi podmiotami 

okazuje się trudniejsza i bardziej czasochłonna. Pozwala jednak szerzej zapatrywać się na możliwość 

uzyskania efektów projektu, a także integruje współpracujące ze sobą podmioty. Zdaniem badanych, 

istotne również, że nie wszystkie projekty mogą być realizowane zgodnie z podejściem 

zintegrowanym, co wynika z faktu, iż beneficjentami niektórych jest dość wąsko określona grupa: 

To znaczy podejście jest właściwe, ale co do realizacji, to utrudnia realizację zadań, bo 

jednak to jest potrzeba budowania szerszej grupy zainteresowanych konkretnym 

projektem, to jest właściwe podejście, ale co do realizacji trudniejsze.  (…) To zwiększa 

dynamikę rozwoju. Budowanie takich kontaktów międzysołeckich, międzygminnych, 

popatrzenie na projekty realizowane punktowo, ale z perspektywy oddziaływania 

na szerszą grupę ludzi niż tylko bezpośrednio na blisko nas mieszkających (R1) 

Wydaje mi się, że w pewnym sensie ułatwia. A czy utrudnia, to musiałabym się głęboko 

zastanowić. Raczej ułatwia. (R2) 

Wspólne podejście ułatwia nam, natomiast świadomość ludzka utrudnia. Nam się 

trudno pracuje razem, trzeba bardzo dużo takiej konsekwencji, samozaparcia, żeby 

zmotywować w środowisku kilka grup czy kilka podmiotów do wspólnego działania. 

Zmotywujemy się wtedy, jeżeli to dotyczy czegoś co dla nas wszystkich jest jednakowo 

ważne. Jeżeli skupimy się powiedzmy w ochronie naszego kościoła, który jest, i chcemy 

tam zrobić elewację, chcemy wymienić dach, odnowić obrazy, realizować je z zakresu 

ochrony dziedzictwa kulturowego, to będziemy wszyscy partnerami, bo większość 

chodzi do kościoła i ten cel nasz jest taki wspólny, i wtedy mamy bardzo dużo 

partnerów, i to są przedsiębiorcy, stowarzyszenia, osoby fizyczne i gmina, dlatego 

że każdy ma tam swój wkład pracy niekoniecznie finansowy, ale materialny. 

Natomiast jeżeli coś służy jednej grupie, powiedzmy jeśli coś służy tylko sportowcom, 

to trudno będzie zmotywować związek emerytów do wspólnego działania, bo my 

wolimy świetlicę, spotkania. Różnią nas cele. (R3) 



99 

 

Za bardzo nie widzę możliwości technicznych, chyba ze musiałby być to duży projekt, 

taki konkretny, który zrzeszałby kilka gmin i je obszarowo połączył. Bardziej 

sprawdzają się wydaje mi się takie pojedyncze, mniejsze projekty. Większe to większy 

problem z rozliczaniem, współpracą, realizacją. (R4) 

Teoretycznie powinno to pomagać, ale jednak z praktyki widzę, że każdy realizuje 

jakiś swój kawałek i czy to się zgra, to jest już kwesta przypadku i świadomego 

działania, że działamy razem (R6) 

W zależności od projektu, bo jeżeli jakaś ścieżka rowerowa, chodnik czy jakieś 

jarmarki, festyn, dożynki to tak, bo jest to dla wszystkich, ale jeżeli świetlica, to już 

raczej tylko dla mieszkańców Gminy. I tak i nie w zależności jaki to projekt (R7) 

 

2.6.4 Ocena podejścia innowacyjnego 

W opinii badanych podejście innowacyjne jest na ogół trudniejsze od podejścia tradycyjnego. 

Badani dostrzegali jednak zalety tego podejścia, rozumiejąc je jako wprowadzanie nowych 

i przydatnych rozwiązań. Respondentom zdarzało się jednak wskazywać, że nie każda innowacja 

„z nazwy” musi okazywać się faktyczną innowacją. Zdarza się bowiem kopiowanie projektów 

innowacyjnych, które de facto już z tej racji innowacyjne nie są. Zdarzają się również nietrafione 

innowacje, które – jak się później okazuje – nie trafiają w potrzeby odbiorców. Badanym zdarzało się 

również sugerować, że zawsze istnieje zapotrzebowanie na realizację projektów i przedsięwzięć 

tradycyjnych, co nie znaczy, że każdy projekt innowacyjny musi być lepszy od tradycyjnego: 

Sama innowacja z założenia jest czymś nowym, nie ćwiczonym nigdzie indziej, więc 

powinno generować większe problemy w realizacji, ale to jest kwestia, czy realizacja 

ma być innowacyjna, czyli sposób realizowania czy sam cel jest innowacyjny, 

a realizacja czy doprowadzenie do tego innowacyjnego celu jest podejściem 

standardowym. Ale innowacyjność sama w sobie ma wprowadzać coś nowego, 

nieznanego, czyli ma być to trudniejsze niż to co realizujemy na dzień dzisiejszy. (R1) 

Trudno powiedzieć że spowalniają, bardziej inspirują do tego, żeby powstawały 

ciekawsze projekty.  (…) Ja myślę, że do czegoś trzeba dążyć, wszyscy dążymy do bycia 

lepszym, żeby dojść do czegoś lepszego. Na naszym terenie miało to miejsce, ale 

z takimi sukcesami. Efekty na pewno były lepsze, ale i ciekawsze i takie spektakularne 

wielokrotnie więc to wymagało troszeczkę więcej pracy, troszeczkę więcej nakładu 

czasu na wymyślanie tych projektów, ale wszyscy byli świadomi, że warto. (R5) 

Innowacyjne, jak najbardziej. Z tym, że jeśli był pierwszy innowacyjny, to następne 

grupy kopiowały tą innowacyjność, a to już nie było innowacyjne. (…) Myślę, że takie 

podejście utrudnia realizację zadań. Niekoniecznie musi być coś bardzo 

innowacyjnego, żeby ułatwiało lokalną strategię. Bardzo dużo ludzi na wsi ma 

podobne potrzeby i niekonieczne muszą być one innowacyjne, żeby je zaspokoić. (R2) 

Generalnie, my jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś stereotypowego myślenia, i samo 

słowo innowacyjność to nas od razu no gdzieś tam szeroko otwieramy oczy, natomiast 

ja widzę, jeżeli chodzi o wioski, ja widzę ten innowacyjny rozwój wiosek. (…) Jak 

wszyscy zaczęli wymieniać okna na nowe, jak zaczęli wymieniać płoty, to są ładniejsze 

albo każdy ma ładniejsze oczko. Trzeba zmienić myślenie i trzeba postawić 
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na innowacyjność dlatego, że nie nadążamy za duchem czasu. (…) Jeżeli zachowamy 

tradycję, a równocześnie będziemy innowacyjni, to będzie to takie dobre działanie 

i takie postępowe. Jeżeli będziemy się kierowali na innowacyjność, a zapomnimy 

o tradycji, gdzie jest przywiązanie bardzo duże w tych rejonach to będziemy mieli 

problem. Bo chcemy być innowacyjni, a z drugiej strony tradycyjni. Potrzeba bardzo 

dużo czasu żebyśmy tak spojrzeli inaczej. (R3) 

Innowacyjność na pewno jest dobra, bo zawsze się wymyśli coś nowego, lepszego. 

Problem jest bardziej tego typu, ze trzeba coś wymyślić co byłoby lepsze 

i praktyczniejsze. Jest to trudniejsze do zrealizowania i zaakceptowania, ale efekt 

mógłby być dobry. (R4) 

Dla mnie innowacyjność jest rzeczą sztuczną robiona po to aby był wskaźnik. My 

potrzebujemy rzeczy prostych, a nie innowacyjnych (R6) 

2.6.5 Ocena procedury wyboru operacji 

Badani pozytywnie ocenili procedurę wyboru operacji do realizacji w ramach LSR. Pozytywna 

ocena korespondowała z opinią, że Rada Programowa zapewnia właściwy sposób doboru projektów, 

m.in. z racji udziału w niej przedstawicieli różnych sektorów. Respondenci akcentowali również 

doświadczenie Rady Programowej w „wyłapywaniu” projektów niezgodnych z LSR. Badani 

pozytywnie zapatrywali się również na elektroniczny system oceniania projektów, pozwalający 

oszczędzić czas, co istotne przy dużej liczbie napływających wniosków. Elektroniczny system oceniana 

ograniczył wpływ innych członków Rady na podejmowanie decyzji, gdyż umożliwił dokonanie oceny 

w warunkach domowych: 

Uważam, że tak szeroka osobowo Rada Programowa i osoby zasiadające w tej Radzie 

Programowej związane z różnymi sektorami jak najbardziej zapewnia właściwy 

sposób wyboru najlepszych projektów, ale również doświadczenie tych osób, które 

zasiadają w Radzie Programowej pozwalają na to, aby przeprowadzić ocenę w sposób 

właściwy, rzetelny, wyłapać projekty, które nie wpisują się w LSR, bo też takie się 

znajdują, a docelowo tak ocenić poszczególne projekty, aby rzeczywiście lista 

odwzorowywała projekty od najlepszych do tych najsłabszych. (R1) 

Wydaje mi się że procedura, elektroniczny system oceniania był bardzo dobry. 

Na początku ocenialiśmy tutaj wspólnie, te posiedzenia trwały bardzo dużo, trzeba 

było przyjechać dużo wcześniej, żeby przeczytać, zapoznać się, zrobić notatki z tych 

z tych wniosków. (…) System oceny był bardzo dobry, dlatego że każdy członek komisji 

miał dużo czasu na ocenianie, w czasie który mu odpowiadał. (…) Nie było wpływu 

sąsiada który by podpowiadał, pomagał czy ukierunkowywał. Wpływ innych został 

ograniczony, każdy musiał się zalogować, wylogować, nie było możliwości 

zadzwonienia do innych. Było to bardzo mądrze pomyślane i bardzo wygodne. (R2) 

Rada Programowa, jest radą wieloosobową i my wybieramy elektronicznie, czyli też 

innowacyjnie, nie głosujemy typowo „ja jestem za” aha i trzeba tam policzyć głosy kto. 

Każdy z nas pracuje w swoim zaciszu domowym. (R3) 

Ostatnio wypracowano te procedury,  oceniane były bardzo dobrze, nie było większych 

problemów, zarzutów. Wg mnie było dobrze i bym nic nie zmieniała. (R4) 
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Pojawiały się również krytyczne, aczkolwiek konstruktywne opinie, sugerujące wpisywanie 

projektów, które z racji braku środków nie zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia, na listę 

rezerwową, a także opinie o większej orientacji na wybór projektów pod kątem realizacji wskaźników: 

Procedura była czytelna i prosta, natomiast był problem z ilością wniosków bo można 

było przyjąć tylko tyle, na ile było pieniędzy. Wnioski, które się kwalifikowały, 

a zabrakło budżetu nie czekały w kolejce tylko zostały odrzucone. Bywało tak, że jakiś 

wniosek odpadł podczas weryfikacji, to na jego miejsce nie wchodził kolejny, stad 

mamy te pieniądze. Powinna obowiązywać kolejka jakaś, lista rezerwowa, bo więcej 

można by było zrealizować wniosków. (R6) 

Wydaje mi się, ze każda procedura wymaga usprawnień. Na pewno większa znajomość 

przedsięwzięć wskaźników osób oceniających, żeby wyłaniać te projekty, które 

faktycznie podnoszą wskaźniki. Żeby przy każdym np. naborze, kiedy się odbywa 

procedura oceny było wskazanie jakie projekty powinny być wybierane żeby zwiększać 

realizacje wskaźników. I powinno w tej procedurze być doprecyzowane podstawowe 

kryteria jakie są w programie bo to ze do nas wniosek wpływa i jest fajny nie oznacza 

ze przejdzie w urzędzie marszałkowskim formalną ocenę. (R8) 

 

2.6.6 Trudności związane z wdrażaniem LSR 

Trudności związane z wdrażaniem LSR wiązały się – zdaniem respondentów – w szczególności 

ze zbyt długim okresem oczekiwania na ocenę wniosków i weryfikację przez Urząd Marszałkowski 

oraz na płatność. Zbyt długi czas oczekiwania zniechęcał potencjalnych beneficjentów do składania 

wniosków oraz powodował niepewność co do przyjęcia wniosków, w tym także co do wypłacenia 

wcześniej określonej kwoty. Barierą w realizacji LSR okazywały się również decyzje UM  

o nieprzyznaniu środków na realizację działań z powodu ich niezgodności z LSR. Respondenci zdali się 

sugerować, iż decyzje te mogły po części zapadać w sposób arbitralny: 

Jedną z barier, która była w taki dosyć mocny sposób wyartykułowana to współpraca, 

jeśli dobrze to teraz nazwę, z organizacją pośredniczącą pierwszego stopnia - 

Urzędem Marszałkowskim. Może nie chodzi o współpracę na zasadzie kontaktowania 

się, ale na długim okresie oczekiwania na ocenę wniosków w Urzędzie 

Marszałkowskim, dalej na  weryfikację tych wniosków, na poszczególne kroki pracy 

nad wnioskami, które z LGD trafiły do Urzędu Marszałkowskiego. Ewidentnie to nas 

w jakimś stopniu blokuje i hamuje. (R1) 

To, że oceniamy te projekty i wybieramy, to nie jest równoznaczne z tym, że Urząd 

Marszałkowski te projekty oceni tak samo. I nawet jak my uznamy, że coś jest zgodne 

z naszą lokalną strategią rozwoju to Urząd, stwierdzi że niestety tego elementu nie 

ma. I jak chcieliśmy, żeby wszystkie ścieki wodne jakoś tak ucywilizować , zrobić jakieś 

mostki jeszcze, żeby zobaczyć że tam rosną kwiatki, są żaby pływające (…) to 

samorząd nie podzielił poglądów naszej rady. I to jest największy problem. (R3) 

Przede wszystkim problem z rozliczaniem, to jest zasadniczy problem. U nas projekty 

przychodzą, są oceniane pozytywnie, beneficjent już się cieszy, że będzie miał 

dofinansowanie, a później się okazuje, że dochodzi do podpisania umowy, zaczynają 

się schody i jest problem rożnego rodzaju. Raz że dokumenty trzeba dostarczyć takie, 
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a nie inne, przede wszystkim termin i długie oczekiwanie na rozliczenie finansową 

płatność. Przede wszystkim to zraża beneficjentów i tych małych beneficjentów, bo nie 

chcą pisać ze względu na długi okres oczekiwania na zwrot pieniędzy. Raz, że jest tez 

duże ryzyko, bo zaczynają kwestionować pewne wydatki. Okazuje się, że liczy się na to, 

że dostanie się dofinansowanie w pełnej wysokości a później te dofinansowanie spada, 

bo jest część wydatków uznana za niekwalifikowane i jest problem kto później ma 

dopłacić do tego, bo to społeczność lokalna i nie ma pieniędzy do dyspozycji 

nie wiadomo ile, a nikt ze swoich pieniędzy nie będzie dokładał. (R4) 

Bardzo długie procedury weryfikacji wniosków, zarówno wniosków o funkcjonowanie 

aktywizacji samej lokalnej grupy jak i wniosków od naszych beneficjentów, bo sami, 

bez przesady, ale był okres do 1,5 roku gdzie beneficjenci i my nie otrzymywaliśmy 

refundacji kosztów, w tej chwili się to zmniejszyło do 1 roku czasu. Ale to i tak jest 

bardzo duży okres (…). (R5) 

Największy problem to Urząd Marszałkowski i kwestia rozliczania poszczególnych 

transz, brak jednoznacznych kryteriów, zmiany  zasad podczas realizacji zadań, 

natomiast samo działanie pomiędzy Gminami i członkami LGD było dobre takie 

twórcze, bardzo pozytywne. (R6) 

Inną barierą przy realizacji LSR jest niezadowolenie beneficjentów z nieotrzymania 

dofinansowania. Niezadowolenie skutkujące wszczęciem procedury odwoławczej może utrudnić 

i dodatkowo opóźnić realizację operacji: 

To są największe bariery - ta komunikacja z Urzędem Marszałkowskim. A poza tym 

jeszcze - niezadowolony inny beneficjent. Że jeżeli były 3 podobne projekty, a środków 

finansowych było na 2 i ten trzeci nie przeszedł, to zdarzyło nam się tak, że ten trzeci 

pisał tak dużo odwołań i prześledził ta całą procedurę rady programowej, oceny 

wniosków, że się skończyło na kontroli przez samorząd województwa, czyli wszystko 

się wydłużyło w czasie, wszyscy byli niezadowoleni, sfrustrowani i to jest taką dużą 

przeszkodą, niezadowolony beneficjent. Jak by było środków finansowych tyle ile 

projektów, to by było ok. W końcu ten niezadowolony beneficjent nie zrealizował tego 

projektu i tak.  (R3) 

Dla przeciętnych ludzi jest za bardzo skomplikowane za długie, za szczegółowe np. 

błędem we wniosku było wpisanie powiat Strzelce Opolskie. Miało być wpisane powiat 

strzelecki i to zniechęca beneficjentów. Ja rozliczyłem 16 wniosków i za każdym razem 

są inne dokumenty. Nie ma stworzonego wademekum dla beneficjenta. (R6) 

Sporadycznie badanym zdarzało się zwracać również uwagę na trudności związane 

z pozyskaniem środków na kilka obiektów łączonych: 

Nie można przeznaczyć pieniędzy bardziej na świetlice, gdzie my mamy kilka obiektów 

w jednym budynku, że tu jest ta bariera, że to stricte idzie na ten obiekt, a nie  może iść 

na kilka obiektów łączonych. (R4) 

Niektórzy badani nie wskazywali  barier: 

Wydaje mi się że nie było takich problemów, barier. (R2) 
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Na temat trudności związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju wypowiedź pisemną 

nadesłał członek Zarządu, którego wypowiedź została zamieszczona w załączniku nr 3. Wypowiedź 

dotyczyła braku możliwości wykorzystania środków w ramach działań 4.31, co w opinii członka 

Zarządu wynikało „z utraty płynności finansowej Stowarzyszenia na skutek windykacji płatności 

bieżących przez ARiMR na zlecenie Samorządu Województwa Opolskiego w skutek nieuznania 

za kwalifikowane kosztów pracownika zatrudnionego od 2009r.”, a także – na skutek braku 

możliwości wykorzystania środków w ramach działania 4.1/413, czego powodem był brak możliwości 

ciągłego ogłaszania naborów (w tym brak dostępu do środków finansowych w systemie OFSA), brak 

od 2012 roku (na skutek zmiany rozporządzenia MRiRW) możliwości skorzystania z realizacji 

i refundacji kosztów przez potencjalnych beneficjentów znajdujących się na otwartej liście 

rankingowej powstałej w efekcie naborów, a niemieszczących się w limicie środków ogłoszonych 

w danym naborze, długi termin weryfikacji wniosków przez Instytucję Wdrążającą oraz wstrzymanie 

weryfikacji wniosków na skutek odwołania wnioskodawcy.  

  

2.6.7 Ocena funkcjonowania biura oraz organów LGD 

Badani jednoznacznie i w sposób pozytywny ocenili funkcjonowanie biura oraz odpowiednich 

organów LGD, co dotyczyło zarówno efektywności stosowanych procedur, przepływu informacji, jak 

i sprawności podejmowania decyzji. Niemniej, opinie badanych miały zwykle ogólny charakter. 

Sporadycznie składano propozycje drobnych zmian. 

Badani pozytywnie zapatrywali się na sposób organizacji spotkań, o których informowano 

z odpowiednim wyprzedzeniem i z możliwością przygotowania się. Respondentom zdarzało się 

wskazywać także na dobrą współpracę między Zarządem a Radą Programową. Wypracowanym 

standardem współpracy ze Stowarzyszeniem – ze strony gmin – była funkcja koordynatora tej 

współpracy: 

[efektywność stosowanych procedur] Jak najbardziej na właściwym poziomie i tutaj co 

do efektywności w żaden sposób nie ma jak się do czego doczepić. (…) A przepływ 

informacji bezproblemowy. (…)  Patrząc na funkcjonowanie i biura i dalej 

reprezentanta biura w postaci Pani Prezes i dalej odpowiedzialności tych działań 

przed Zarządem, jak najbardziej właściwe działania i praca Pani Prezes 

i pracowników. (…) Brak żadnych zastrzeżeń do pracy Rady i Zarządu (R1) 

Perfekcyjnie przygotowany zespół zarządzający, pracownicy biura, są to osoby 

wielokrotnie weryfikowane, nie mamy zastrzeżeń, narady były przygotowywane 

perfekcyjnie, z dużym wyprzedzeniem, z możliwością przygotowania się. Nie było 

zgrzytów między zarządem, członkami rady programowej, tylko w tej kwestii mogę się 

wypowiedzieć. (…) Nie widzę konieczności zmian, jeśli już to tylko zmiany 

kosmetyczne, nie rewolucyjne. (…) Wydaje mi się że nasza grupa bardzo dobre działa, 

z resztą widać to po wyróżnieniach, nagrodach, jesteśmy dobrze widziani. Jesteśmy 

pierwszą grupą, która miała kontrolę NIK-owską. Mieliśmy różnego rodzaju kontrole 

ze strony Urzędu Marszałkowskiego i zawsze wypadały dosyć przyjemnie dla nas, 

nie były miażdżące.(R2) 
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[sprawność podejmowania decyzji] bardzo dobrze, naprawdę. Dlatego że to jest tak 

długi okres, że myśmy już się wyjątkowo dotarli w tych różnych naszych działaniach. 

Zarząd jest wybierany, więc to jest nasza decyzja wspólna. Natomiast na bieżąco 

mówiliśmy o tych formach przepływu, czyli są i maile, i pisma, to jest strona 

internetowa, to są telefony. W każdej gminie mamy koordynatora, który jest jakby 

odpowiedzialny za współpracę z tym LGD, więc w momencie kiedy idzie informacja do 

tego jednego koordynatora to on zawiadamia wszystkich potencjalnych beneficjentów 

w danym rejonie, także to już jest wypracowane. (…) To nie znaczy, że trzeba 

pozostawać na laurach, należy coś zmieniać, doszlifowywać. Myślę, że bardzo 

reagować na potrzeby mieszkańców, organizacji pozarządowych, potencjalnych 

przedsiębiorców, potencjalnych beneficjentów. Być może powinniśmy robić więcej 

spotkań w terenie. Żeby były takie otwarte dni LSR. (R3) 

Ja, jako członek Zarządu, będę oceniała bardzo dobrze. Obiektywnie patrząc nie mam 

nic do zarzucenia, bo jeżeli chodzi o sprawność, informowanie, przepływ informacji 

jest bardzo dobry, bardzo wysoko oceniam pracę pani Prezes i biura. Mówię tu tez 

o Zarządzie, bo często są zwoływane posiedzenia Zarządu i podejmowane uchwały, tak 

wypracowujemy i przygotowujemy materiały by też Walne Zgromadzenie mogło to 

wszystko przyjąć, zaakceptować. (R4) 

Przepływ informacji uważam, że zawsze był bardzo dobry, bo i strony internetowe 

i kontakt e-mailowy i dobieraliśmy takich ludzi, z którymi przepływ informacji, 

kontakt był. Są to ludzie komunikatywni, więc nie ma tutaj problemu (…) Nie ma 

prezesa z zewnątrz, któremu dyrektor musiałby coś tłumaczyć, czy pracownicy. 

Dyrektor współpracuje z pracownikami, jest jednocześnie członkiem zarządu i kwestie 

podpisów wszelkich to jeden podpis i kwestia wdrażania się i wdrażania zespołu 

we wszystkie sprawy jest dosyć sprawna. (R5) 

Kompetentne Panie, nie było problemów zawsze szybko odpowiedziały. Sprawność 

podejmowanych decyzji dobra (R6) 

 

3. Wnioski i rekomendacje 

 

Analiza aktualnego stanu realizacji LSR – stopnia osiągnięcia wskaźników produktu, 

rezultatu i oddziaływania LSR 

 Badania wykazały, iż realizowane przedsięwzięcia pozostawały w zgodności z założeniami LSR; 

 Dostrzeżony został wyraźny postęp w realizacji celów ogólnych i szczegółowych, o czym 

zaświadczają zmiany wartości wskaźników. W okresie 2009-2015 realizowane były 

wszystkie cele szczegółowe. Chociaż nie wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu zostały 

osiągnięte na czas realizacji badań, są podstawy, żeby oczekiwać, iż w przypadku niektórych 

wskaźników wartości wzrosną wraz z zakończeniem realizacji wszystkich projektów. 

Wartości wielu wskaźników wzrosły ponadto znacząco ponad wartość oczekiwaną; 
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 Mając na względzie wzrost wartości wskaźników produktu do wartości docelowej, 

za całkowicie już zrealizowane uznać można przedsięwzięcia: „Poznaj Krainę św. Anny” 

oraz „Aktywnie spędzamy czas”; 

 Mając na względzie wzrost wartości wskaźników rezultatu do wartości docelowej, 

za całkowicie już zrealizowane uznać można przedsięwzięcia: „Poznaj Krainę św. Anny”, 

„Urządzamy nowoczesne sportowe i społeczne obiekty i przestrzenie”, „Przedsiębiorczość 

na wsi” oraz „Aktywnie spędzamy czas”; 

 Zdaniem przedstawicieli LGD najbardziej zaawansowane w realizacji przedsięwzięcie 

to „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Krainy św. Anny”. Niewiele mniej 

zaawansowana – w przekonaniu respondentów – okazała się realizacja przedsięwzięcia 

„Poznaj Krainę św. Anny”. Wyraźnie gorzej oceniona została realizacja przedsięwzięć 

„Przedsiębiorczość na wsi” oraz „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny”; 

 Ewaluator potwierdza mniejsze zaawansowanie w realizację dwóch ostatnich 

przedsięwzięć, zwłaszcza mając na względzie opinie badanych beneficjentów (na temat 

wciąż nie w pełni zrealizowanych potrzeb rozwoju przedsiębiorczości na wsi) oraz 

przeprowadzoną analizę budżetu (dla przedsięwzięcia VI „Działania proekologiczne 

w Krainie św. Anny”) i ostatecznej refundacji; 

 Zmiana wartości przyjętego wskaźnika oddziaływania będzie możliwa do określenia 

na poziomie Instytucji Wdrażającej; 

 Chociaż nieliczni mieszkańcy – w toku badań ilościowych - wskazywali, że zmiany 

w zamieszkiwanych gminach zachodziły z udziałem Stowarzyszenia Kraina św. Anny, z dużą 

pewnością można uznać, że dostrzegane przez mieszkańców zmiany to w niemałym stopniu 

zasługa Stowarzyszenia. O powyższym zaświadczają nie tylko dane pierwotne, ale również 

wypowiedzi uczestników debaty internetowej, którzy potrafili wskazać konkretne twarde 

i miękkie działania, w które Stowarzyszenie angażowało się w poszczególnych gminach. 

Należy mieć na względzie, że brak wiedzy mieszkańców na temat podmiotów 

zaangażowanych w rozwój gmin wynika z nieznajomości tych podmiotów, a czasem 

również z braku zainteresowania poszczególnymi działaniami, o czym można przekonać się 

na podstawie zrealizowanych badań, w których mieszkańcy – odnosząc się 

do poszczególnych zmian - nierzadko wybierali opcję „trudno powiedzieć”. W odniesieniu 

do każdego działania mieszkańcy obszaru LGD dostrzegli zaangażowanie Stowarzyszenia. 

Udział Stowarzyszenia Kraina św. Anny w rozwój gmin potwierdzili również uczestnicy 

debaty społecznościowej, wskazując na konkretne inicjatywy Stowarzyszenia podejmowane 

w poszczególnych obszarach; 

 Najczęściej wskazywanymi obiektami, które – zdaniem mieszkańców – powstały z udziałem 

Stowarzyszenia, były place zabaw, ścieżki rowerowe i miejsca spotkań. W zakresie udziału 

Stowarzyszenia w remontach i doposażeniu obiektów mieszkańcy najczęściej odnosili się 

remontów zabytków oraz do doposażenia placów zabaw. W zakresie działań miękkich 

z udziałem Stowarzyszenia wskazania mieszkańców najczęściej dotyczyły imprez 

kulturalnych. Powyższy zakres działań pozostaje w zgodności z celami realizowanymi 

w ramach LSR; 
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 Beneficjenci w wyraźnie większym stopniu dostrzegali udział Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny w realizacji działań na obszarze LGD. Wskazania beneficjentów pozostawały 

w ogólnej zgodności ze wskazaniami mieszkańców. Beneficjenci dostrzegali ponadto 

zaangażowanie Stowarzyszenia w działalność informacyjno-szkoleniową oraz – nieco 

wyraźniej niż mieszkańcy - zaangażowanie w promocję regionu; 

 W prace nad Lokalną Strategią Rozwoju angażowało się 38,2% beneficjentów. 

Zdecydowanie częściej udział w tego rodzaju pracach deklarowali przedstawiciele sektora 

publicznego. Żaden badany beneficjent reprezentujący sektor gospodarczy nie deklarował 

zaangażowania w ten rodzaj działań; 

 Cele zawarte w Strategii cechowała ogólna adekwatność względem potrzeb beneficjentów. 

Większość badanych (64,5%) wyrażała pogląd o braku konieczności przeformułowywania 

celów zawartych w Strategii. Ponad co czwarty badany (26,3%) uznał, że kontynuowane 

powinny być wszystkie dotychczasowe cele, natomiast 15,8% respondentów nie miało 

na ten temat zdania; 

 W odniesieniu do zakresu celów LSR składano propozycje uzupełnienia Strategii o obszar 

eurosieroctwa, wprowadzenie możliwości finansowania ekologii, zwiększenia 

ukierunkowania na tworzenie miejsc pracy, na rozwój gospodarczy regionu oraz 

na działania zachęcające młodych ludzi, stworzenia centrum kulturalnego, poszerzenia 

obszaru wsparcia jednostek pożytku publicznego, poszerzenia wsparcia w zakresie 

działalności świetlic i miejsc dla młodzieży na wsiach. Na ogół były to jednak propozycje 

jednostkowe; 

 Kontynuacji działań zgodnie z wyznaczonymi celami domagano się zarówno w odniesieniu 

do „twardych”, jak i do „miękkich” działań. Mając na względzie działania „miękkie”, 

beneficjenci postulowali kontynuację działań zwłaszcza w sferze kultury i integracji 

społecznej. Działania o jednoznacznie „twardym” charakterze, wymagające szczególnej 

kontynuacji, to zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej oraz remonty, 

modernizacja i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej. Kontynuacji domagano się 

również w zakresie rozwoju turystyki, zarówno w formie „miękkich” jak i „twardych” 

projektów. Stosunkowo wiele wskazań dotyczyło kontynuacji działań prorozwojowych, co 

odnosiło się zwłaszcza do rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Nieco rzadziej domagano się 

kontynuacji działań w obszarze ekologii; 

 Przedstawiciele LGD, w odniesieniu do większości przedsięwzięć, wyrażali przekonanie 

o braku potrzeby intensyfikacji czy też ograniczenia dotychczas realizowanych działań. 

Jedynie w przypadku przedsięwzięcia „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny” 

zwolennicy intensyfikacji działań przeważali nad zwolennikami niedokonywania zmian. 

W przypadku pozostałych przedsięwzięć zwolenników intensyfikacji było nieco więcej niż 

zwolenników ograniczenia działań. Większość przedstawicieli LGD (78,3%) pozytywnie 

zapatrywała się na zakres działań możliwych do realizacji w ramach LSR. Za zbyt wąski, 

zakres ten uznało 17,4%. 
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Analiza wykonania budżetu, celów ogólnych i przedsięwzięć – relacja wielkości środków 

zaplanowanych do faktycznie wykorzystanych 

 

 Cele zawarte w LSR odpowiednio korespondowały z charakterem gmin wchodzących 

w skład LGD, a także określone zostały w sposób trafny względem dostrzegalnych 

na obszarze LGD potencjałów rozwojowych; 

 Środki były wydatkowane proporcjonalnie do środków zaplanowanych na realizację 

poszczególnych przedsięwzięć. Najwięcej środków zostało wydanych na przedsięwzięcie 

„Urządzamy nowoczesne sportowe i społeczne obiekty i przestrzenie”, tylko nieco mniej 

na przedsięwzięcie „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Krainy św. Anny, 

w tym inwestycje turystyczne i rekreacyjne”. Najmniej środków przeznaczono na realizację 

Przedsięwzięcia „Działania proekologiczne w Krainie św. Anny”, należy jednak zważyć, 

że wydatkowanie środków na to przedsięwzięcie rozpoczęło się dopiero w 2013 roku; 

 W latach 2009-2014 złożonych zostało 537 wniosków na łączną kwotę 33 625 036,59 zł. 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju opierało się w szczególności na realizacji działań 

w ramach operacji Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Wnioski złożone w ramach 

Odnowy i rozwoju wsi stanowiły 58,9%, złożone w ramach Małych projektów – 27,6% 

powyższej kwoty. Znacznie mniejsza część wnioskowanych środków pochodziła 

z wniosków składanych w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej 

(8,3%) oraz w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (8,2%); 

 W poszczególnych naborach wybrane zostały 403 wnioski, co stanowiło 75,0% wniosków 

złożonych, na łączną kwotę 24 417 861,96 zł, co stanowiło 72,6% łącznej kwoty 

wnioskowanej. Na tym etapie realizacji LSR można mówić o umiarkowanie wysokiej 

efektywności działań. Rozkład środków dla przyjętych projektów nieznacznie tylko różnił 

się od rozkładu środków wnioskowanych. Stosunek łącznej kwoty z wniosków wybranych 

do łącznej kwoty z wniosków złożonych można uznać za optymalny, niemniej – może 

niepokoić, że w ostatnich dwóch latach wyraźnie spadła liczba wybieranych wniosków 

(większość została odrzucona); 

 Za niepokojący uznać można fakt, że do czasu realizacji badań (stan na dzień 2.06.2015r.) 

refundację uzyskało tylko 243 wnioski, na łączną kwotę 9 847 537,00 zł, co stanowi 40,3% 

łącznej przyznanej kwoty. Należy oczekiwać dalszych refundacji środków w roku 2015, 

niemniej – na dzień zakończenia badań – należy mówić o umiarkowanie niskiej 

efektywności działań na dalszych etapach realizacji projektów. Najwięcej środków 

wypłacono w ramach realizacji Małych projektów (60,9%). Odpowiednio niższa 

„zwrotność” dotyczyła operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (41,2%) 

oraz Odnowa i rozwój wsi (31,7%). Najmniej środków, w stosunku do wnioskowanych kwot 

wypłacono w ramach operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (26,4%). 

Umiarkowanie niską efektywność na późniejszym etapie realizacji projektów trudno 

przypisywać działalności LGD – spośród niezrealizowanych projektów niespełna połowa 

nie została zrefundowana w związku z wycofaniem się beneficjentów z projektów oraz 

w związku z odrzuceniem wniosków przez Instytucję Wdrażającą; 
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 Mimo iż w ramach operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw złożono najmniej wniosków, dla tych operacji 

zorganizowano najwięcej naborów, co może zaświadczać o zaangażowaniu LGD 

w pozyskanie wnioskodawców do tych operacji. W ramach tych operacji odrzuconych 

zostało jednak relatywnie więcej wniosków niż w ramach operacji Małe Projekty i Odnowa 

i rozwój wsi; 

 Stowarzyszenie Kraina św. Anny włączyło się w realizację trzech projektów współpracy. 

Z określonego na kwotę 332 500,00 zł limitu na projekty współpracy, dotychczas 

wykorzystano 332 487,85 zł, co stanowi 99,99%. W obiegu pozostało 137 262,70 zł; 

 O efektywności realizacji Strategii może zaświadczać utrzymany na niskim poziomie efekt 

„jałowej straty”. Jedynie co piąty beneficjent (21,1%) deklarował, że byłby w stanie 

realizować projekt bez pomocy finansowej uzyskanej za pośrednictwem LSR; 

 Przedstawiciele LGD umiarkowanie pozytywnie zapatrywali się na finansowy aspekt 

realizacji LSR, zarówno w odniesieniu do wystarczalności przyznanych środków 

na realizację działań, jak i w odniesieniu do wysokości dofinansowania możliwego 

do uzyskania przez beneficjentów. Negatywne oceny nieznacznie jednak dominowały 

w odniesieniu do wysokości wymaganego wkładu własnego.  

 

Badanie efektywności funkcjonowania LGD w zakresie rozpowszechniania założeń LSR. 

Głównie w zakresie skuteczności prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych 

mających odzwierciedlenie w rozpoznawalności LGD 

 

 Stowarzyszenie Kraina św. Anny podejmowało w latach 2009-2014  różnego rodzaju 

działania w celu rozpowszechniania informacji o założeniach LSR oraz o zasadach 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju”. Były to zwłaszcza warsztaty, szkolenia, spotkania informacyjno-konsultacyjne, 

spotkania aktywizujące, kurs, wyjazdy studyjne, działania w ramach KSOW, a także usługi 

doradcze w zakresie przygotowania wniosków; 

 W celu promocji podejmowanych działań Stowarzyszenie Kraina św. Anny: 

o korzystało z usług medialnych (spoty i informacje promujące wydarzenia 

w Radiu Opole i w TVP Opole, dłuższe materiały filmowe, audycje radiowe); 

o promowało obszar LGD oraz LSR w Internecie na własnej stronie oraz na innych 

stronach internetowych; 

o wydawało mapy, przewodniki turystyczne, opracowania, foldery, artykuły, 

publikacje, ulotki, wykonywało banery oraz tablice; 

o brało udział w wystawach, targach, konferencjach; i konkursach; 

o organizowało konkursy. 

 Ewaluator bardzo wysoko ocenia działalność promocyjno-informacyjną, ze względu na jej 

intensywność i różnorodność, a zastosowane środki przekazu uznaje za trafne. Skuteczność 

zastosowanych środków przekazu Ewaluator ocenia wysoko, mając na względzie przede 
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wszystkim możliwość dotarcia do potencjalnych beneficjentów. Umiarkowanie wysoka 

wydaje się natomiast skuteczność dotarcia z przekazem do pozostałych mieszkańców. 

Mimo iż Stowarzyszeniu Kraina św. Anny udało się wypracować efekt w postaci znajomości 

wśród mieszkańców nazwy regionu (znajomość określenia „Kraina św. Anny” zadeklarowało 

71,5% badanych), prawie połowa mieszkańców obszaru LGD zupełnie nie znała 

Stowarzyszenia; 

 Działania promocyjne i informacyjne były dostrzegane przez beneficjentów oraz przez 

mieszkańców znających Stowarzyszenie. Beneficjenci zaświadczali ponadto o wysokiej 

użyteczności strony internetowej Stowarzyszenia oraz organizowanych szkoleń i usług 

doradczych; 

 Przedstawiciele Stowarzyszenia zaświadczali o stosowaniu różnorodnych kanałów 

informacji w celach promocyjnych. Zważywszy na deklaracje beneficjentów i mieszkańców, 

przedstawiciele Stowarzyszenia prawidłowo oceniali skuteczność stosowanych kanałów 

informacji; 

 Skojarzenia mieszkańców na temat Stowarzyszenia były wśród zdecydowanej większości 

mieszkańców trafne i dotyczyły najistotniejszych obszarów jego działalności. Mieszkańcy, 

deklarujący znajomość Stowarzyszenia (w jakimkolwiek stopniu), kojarzyli jego działalność 

przede wszystkim z rozwojem turystyki. Stosunkowo często skojarzenia mieszkańców 

odnośnie Stowarzyszenia wiązały się z ochroną kultury i tradycji, z ekologią, z promocją regionu 

oraz z imprezami kulturalnymi. 

 

Analiza problemów napotkanych w trakcie wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD 

 

 W trakcie wdrażania LSR dostrzegane były różnego rodzaju problemy, na co zwracali uwagę 

zarówno przedstawiciele LGD jak i beneficjenci. Problemy były napotykane na wielu 

różnych etapach realizacji projektów, niemniej – poszczególne problemy– na ogół 

wskazywane były przez wyraźną mniejszość beneficjentów (większość badanych (75,0%) 

nie zaświadczyła o problemach pojawiających się w toku realizacji projektów); 

 Beneficjentom trudności sprawiało (wg częstości wskazań): 

o zrozumienie przepisów/ zawiłości interpretacyjne 

o dokonywanie poprawek we wnioskach 

o trudności z refundacją lub rozliczeniem wniosków 

o niedotrzymywanie terminów przez Instytucję Wdrażającą 

o konieczność dostarczania dodatkowych dokumentów 

o kontakt z Instytucją Wdrażającą  

o napisanie wniosku o dofinansowanie 

o uzyskanie wkładu własnego 
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 Uzyskanie założonych wskaźników nie stanowiło istotnej trudności dla 71,1% 

beneficjentów. Sporadycznie, wskazywane wskaźniki sprawiające trudności w osiągnięciu to 

liczba zatrudnionych pracowników oraz liczba osób korzystających lub użytkujących obiekty; 

 Zdaniem przedstawicieli LGD trudności związane z wdrażaniem LSR wiązały się 

w szczególności ze zbyt długim okresem oczekiwania na ocenę wniosków i weryfikację 

przez Urząd Marszałkowski oraz na płatność. Barierą w realizacji LSR okazywały się 

również decyzje UM o nieprzyznaniu środków na realizację działań z powodu ich 

niezgodności z zakresem LSR; 

 Problemy związane z wdrażaniem LSR należy umiejscowić przede wszystkim na linii 

beneficjenci - instytucje wdrażające (UM i ARiMR). Działalność Stowarzyszenia Kraina  

św. Anny nie była – w opinii beneficjentów – źródłem generowania problemów, o czym 

zaświadczały wysokie oceny działalności szkoleniowo-informacyjnej oraz wysokie oceny 

biura LGD. Mniejsza część beneficjentów miała jedynie zastrzeżenia do kryteriów wyboru 

projektów, co wyrażane było poprzez sugestie dostosowania kryteriów do realiów, ich 

doprecyzowania lub uproszczenia, czy też doprowadzenia do niewykluczania się 

poszczególnych kryteriów. Sporadycznie – w odniesieniu do kryteriów oceny – 

postulowano, zmniejszenie biurokracji, stosowanie tych samych standardów oceny  

w poszczególnych naborach, uzasadnianie ocen składanych wniosków; 

 Przedstawiciele LGD pozytywnie zapatrywali się na procedurę wyboru operacji do realizacji 

w ramach LSR. Badani pozytywnie zapatrywali się również na elektroniczny system 

oceniania projektów, pozwalający oszczędzić czas, co istotne przy dużej liczbie 

napływających wniosków. Jednoznacznie i pozytywnie badani zapatrywali się 

na funkcjonowanie biura oraz odpowiednich organów LGD, co dotyczyło zarówno 

efektywności stosowanych procedur, przepływu informacji, jak i sprawności podejmowania 

decyzji. Badani pozytywnie zapatrywali się również na sposób organizacji spotkań, 

o których informowano z odpowiednim wyprzedzeniem i z możliwością przygotowania się; 

 W przekonaniu przedstawicieli LGD oraz gmin członkowskich najbardziej zainteresowaną 

realizacją działań w ramach LSR kategorią beneficjentów były gminy lub powiaty. 

Większość badanych za bardzo zainteresowanych realizacją działań w ramach LSR 

uznawała również instytucje kultury, a spora część także kościoły. W odniesieniu do 

organizacji pozarządowych dominowało przekonanie o nieco słabszym zainteresowaniu. 

Jeszcze mniejsze zaangażowanie w tego rodzaju działania dotyczyło – zdaniem badanych – 

mikroprzedsiębiorców. Za najbardziej zaangażowane w realizację LSR podmioty uznawane 

były te, którym przypisywano również większe możliwości włączenia się w realizację LSR; 

 Wypowiedzi przedstawicieli LGD na temat zaangażowania poszczególnych typów 

podmiotów w realizację LSR potwierdziły, że zróżnicowane zaangażowanie wynika przede 

wszystkim z odpowiednio różnych możliwości. Wysokie zaangażowanie sektora 

publicznego jest możliwe z racji dysponowania większymi środkami i odpowiednim 

zapleczem merytorycznym. Zróżnicowanie podmiotów z sektora społecznego przekładało 

się na odpowiednio zróżnicowane opinie na temat możliwości tego sektora. Obawy przed 

odpowiedzialnością, a w przypadku mniejszych organizacji – trudności z pozyskaniem 

wkładu własnego – to najistotniejsze bariery włączenia się podmiotów z tego sektora 
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w realizację LSR. Mikroprzedsiębiorcom, w największym stopniu, towarzyszyła  - zdaniem 

badanym - niepewność wynikająca z przedłużających się procedur aplikacyjnych 

i płatnościowych; 

 Badani członkowie LGD na ogół pozytywnie oceniali podejście zintegrowane przy realizacji 

operacji. Chociaż realizacja projektów we współpracy z innymi podmiotami okazywała się 

trudniejsza i bardziej czasochłonna, pozwalała jednak szerzej zapatrywać się na efekty 

projektu, a także integrowała współpracujące ze sobą podmioty. Zdaniem badanych, 

nie wszystkie projekty mogą być jednak realizowane zgodnie z podejściem zintegrowanym, 

gdyż beneficjentami niektórych z nich jest wąsko określona grupa. 

 
Na podstawie wyników badań oraz wyprowadzonych wniosków sformułowane zostały 

rekomendacje odnoszące się do celów i przedsięwzięć określonych w LSR oraz odnoszące się do 
organizacji działań LGD. Rekomendacje zostały zawarte w poniższej tabeli: 

 

Tabela 67. Tabela rekomendacji 

Rekomendacje odnoszące się do celów i przedsięwzięć określonych w LSR 
Adresat 

rekomendacji 
Należy kontynuować realizację przedsięwzięć określonych na poziomie celów ogólnych 
przy jednoczesnym poszerzeniu ich zakresu z uwzględnieniem zdiagnozowanych 
problemów. 

LGD 

W odniesieniu do przedsięwzięcia Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
Krainy św. Anny, w tym inwestycje turystyczne i rekreacyjne zaleca się: 

 intensyfikację działań w kierunku uruchamiania usług turystycznych 

przez przedsiębiorców i rolników; 

 intensyfikację działań w kierunku wytwarzania, promocji i sprzedaży tradycyjnych 

produktów na bazie lokalnych tradycji; 

 intensyfikację działań w zakresie spędzania czasu wolnego na bazie istniejącej 

i nowo powstającej infrastruktury społecznej, w tym także – w dorzeczu Odry; 

 kontynuację działań w zakresie odnowy zabytków i ich adaptacji na cele 

turystyczne; 

 kontynuację pozostałych działań zgodnie z dotychczasową strategią 

oraz w zależności od potrzeb gmin i miejscowości; 

 podjęcie działań na rzecz promocji turystyki rowerowej oraz roweru jako 

alternatywnego środka komunikacji. Należy zintensyfikować działania w kierunku 

stworzenia międzygminnego systemu ścieżek rowerowych. 

LGD 

W odniesieniu do przedsięwzięcia Poznaj Krainę św. Anny zaleca się: 

 intensyfikację działań w zakresie promocji produktów lokalnych; 

 kontynuację pozostałych działań zgodnie z dotychczasową strategią 

oraz w zależności od potrzeb gmin i miejscowości. 

LGD 

W odniesieniu do przedsięwzięcia Urządzamy nowoczesne sportowe i społeczne 
obiekty i przestrzenie zaleca się kontynuację dotychczasowych działań zgodnie 
z dotychczasową strategią oraz w zależności od potrzeb gmin i miejscowości. Ponadto, 
zaleca się realizację przedsięwzięcia na terenach nadodrzańskich, w celu „zwrócenia 
miejscowości do rzeki”. 

LGD 

W odniesieniu do przedsięwzięcia Przedsiębiorczość na wsi zaleca się: 

 intensyfikację działań na rzecz wsparcia mikroprzedsiębiorstw zainteresowanych 

zaspokojeniem potrzeb osób starszych, dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, 

LGD 
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a także – zainteresowanych minimalizacją negatywnych społecznych konsekwencji 

pracy za granicą (m.in. eurosieroctwo); 

 intensyfikację działań na rzecz uatrakcyjnienia miejsc i ofert pracy; 

 kontynuację pozostałych działań zgodnie z dotychczasową strategią 

oraz w zależności od potrzeb gmin i miejscowości; 

 podjęcie działań na rzecz remontów lub budowy dróg lokalnych (w tym dróg 

dojazdowych do pól) w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości, w tym 

zwłaszcza w branży turystycznej. 

W odniesieniu do przedsięwzięcia Aktywnie spędzamy czas zaleca się: 

 intensyfikację działań w zakresie aktywizacji mieszkańców w mniejszych 

miejscowościach niebędących siedzibami gmin na rzecz własnych społeczności; 

 zatrudnianie pracowników w świetlicach wiejskich w celu zwiększenia 

zainteresowania mieszkańców tymi obiektami – w miejscowościach, w których 

mieszkańcy będą artykułować takie potrzeby; 

 kontynuację pozostałych działań zgodnie z dotychczasową strategią 

oraz w zależności od potrzeb gmin i miejscowości. 

LGD 

W odniesieniu do przedsięwzięcia Działania proekologiczne w Krainie św. Anny zaleca 
się: intensyfikację wszystkich określonych w Strategii działań, w tym zwłaszcza 
ukierunkowanych na rozpowszechnianie wiedzy na temat alternatywnych źródeł 
energii lub na produkcję i wykorzystanie naturalnych źródeł energii. 

LGD 

Zaleca się wpisanie do LSR dodatkowych celów lub przedsięwzięć, również takich, 
w ramach których mogłyby być realizowane również inne działania określone przez 
PROW na lata 2014-2020. W szczególności, w większym stopniu niż dotychczas 
wskazane jest: 

 tworzenie nowych i atrakcyjnych miejsc pracy (konkurencyjnych względem 

zatrudnienia za granicą) oraz uatrakcyjnienie istniejących miejsc pracy w celu 

zwiększenia ich konkurencyjności względem miejsc pracy za granicą (m.in. poprzez 

wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej, inkubatorów przetwórstwa rolnego, 

promowanie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wśród 

pracodawców względem pracowników (elastyczny czas pracy, praca w domu, 

możliwość rozwoju zawodowego, itp.)); 

 wsparcie i promocja zawodów niszowych, zwłaszcza tych, które mogą okazać się 

przydatne w rozwoju turystyki; 

 promowanie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wśród 

pracodawców, w kierunku zwiększenia ich zainteresowania działaniami na rzecz 

społeczności lokalnych; 

 promowanie Krainy św. Anny nie tylko jako regionu turystycznego, ale również 

regionu atrakcyjnego do zamieszkania – posiadającego dobrze rozwiniętą ofertę 

edukacyjną, dostęp do obiektów handlowo-usługowych oraz dobrze rozwiniętą 

infrastrukturę drogową. 

LGD 

Rekomendacje z zakresu organizacji działań  
Adresat 

rekomendacji 
Zaleca się kontynuację dotychczasowych działań informacyjnych i doradczych, w tym 
kontynuację działań promocyjnych podejmowanych przez biur LGD z wykorzystaniem 
dotychczasowych form i kanałów informacji. Przy zachowaniu dominacji internetowych 
form przekazu (strony www, e-mail) należy również korzystać z form tradycyjnych – 
prasy, radia i telewizji oraz ze spotkań bezpośrednich z mieszkańcami. 

LGD 

Zaleca się dalszą popularyzację działalności Stowarzyszenia Kraina św. Anny wśród 
mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD. 

LGD 

Należy zintensyfikować działania ukierunkowane na włączenie w realizację LSR LGD 
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mniejszych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz mikroprzedsiębiorców przy 
jednoczesnym rozpowszechnianiu wiedzy na temat rozwiązań pozwalających pozyskać 
środki na wkład własny, wiedzy z zakresu „operacji parasolowych” oraz z zakresu 
innych udogodnień wprowadzonych przez PROW 2014-2020. 
Zaleca się stałe raportowanie trudności, z jakimi stykają się beneficjenci 
i przekazywanie raportów do instytucji wdrażającej w celu usprawnienia procedury 
weryfikacji wniosków. 

LGD 

Zaleca się zwiększenie efektywności lokalnych grup działania poprzez wprowadzenie 
rezerwowej listy beneficjentów, którym przyznawane byłyby środki w sytuacji 
rezygnacji lub odrzucenia wniosku przez Instytucję Wdrażającą. 

PROW 

Zaleca się informowanie beneficjentów o konieczności złożenia niezbędnej 
dokumentacji odpowiednio wcześniej przed refundacją kosztów, w miarę możliwości – 
poprzez wskazanie na konkretne niezbędne dokumenty. 

LGD/ Instytucja 
Wdrażająca 

Zaleca się wypracowanie rozwiązań motywujących przedstawicieli sektora 
gospodarczego do konsekwencji w realizacji projektów. 

LGD/ 
Instytucja 

Wdrażająca 
Zaleca się rozpowszechnianie rozwiązań pozwalających na udostępnianie 
stowarzyszeniom środków przez jednostki samorządu terytorialnego, niezbędnych 
do wniesienia wkładu własnego. 

LGD/JST 

Źródło: Badania własne – BioStat. 
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Załączniki  

 

Załącznik nr 1. Liczba osób zatrudnionych na etatach w LGD lub innej formie (np. umowa 
zlecenie lub o dzieło) ze wskazaniem charakteru wykonywanej pracy (administracja, 
księgowość, doradztwo etc.)  

Funkcjonowanie 31 grudzień 2009 r. 

L.P. 
Zatrudnienie na etatach w 
LGD /Umowy zlecenie lub 
dzieło 

Charakter wykonywanej pracy 

1. Etat Bober Ilona 7/8 etatu Administracja/pracownik ds. organizacji i sprawozdawczości 

2. 
Etat Ewa Maria Piłat 7/8 
etatu 

Administracja/prezes zarządu/dyrektor 

3. 
Wistuba Monika etat 8/8 
(pełny) 

Administracja/ asystentka biura zarządu 

4. 
Bugno Patrycja etat 8/8 
(pełny) 

Administracja/ asystentka biura zarządu 

5. 
Umowa zlecenie Ewa 
Maria Piłat 

Administracja/ Okres przygotowawczy 

6. 
Umowa zlecenie Klaudia 
Kluczniok 

Administracja/Aktywizacja wraz z promocją 

7. 
Umowa zlecenie Reinert 
Krzysztof 

Obsługa Informatyczna 

8. Biuro rachunkowe NET Księgowość 

Umowy na Aktywizację 

L.P. Umowy Charakter wykonywanej pracy 

1. 
Bohdan Kamiński (firma 
EUROS) x 2 

Wykładowca prowadzący warsztaty 

2. 
Związek Śląskich 
Rolników 

Przeprowadzenie przez Wykonawcę Kursu Agroturystycznego 

3. 
Zespół Producencki Pro 
Futura 

Realizacja serii 10 filmów (walory 10 gmin z obszaru LGD) 

4. Studio PLAN Wydanie map obszaru LGD pn. Poznaj Krainę św. Anny 

5. Studio PLAN Wykonanie mapy interaktywnej obszaru LGD 

6. Art Engine-design studio Wykonanie modernizacji i aktualizacji strony www.annaland.pl 

7. 
Bożena Pełdiak (umowa o 
dzieło) 

Wygłoszenie wykładu autorskiego w trakcie podróży studyjnej 

8. 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Chełmska 
Śląskiego „Tkacze Śląscy” 

Przeprowadzenie warsztatów nt. Ekomuzeum Tkactwa w trakcie 
podróży studyjnej 

9. 
Związek Gmin 
Karkonoskich Bukowiec, 
Pałac Bukowiec 

Przeprowadzenie prezentacji działań w ramach programu 
LEADER+, a także dotychczasowymi doświadczeniami związanymi 
z wdrażaniem Osi 4 Leader oraz oprowadzenie uczestników w 
trakcie podróży studyjnej 

10. 
Rafał Plezia firma 
EKOLOG 

Organizacja wizyty terenowej w trakcie podróży studyjnej 

11. 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Stradunia 

Przeprowadzenie szkolenia nt. Opolski strój ludowy z przełomu 
XIX i XX wieku 

12.Funkcjonowanie 31 grudzień 2010 r. 

http://www.annaland.pl/
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L.P. 
Zatrudnienie na etatach w 
LGD /Umowy zlecenie lub 
dzieło 

Charakter wykonywanej pracy 

1. 
Etat 8/8 (pełny) Bober 
Ilona 

Administracja/Specjalista ds. organizacji i rozliczeń 

2. 
Etat 8/8 (pełny) Patrycja 
Bugno 

Administracja/Wdrażanie LSR/spec. ds. naborów i współpracy 

3. 
Etat 8/8 (pełny) Sylwia 
Janocha 

Administracja/Asystentka Biura Zarządu 

4. Etat 8/8 (pełny) Ewa Piłat Administracja/dyrektor 

5. 
Etat 8/8 (pełny) Bober 
Krystyna 

Administracja/ Asystent Biura Zarządu 

6. 
Umowa zlecenie Wielgosik 
Beata 

Wspomaganie działań biura LGD 

7. 
Umowa zlecenie Klaudia 
Kluczniok 

Administracja/ Aktywizacja wraz z promocją 

8. 
17 umów zlecenie - Rada 
Programowa 

Wdrażanie LSR 

9. 
16 umów zlecenie - Rada 
Programowa 

Wdrażanie LSR 

10. 
14 umów zlecenie - Rada 
Programowa 

Wdrażanie LSR 

11. Biuro rachunkowe NET Księgowość 

12. 
Firma Handlowo-Usługowa 
RASTAL 

Usługi Informatyczne 

Umowy na Aktywizację 

L.P. Umowy Charakter wykonywanej pracy 

1. 
Umowa zlecenie Bieniusa 
Helga 

Aktywizacja/Jury 

2. 
Umowa zlecenie Jasińska 
Izabela 

Aktywizacja/Jury 

3. 
Umowa zlecenie Sochacka 
Stanisława 

Aktywizacja/Jury 

4. Kozik Tomasz Aktywizacja/Wykonanie zdjęć 

5. Dom Pielgrzyma 
Wynajem Sali oraz zapewnienie poczęstunku na warsztatach o 
Ekomuzeum 

6. Rafał Plezia firma EKOLOG Organizacja/przeprowadzenie warsztatów o Ekomuzeum 

7. 
Umowa o dzieło 
Krzeczyńska Monika 

Aktywizacja/przygotowanie i wygłoszenie referatu 
popularnonaukowego oraz przygotowanie streszczenia i 
krótkiego tekstu do druku materiałów promocyjnych 

8. 
Umowa o dzieło 
Niedźwiedzki Robert 

Aktywizacja/przygotowanie i wygłoszenie referatu 
popularnonaukowego oraz przygotowanie streszczenia i 
krótkiego tekstu do druku materiałów promocyjnych 

9. 
Umowa o dzieło Szulc 
Joachim 

Aktywizacja/przygotowanie i wygłoszenie referatu 
popularnonaukowego oraz przygotowanie streszczenia i 
krótkiego tekstu do druku materiałów promocyjnych 

10. 
Umowa o dzieło Paweł 
Woźniak 

Aktywizacja/przygotowanie i wygłoszenie referatu 
popularnonaukowego oraz przygotowanie streszczenia i 
krótkiego tekstu do druku materiałów promocyjnych 

11. 
Umowa zlecenie Kirsch-
Iścińska Inga 

Aktywizacja/opracowanie 1 dniowej trasy dla uczestników 
szkolenia pn. Szkolenie z wiedzy o regionie dla osób 
prowadzących działalność agroturystyczną lub turystyczną oraz 
opieka przewodnicka w trakcie wyjazdu 
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12. 
Umowa zlecenie Muthwill 
Stefan 

Aktywizacja/opracowanie 1 dniowej trasy dla uczestników 
szkolenia pn. Szkolenie z wiedzy o regionie dla osób 
prowadzących działalność agroturystyczną lub turystyczną oraz 
opieka przewodnicka w trakcie wyjazdu 

13. 
Umowa zlecenie Reczuch 
Tadeusz 

Aktywizacja/opracowanie 1 dniowej trasy dla uczestników 
szkolenia pn. Szkolenie z wiedzy o regionie dla osób 
prowadzących działalność agroturystyczną lub turystyczną oraz 
opieka przewodnicka w trakcie wyjazdu 

14. 
Umowa zlecenie Wielgosik 
Beata 

Aktywizacja/opracowanie 1 dniowej trasy dla uczestników 
szkolenia pn. Szkolenie z wiedzy o regionie dla osób 
prowadzących działalność agroturystyczną lub turystyczną oraz 
opieka przewodnicka w trakcie wyjazdu 

15. 
Firma Inter – Tour Joachim 
Fait 

Wynajem autokaru na ww. szkolenie 

16. Stowarzyszenie Kaczawskie 
Aktywizacja/Organizacja wyjazdu studyjnego w kierunku 
podejmowania inwencji celem tworzenia ekomuzeów na terenie 
obszaru LGD 

17. 
Firma Foltrans Stanisław, 
Andrzej, Piotr Folmer 

Wynajem autokaru na ww. wyjazd 

18. 
Umowa o dzieło Bober 
Stanisława 

Aktywizacja/Napisanie tekstu do przewodnika Turystycznego 
promującego obszar LGD 

19. 
Umowa o dzieło Beata 
Wielgosik 

Aktywizacja/Napisanie tekstu do przewodnika Turystycznego 
promującego obszar LGD 

20. 
Umowa o dzieło Gorzelik 
Jerzy 

Aktywizacja/Napisanie tekstu do przewodnika Turystycznego 
promującego obszar LGD 

21. 
Umowa o dzieło Smykała 
Piotr 

Aktywizacja/Napisanie tekstu do przewodnika Turystycznego 
promującego obszar LGD 

22. Studio PLAN 
Wykonanie i dostawa publikacji o charakterze przewodnika 
turystycznego z obszaru LGD 

23. 
Umowa zlecenie Szylska 
Maria 

Aktywizacja/Ujednolicenie stylu tekstu do Przewodnika 
Turystycznego oraz zredagowanie wstępu do ww. publikacji. 

24. 
Związek Stowarzyszeń 
Śląski Ogród Botaniczny 

Wykonanie prac w zakresie analizy bioróżnorodności z naciskiem 
na stare odmiany czereśni 

25. 
Umowa o dzieło Fedyk 
Wojciech 

Przeprowadzenie autorskich warsztatów nt. współpraca sieciowa 
warunkiem prawidłowego rozwoju lokalnego produktu 
turystycznego 

Funkcjonowanie 31 grudzień 2011r. 

L.P. 
Zatrudnienie na etatach w 
LGD /Umowy zlecenie lub 
dzieło 

Charakter wykonywanej pracy 

1. 
Etat 8/8 (pełny) Bober 
Ilona 

Administracja/Specjalista ds. organizacji i rozliczeń 

2. 
Etat 8/8 (pełny) Patrycja 
Bugno 

Administracja/Wdrażanie LSR/specjalista ds. naborów i 
współpracy 

3. 
Etat 8/8 (pełny) Bober 
Krystyna 

Administracja/Asystent Biura Zarządu 

4. Etat 8/8 (pełny) Ewa Piłat Administracja/dyrektor 

5. 
Etat 8/8 (pełny) Wiktoria 
Pawliczek 

Administracja/Wdrażanie LSR/ specjalista ds. naborów i 
współpracy 

6. 
Etat 8/8 (pełny) Jelito 
Ewelina 

Administracja/Asystent Biura Zarządu 

7. Etat 8/8 (Pełny) Majer Ewa Administracja/Asystent Biura Zarządu 

8. 
Umowa zlecenie Klaudia 
Kluczniok 

Administracja/ Aktywizacja wraz z promocją 
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9. 
17 umów zleceń z Radą 
Programową 

Wdrażanie LSR 

10. 
Umowa zlecenie Wielgosik 
Beata 

Wspomaganie działań biura LGD 

11. 
Umowa zlecenie Ratajczak 
Sebastian 

Usługi Informatyczne 

12. Biuro rachunkowe NET Księgowość 

Umowy na Aktywizację 

L.P. Umowy Charakter wykonywanej pracy 

1. 
Bohdan Kamiński firma 
EUROS 

Aktywizacja/przeprowadzenie warsztatu służącego 
wypracowaniu i aktualizacji LSR o wskaźniki realizacji celów oraz 
przedsięwzięć 

2. 
Umowa o dzieło Kaleta 
Beata 

Tłumaczenie na j. niemiecki informacji do ulotki o ofercie 
gospodarstw agroturystycznych/Aktywizacja 

3. 
Art Engine – design 
studio, Ludmiła 
Sidorowska 

Wykonanie projektu graficznego standu promującego 
Stowarzyszenie 

4. 
Umowa o dzieło Sikora 
Rafał 

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji popularnonaukowej, 
oprowadzenie wycieczki geologicznej po Górze Świętej Anny, 
przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz przygotowanie 
streszczenia tekstu do druku materiałów promocyjnych  podczas 
imprezy pn. Spotkanie na wulkanie-annogórska majówka 
geologiczna 

5. 
Umowa o dzieło Szulc 
Joachim 

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji popularnonaukowej, 
przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz przygotowanie 
streszczenia tekstu do druku materiałów promocyjnych podczas 
imprezy pn. Spotkanie na wulkanie-annogórska majówka 
geologiczna 

6. 
Umowa o dzieło Woźniak 
Paweł 

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji popularnonaukowej, 
oprowadzenie wycieczki geologicznej po Górze Świętej Anny, 
przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz przygotowanie 
streszczenia tekstu do druku materiałów promocyjnych podczas 
imprezy pn. Spotkanie na wulkanie-annogórska majówka 
geologiczna 

7. 
Umowa o dzieło 
Jurkowska Agata 

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji popularnonaukowej, 
przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz przygotowanie 
streszczenia tekstu do druku materiałów promocyjnych podczas 
imprezy pn. Spotkanie na wulkanie-annogórska majówka 
geologiczna 

8. 
Umowa o dzieło 
Niedźwiedzki Robert 

Przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz przygotowanie 
streszczenia tekstu do druku materiałów promocyjnych podczas 
imprezy pn. Spotkanie na wulkanie-annogórska majówka 
geologiczna 

9. 
Umowa zlecenie 
Ozimowska Elżbieta 

Przeprowadzenie wycieczki tematycznej po Parku 
Krajobrazowym i wygłoszenie w jej trakcie prelekcji 
popularnonaukowej podczas imprezy pn. Spotkanie na wulkanie-
annogórska majówka geologiczna 

10. 

Państwowy Instytut 
Geologiczny Państwowy 
Instytut Badawczy 
Oddział Górnośląski im. 
St. Doktorowicza-
Hrebnickiego 

Zorganizowanie podczas imprezy pn. Spotkanie na wulkanie-
annogórska majówka geologiczna stoiska wystawienniczego PIG-
PIB oraz warsztatów geologicznych 



120 

 

11. 

Instytut Nauk 
Geologicznych 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Zorganizowanie podczas imprezy pn. Spotkanie na wulkanie-
annogórska majówka geologiczna stoiska wystawienniczego Koła 
Naukowego Geologów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
warsztatów geologicznych 

12. 
Firma BUILD Marek 
Zarankiewicz 

Przeprowadzenie wycieczki tematycznej po Parku 
Krajobrazowym i wygłoszenie w jej trakcie prelekcji 
popularnonaukowej podczas imprezy pn. Spotkanie na wulkanie-
annogórska majówka geologiczna 

13. 
Sądecka Organizacja 
Turystyczna 

Organizacja wyjazdu aktywizującego po obszarze Małopolskiej 
Wsi pachnącej ziołami 

14. Foltrans Andrzej Folmer Wynajem autokaru na wyjazd aktywizujący 

15. 
Umowa zlecenie 
Iżykowska Małgorzata 

Aktywizacja/Jury w konkursie Annogórskie gołdanie oraz 
Annogórskie Łobrołzy 

16. 
Umowa zlecenie Jonderko 
Franciszek 

Aktywizacja/Jury w konkursie Annogórskie gołdanie oraz 
Annogórskie Łobrołzy 

17. 
Umowa zlecenie Kleszcz 
Krzysztof 

Aktywizacja/Jury w konkursie Annogórskie gołdanie oraz 
Annogórskie Łobrołzy 

18. TVP Opole Realizacja 2 odcinków Naszej Wsi 

19. 
Umowa o dzieło Wąs 
Małgorzata 

Tłumaczenie na j. angielski części turystycznej znajdującej się na 
stronie www.annaland.pl 

20. 
Umowa o dzieło Kaleta 
Beata 

Tłumaczenie na j. niemiecki części turystycznej znajdującej się na 
stronie www.annaland.pl /Aktywizacja 

21. Firma Widera 
Wynajem autokaru na realizację wyjazdu pn. Wyjazd aktywizujący 
do Centrum Edukacji Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego w Mikołowie 

22. 
Zespół Producencki Pro 
Futura 

Tłumaczenie narracji 10 filmów informacyjnych walory 
turystyczne 10 gmin z obszaru LGD, tłumaczenie tekstów z języka 
polskiego na j. niemiecki, czytanie niemieckiego lektora i wymiana 
lektora w filmach, przekazanie na nośnikach elektronicznych. 

23. 
Firma pracownia k. Anna 
Komorowska 

Wykonanie prezentacji autorskiej w Parku Miniatur w Inwałdzie 
dla uczestników wyjazdu aktywizującego z cyklu lepszy przykład 
niż wykład 

24. 
Umowa zlecenie Szylska 
Maria 

Zredagowanie wstępu do kolorowanki pn. „Śląskie legendy w 
Annogórskich Łobrołzach. Kolorowanka dla dzieci.” Ostateczna 
korekta tekstów zawartych ww. publikacji. 

25. 
Umowa o dzieło Siekierka 
Jolanta 

Opracowanie graficzne oraz treści kolorowanki edukacyjnej z 
wykorzystaniem prac z konkursu Śląskie legendy w Annogórskich 
Łobrołzach 

26. 
Zespół Producencki Pro 
Futura 

Realizacja filmu informacyjno-promocyjnego o Górze Świętej 
Anny. Walory Góry Świętej Anny w szczególności: Kalwaria, 
Sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej, pielgrzymowanie po 
Górze Świętej Anny wersja polska i niemiecka. 

27. TVP Opole Realizacja programu Nasza Wieś (pn. Jarmark cysterski) 

28. TVP Opole 
Realizacja programu Nasza Wieś (pn. Liczy się pomysł – realizacja 
projektów w ramach wdrażania LSR) 

29. TVP Opole 
Realizacja programu Nasza Wieś (pn. Stoły adwentowe w 
Walcach) 

30. 
Art Engine – design studio 
Ludmiła Sidorowska 

Wykonanie strony promocyjnej www.annaland.pl w wersji 
angielskojęzycznej i niemieckojęzycznej. 

31. 
Związek Stowarzyszeń 
Śląski Ogród Botaniczny 

Wykonanie prac w zakresie analizy bioróżnorodności z naciskiem 
na stare odmiany czereśni - dalsza część prac 

32. 
Umowa Zlecenie Choroś 
Monika 

Aktywizacja/Jury w konkursie na najpiękniejszy regionalny stół 
Adwentowy/Bożonarodzeniowy obszaru Krainy św. Anny 

http://www.annaland.pl/
http://www.annaland.pl/
http://www.annaland.pl/
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33. 
Umowa Zlecenie Jasińska 
Izabela 

Aktywizacja/Jury w konkursie na najpiękniejszy regionalny stół 
Adwentowy/Bożonarodzeniowy obszaru Krainy św. Anny 

34. 
Umowa Zlecenie Miczka  
Anna 

Aktywizacja/Jury w konkursie na najpiękniejszy regionalny stół 
Adwentowy/Bożonarodzeniowy obszaru Krainy św. Anny 

35. 
Zakład Usługowo-
Produkcyjny HELIOS – 
Mieczysław Kozłowski 

Wykonanie zdjęć w trakcie konkursu na najpiękniejszy  regionalny 
stół Adwentowy/Bożonarodzeniowy obszaru Krainy św. Anny 

36. 
Umowa Emisji Kampanii 
Reklamowej – Radio Złote 
Przeboje 

Kampania reklamowa zapraszająca na udział ww. konkursie 

Funkcjonowanie 31 grudzień 2012r. 

L.P. 
Zatrudnienie na etatach w 
LGD /Umowy zlecenie lub 
dzieło 

Charakter wykonywanej pracy 

1. 
Etat 8/8 (pełny) Bober 
Ilona 

Administracja/Specjalista ds. organizacji i rozliczeń 

2. 
Etat 8/8 (pełny) Ewa 
Majer 

Administracja/Asystent Biura Zarządu 

3. Etat Wiktoria Pawliczek 
Administracja/Wdrażanie LSR/Specjalista ds. naborów i 
współpracy 

4. Etat 8/8 (pełny) Ewa Piłat Administracja/dyrektor 

5. 
Umowa zlecenie Klaudia 
Kluczniok 

Administracja/Aktywizacja+promocja 

6. 
17 umów zlecenie z Radą 
Programową 

Wdrażanie LSR 

7. Biuro rachunkowe NET Księgowość 

Umowy na Aktywizację 

L.P. Umowy Charakter wykonywanej pracy 

1. Drukarnia SADY 
Wykonanie projektu, składu, druku ulotki z ofertą turystyczną 
obszaru LGD: Kamień Śląski, Jemielnica, Góra Świętej Anny oraz 
Kalendarz Imprez 

2. Wydawnictwo Lobosoft Wykonanie składu, druku i dostawy publikacji Smaki Wielkanocne 

3. Wydawnictwo Lobosoft 
Wykonanie składu, druku i dostawy Smaki 
Adwentowe/Bożonarodzeniowe 

4. TVP Opole 
Realizacja 2 odcinków Naszej Wsi (pn. Cysterskie co nieco oraz 
Aktywna Kraina) 

5. TVP Opole 
Realizacja 3 odcinków Naszej Wsi (pn. Kraina Kwitnących 
Czereśni, Święto Sera w Kadłubie, Konkurs Kołocza, Jantury 
Izbickie) 

6. 
Umowa o dzieło 
Niedźwiedzki Robert 

Napisanie tekstu do przewodnika geologicznego, wykonanie i 
przekazanie zdjęć i rycin 

7. 
Umowa o dzieło Szulc 
Joachim 

Napisanie tekstu do przewodnika geologicznego, wykonanie i 
przekazanie zdjęć i rycin 

8. 
Firma BUILD Marek 
Zarankiewicz 

Napisanie tekstu do przewodnika geologicznego, wykonanie i 
przekazanie zdjęć i rycin 

9. 
Umowa Zlecenie 
Niedźwiedzki Robert 

Koordynacja prac zespołu autorskiego, wykonanie słownika 
terminologii, odniesienie się do uwag merytorycznych 
koordynatorów gminnych, zlecenie recenzji naukowej publikacji, 
dobór zdjęć i rycin. 

10. 
Imagine Design Group 
Anna Kwiatkowska 

Wykonanie projektu, korekty językowej, składu, druku oraz 
dostawy do siedziby LGD publikacji pt. „Kamienne skarby ziemi 
Annogórskiej. Przewodnik Geologiczny”. 
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11. 
Firma BJO Centrum 
Tłumaczeń i Nauczania 
języków Obcych 

Wykonanie tłumaczenia zwykłego na język angielski przewodnika 
turystycznego pn. „Poznaj Krainę św. Anny” 

12. 
Umowa zlecenie 
Gierszewska - Widota 
Katarzyna 

Aktywizacja/Jury w konkursie pn. Z kamerą po Annalandzie 

13. 
Umowa zlecenie 
Wielgosik Beata 

Aktywizacja/Jury w konkursie pn. Odkryj i pokaż światu uroki 
Annalandu 

14. 
Umowa o dzieło Wala 
Beata 

Przetłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki ulotek z 
ofertą turystyczną obszaru Krainy św. Anny: Góra Świętej Anny, 
Jemielnica, Kamień Śląski 

15. Studio PLAN 
Wykonanie 10 000 szt. map turystycznych (wyrywanki) 
promujących zasoby obszaru LGD 

16. TVP Opole Realizacja odcinka Naszej Wsi (pn. Wiatraki) 

17. TVP Opole Realizacja programu Telewizja Lato 

18. Studio PLAN 
Wykonanie nowej aplikacji mapy interaktywnej promującej 
zasoby obszaru LGD 

19. TVP Opole Realizacja odcinka Naszej Wsi (pn. Na śliwkowym szlaku) 

20. 
Umowa zlecenie Smółka 
Kinga 

Organizacja wyjazdu aktywizującego pn. Na śliwkowym szlaku 

21. Firma M.R. Tour Stokłosa Wynajem autokaru na ww. wyjazd aktywizujący 

22. 
Firma PKS Strzelce 
Opolskie 

Wynajem autokaru na wyjazd aktywizujący z cyklu Lepszy 
przykład niż wykład do Krainy Dinozaurów 

23. Studio PLAN 
Wykonanie i dostawa publikacji pn. Przewodnik turystyczny po 
Krainie św. Anny w wersjach językowych: angielskiej i 
niemieckiej. 

24. Umowa o dzieło 
Wykonanie tłumaczenia zwykłego na język niemiecki 
przewodnika turystycznego pn. „Poznaj Krainę św. Anny” 

25. 
Związek Stowarzyszeń 
Śląski Ogród Botaniczny 

Kontynuacja prac 3 letniego programu badawczego służącego 
analizie bioróżnorodności z naciskiem na stare odmiany czereśni 
w tym ochronie zasobów genowych. 

26. TVP Opole Realizacja odcinka Naszej Wsi (pn. Ocalone od zapomnienia) 

Funkcjonowanie 31 grudzień 2013 r. 

L.P. 
Zatrudnienie na etatach w 
LGD /Umowy zlecenie lub 
dzieło 

Charakter wykonywanej pracy 

1. 
Etat 8/8 (pełny) Bober 
Ilona 

Administracja/Specjalista ds. organizacji i rozliczeń/Od lipca 
specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości 

2. 
Etat 8/8 (pełny) Muc 
Maria 

Administracja/Asystent Biura Zarządu 

3. 
Etat 8/8 (pełny) Wiktoria 
Pawliczek 

Administracja/Wdrażanie LSR/ specjalista ds. naborów i 
współpracy/ od lipca spec. ds. naborów, monitoringu i ewaluacji 
wewnętrznej 

4. Etat 8/8 (pełny) Ewa Piłat Administracja/dyrektor 

5. 
Umowa zlecenie Klaudia 
Kluczniok 

Administracja/Aktywizacja+promocja 

6. 
Umowa zlecenie Bień 
Jarosław 

Obsługa Informatyczna 

7. 
17 umów zlecenie z Radą 
Programową 

Wdrażanie LSR 

8. 
18 umów zlecenie z Radą 
Programową 

Wdrażanie LSR 

9. 14 umów zlecenie z Radą Wdrażanie LSR 
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Programową 

10. 
15 umów zlecenie z Radą 
Programową 

Wdrażanie LSR 

11. 
Firma Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
ASTE Paweł Solecki 

Dostosowanie aplikacji internetowej – Elektroniczna obsługa 
wniosków dla LGD w zakresie oceny wniosków z uwzględnieniem 
naborów tematycznych. Wdrażanie LSR 

12. Biuro rachunkowe NET Księgowość 

Umowy na Aktywizację 

L.P. Umowy Charakter wykonywanej pracy 

1. TVP Opole Realizacja programu pn. Jak to na śląsku – Babski Comber 

2. TVP Opole Realizacja programu pn. Telewizja Zima 

3. Studio PLAN 
Wykonanie 30 000 szt. map turystycznych (wyrywanki) 
promujących zasoby obszaru LGD 

4. 
Zespół Producencki Pro 
Futura 

Realizacja filmu promującego zasoby obszaru Kraina św. Anny 
wersja językowa: polska, niemiecka i angielska 

5. Wydawnictwo Lobosoft 
Wykonanie projektu, składu i dostawy ulotki z ofertą turystyczną 
Kadłuba-Muzeum bez murów 

6. Wydawnictwo Lobosoft 
Wykonanie projektu, składu i dostawy ulotki z oferta 
agroturystyczną obszaru LGD 

7. TVP Opole 
Realizacja 2 odcinków Naszej Wsi (pn. W krainie św. Anny – 
realizacja przykładów projektów w ramach wdrażania LSR) 

8. Wydawnictwo Lobosoft 
Wykonanie projektu, składu i dostawy ulotki z Kalendarium 
Imprez z obszaru LGD na 2013 r. 

9. TVP Opole Realizacja programu pn.  Jak to na śląsku- Kwietne Kobierce 

10. Radio Opole 
Cykl 8 audycji informacyjno-promocyjnych pn. Poznaj Krainę św. 
Anny 

11. TVP Opole Realizacja programu pn. Telewizja Lato 

12. TVP Opole 
Realizacja 2 odcinków Naszej Wsi (pn. Liczy się pomysł oraz Na 
imieninach u Marcina) 

13. TVP Opole 
Realizacja programu pn. Jak to na śląsku – Teatr Amatorski w 
Rozmierzy 

Funkcjonowanie 31 grudzień 2014 r. 

L.P. 
Zatrudnienie na etatach w 
LGD /Umowy zlecenie lub 
dzieło 

Charakter wykonywanej pracy 

1. 
Etat 8/8 (pełny) Beata 
Barysz 

Administracja/Asystent Biura Zarządu od 18.08.2014 do 
31.10.2014r. 

2. 
Etat 8/8 (pełny) 
Magdalena Helisz 

Administracja/Asystent Biura Zarządu od 21.08.2014 do 
31.10.2014r. 

3. 
Etat 8/8 (pełny) Bober 
Ilona 

Administracja/Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości do 
24.07.2014 

4. 
Etat 8/8 (pełny) Muc 
Maria 

Administracja/Specjalista ds. Współpracy / Specjalista ds. 
rozliczeń i sprawozdawczości do 01.08.2014 

5. 
Etat 8/8 (pełny) Julia 
Niklewicz 

Administracja/Asystent Biura Zarządu / Specjalista ds. 
Współpracy do 18.08.2014 

6. 
Etat 8/8 (pełny) Wiktoria 
Pawliczek 

Administracja/Wdrażanie LSR/ Spec. ds. naborów, monitoringu i 
ewaluacji wewnętrznej 

7. Etat 8/8 (pełny) Ewa Piłat Administracja/dyrektor 

8. 
Firma Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
ASTE Paweł Solecki 

Dostosowanie aplikacji internetowej – Elektroniczna obsługa 
wniosków dla LGD w zakresie oceny wniosków z uwzględnieniem 
naborów tematycznych. Wdrażanie LSR 
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9. Biuro rachunkowe NET Księgowość 

10. 
Umowa zlecenie Bień 
Jarosław 

Obsługa Informatyczna 

11. 
12 umów zlecenie z Radą 
Programową 

Wdrażanie LSR nabór XI 

12. 
16 umów zlecenie z Radą 
Programową 

Wdrażanie LSR nabór XII 

13. 
16 umów zlecenie z Radą 
Programową 

Wdrażanie LSR nabór XIII 

14. 
15 umów zlecenie z Radą 
Programową 

Wdrażanie LSR nabór XIV 

Umowy na Aktywizację 

L.P. Umowy Charakter wykonywanej pracy 

1. OROT Audycja pt. „Nie ma jak Polska” 

2. Tomasz Wysocki 
Badanie ewaluacyjne, a w szczególności ocena wdrażania LSR 
Krainy św. Anny 

3. TVP Opole Realizacja programu pn.  Jak to na śląsku- Wodzenie Niedźwiedzia. 

4. Radio Opole 

Cykl 12 spotów zapraszających przed wydarzeniami z Obszaru 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Spoty: Jarmark Cysterski w 
Jemielnicy; Święto Czereśni w Leśnicy; Śląskie Beranie w Izbicku; 
Święto Sera w Kadłubie; Konkurs Wypieku Kołacza w Rozwadzy; 
Targi Panieńskie w Ujeździe; Festiwal Czereśni w powiecie 
Krapkowickim; Jantury Izbickie; Regionalny Przegląd Koni Rasy 
Śląskiej w Porębie; Święto Tarniny w Tarnowie Opolskim; Jarmark 
Odpustowy u św. Jacka w Kamieniu Śląskim; Obchody 
Kalwaryjskie w Górze św. Anny. 

5. TVP Opole 
Cykl 12 spotów zapraszających przed wydarzeniami z Obszaru 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

6. Radio Opole Ogłoszenie przed naborami XII. 

7. Radio Opole Ogłoszenie przed naborami XIII. 

8. TVP Opole Realizacja programu pn. TV ZIMA 

9. NIDUM Maciej Piasecki Usługa reklamowa wg. systemu Mini Kart 

10. TVP Opole Realizacja 2 odcinków Naszej Wsi – 28 – 29.06.2014 

11. EURO-TRAINING 

Szkolenie Beneficjentów pt: Kontrola, a ocena realizacji projektów 
finansowanych ze środków PROW 2007-2013 w tym zapobieganie 
nakładanie przez kontrole kar i korekt w trakcie trwania projektu 
– szkolenie warsztatowe. 

12. TVP Opole 
Realizacja programu pn. Jak to na śląsku – Przegląd Koni Rasy 
Śląskiej 

13. TVP Opole 
Realizacja programu pn. Jak to na śląsku – Targi i Jarmarki w 
Krainie św. Anny 

Funkcjonowanie 02 czerwca 2015 r. 

L.P. 
Zatrudnienie na etatach w 
LGD /Umowy zlecenie lub 
dzieło 

Charakter wykonywanej pracy 

1. 
Etat 8/8 (pełny) Julia 
Feliniak 

Administracja/ Specjalista ds. Współpracy 

2. 
Etat 8/8 (pełny) Muc 
Maria 

Administracja/ Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości 

3. Etat 8/8 (pełny) Wiktoria Administracja/Wdrażanie LSR/ Spec. ds. naborów, monitoringu  
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Pawliczek i ewaluacji wewnętrznej 

4. Etat 8/8 (pełny) Ewa Piłat Administracja/dyrektor 

5. Biuro rachunkowe NET Księgowość 

6. 
Umowa zlecenie Bień 
Jarosław 

Obsługa Informatyczna 

Umowy na Aktywizację 

L.P. Umowy Charakter wykonywanej pracy 

1. Biostat 

Badanie obszaru LGD Stowarzyszenie Kraina  św. Anny. 
I ETAP - Diagnoza społeczno - gospodarcza 
II ETAP - Raport badawczy 
III ETAP - Rekomendacje odnośnie kierunków rozwoju badanego 
obszaru w przyszłości 

2. Biostat Badanie ewaluacyjne EX-POST 

3. Komisja Konkursowa 
Uchwała Zarządu nr 1/2015 z dnia 23.02.2014r. w gronie kapituły 
znajdzie się po jednym przedstawicielu z: 1.  Jolanta Nikołajczyk; 
2. Ingeborga Kirsch Iścińska; / 3.  Julia Niklewicz; 

4. TVP Opole Realizacja programu pn. Jak to na śląsku – Szukanie pierza 

5. TVP Opole 
Promocja w mediach - Program promujący zasoby kulturowe oraz 
tradycje charakterystyczne dla obszaru LGD -  Legendy Opolskie 
pt. "Utopce w Krainie św. Anny" 

6. TVP Opole 
Promocja w mediach - Reemisja czasu antenowego "Kroszonki – 
ETNOdizajn 

7. Wydawnictwo Lobosoft 
Kolorowanki "Śląskie legendy w annogórskich łobrołzach. 
Kolorowanka dzieci dla dzieci." 

8. Ducha Gór Wyjazd aktywizujący Karpacz 

9. Firma Widera 
Wyjazd pokonkursowy „Pokaż jak LEADER zmienił twoje 
otoczenie” Kadłub- Grodzisko 

10. Studio PLAN "Mapa turystyczna LGD Krainy św. Anny” - wodoodporna 

11. Studio PLAN Przewodniki Turystyczny "Poznaj Krainę św. Anny" 

12. Drukarnia Sady 

Materiały - gadżety promocyjne 2007 – 2013 tj. Annogórskie 
Breloczki, Herbatka, Woreczki z naklejka na breloczki,  Kartka 
Pocztowa "Annogórskie Pory Roku",  Notatnik A5, Długopisy, 
Teczka 

13. TVP Opole 
Promocja w mediach - zakup czasu antenowego Nasza wieś – 
promocja realizowanych projektów przez beneficjentów w 
ramach wdrażania LSR – prace konkursowe. 

14. TVP Opole 
Promocja w mediach - Reemisja czasu antenowego „Poznaj Krainę 
św. Anny” 

15. TVP Opole 
Promocja w mediach - Reemisja czasu antenowego "Kwietne 
Kobierce” 

Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

 

Załącznik nr 2. Wydatkowanie środków w ramach Funkcjonowania LGD, Nabywanie 
Umiejętności i Aktywizacja 

Stan na dzień 
08.06.2015r. 

Wydatkowanie środków w ramach Funkcjonowania LGD, Nabywanie 
Umiejętności i Aktywizacja 

     

  

Ogółem 
Koszty 
bieżące 

Aktywizacja 
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1. LIMIT ŚRODKÓW PRZEWIDZIANY W UMOWIE 
RAMOWEJ NA CAŁY OKRES WDRAŻANIA LSR W 

RAMACH DZIAŁANIA 431 
3 222 500,00 zł  

1 960 000,00 
zł  

 1 262 500,00 
zł  

2. LIMIT ŚRODKÓW PRZEWIDZIANY W UMOWIE 
RAMOWEJ NA CAŁY OKRES WDRAŻANIA LSR W 
RAMACH DZIAŁANIA 431 wraz z dodatkowymi 

środkami 

3 372 500,00 zł  
2 110 000,00 

zł  
        -   zł  

     3. DOTYCHCZAS PRZYZNANA/WYPŁACONA 
POMOC 

   
Lata 

Numer umowy 
przyznania pomocy 

Ogółem 
Koszty 
bieżące 

Aktywizacja 

2008 - 2009 
00004-6932-

UM0800005/08 
266 618,35 zł 157 461,08 zł 109 157,27 zł 

2010 
00024-6932-

UM0800008/09 
459 233,20 zł 298 478,05 zł 160 755,15 zł 

 

Razem 725 851,55 zł 455 939,13 zł 269 912,42 zł 

     
3. Pozostałe środki do wykorzystania Ogółem 

Koszty 
bieżące 

Aktywizacja 

Lata 2011-2015 
 2 496 648,45 
zł  

 1 504 060,87 
zł  

992 587,58 zł  

Dodatkowe środki w ramach LSR   150 000,00 zł  150 000,00 zł        -   zł  

Razem środki na lata 2011-2015 
 2 646 648,45 
zł  

 1 654 060,87 
zł  

      -   zł  

     4. POZOSTAŁY DO WYKORZYSTANIA LIMIT 
ŚRODKÓW 

Ogółem 
Koszty 
bieżące 

Aktywizacja 

6. DOTYCHCZAS 
WYPŁACONA POMOC 

Numer umowy 
przyznania pomocy 

 2 646 648,45 
zł  

1 654 060,87 
zł  

992 587,58 zł  

2011 

00036-6932-
UM0800008/10  

 423 924,01 zł  276 147,95 zł  147 776,06 zł  

2012 484 916,95 zł  297 187,70 zł  187 729,25 zł  

2013 354 914,88 zł  201 650,94 zł  153 263,94 zł  

I półrocze 2014 239 569,82 zł  167 515,00 zł  72 054,82 zł  

2015         -   zł         -   zł          -   zł  

Razem  
 1 503 325,66 
zł   942 501,59 zł   560 824,07 zł  

     7. DOTYCHCZAS 
PRZYZNANA 

 

Ogółem 
Koszty 
bieżące 

Aktywizacja 

Lata 
Numer umowy 
przyznania pomocy 

 2 496 648,45 
zł  

1 504 060,87 
zł  

 992 587,58 zł  

II półrocze 2014 00036-6932-
UM0800008/10  

242 650,81 zł  176 173,51 zł   66 477,30 zł  

I kwartał 2015 96 597,13 zł  85 740,12 zł  10 857,01 zł  

Razem  339 247,94 zł   261 913,63 zł   77 334,31 zł  

     



127 

 

8. POMOC PRZYZNANA - koszty nie przedstawione do refundacji (Termin złożenia WOP do dnia 30 
CZERWCA 2015)r. 

Lata 
Numer umowy 
przyznania pomocy 

Ogółem 
Koszty 
bieżące 

Aktywizacja 

II kwartał 2015 
00036-6932-
UM0800008/10  

 261 553,38 zł  82 227,78 zł   179 325,60 zł  

     Przyznane/Wypłacone 
2011-2015 

00004-6932-
UM0800005/08 

2 829 978,53 zł  
  1 742 582,13 
zł  

  1 087 396,40 
zł  

Niewykorzystane środki 2008-2015 542 521,47 zł  367 417,87 zł  175 103,60 zł  

  
   

Koszty niekwalifikowalne pracownika zatrudnionego od 2009 r. 

Lata 
Numer umowy 

przyznania pomocy 
Kwota  

  
2008 - 2009 

00004-6932-
UM0800005/08 

15 023,31 zł  

  
2010 

00024-6932-
UM0800008/09 

44 562,19 zł  

  2011 00036-6932-
UM0800008/10 

96 518,75 zł  
  2012 

  
Razem środki odzyskane bez odsetek 156 104,25 zł 

  
Razem środki odzyskane z odsetkami 166 054,25 zł 

  
Odsetki 9 950,00 zł 

  

     Odmowa wypłaty oraz redukcja przez SWO 

  
I półrocze 2013  

00036-6932-
UM0800008/10 

51 795,87 zł 

  

     Razem środki odzyskane z odsetkami oraz 
odmową wypłaty 

217 850,12 zł 
  

 

     W/s kosztów niekwalifikowalnych pracownika zatrudnionego od 2009 r. w dniu 
11.08.2014r. założono sprawę sądową przeciwko SWO oraz ARiMR. Sprawę 
sądowa Stowarzyszenie Kraina św. Anny wygrało w I instancji. SWO złożyło 

apelację od wyroku. 

 

 

 Źródło: Opracowania biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 
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Załącznik nr 3. Pisemna wypowiedź członka Zarządu na temat trudności we wdrażaniu LSR 

Trudności  we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny 
(Zarząd Stowarzyszenia): 

Brak możliwości wykorzystania – skonsumowania środków finansowych w ramach 
działań 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania jest powodem m.in.:  

- funkcjonowanie lokalnej grupy działania w tym: koszty bieżące (szacowane na poziomie nie 
wykorzystania 367 417,87 zł) oraz nabywania umiejętności i aktywizacja (szacowane na 
poziomie nie wykorzystania 175 103,60 zł) - wynikają z utraty płynności finansowej 
Stowarzyszenia na skutek windykacji płatności bieżących przez ARiMR na zlecenie Samorządu 
Województwa Opolskiego w skutek nieuznania za kwalifikowane kosztów pracownika 
zatrudnionego od 2009r. (łączna kwota wraz z odsetkami 217 850,12 zł) Powyższe jest 
przedmiotem sporu sądowego LGD z Samorządem Województwa Opolskiego. 

- powyższa utrata płynności finansowej miała miejsce w 2014r. i jej skutkiem było zwolnienie  
2 pracowników Biura Zarządu (2 asystentki), których praca służyła wdrażaniu LSR.  
W związku z brakiem środków finansowych Zarząd podjął także decyzję o rezygnacji  
z realizacji zaplanowanych działań aktywizujących zaplanowanych na rok 2014. 

 

Brak możliwości wykorzystania – skonsumowania środków finansowych w ramach 
działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju na szacowaną kwotę  
ok.  4 335 990,08  zł jest powodem m.in.:  

 braku możliwości ciągłego ogłaszania naborów na wdrażanie LSR – a na tą sytuację  

z kolei składają się : brak dostępu do środków finansowych w systemie OFSA (którego 

administratorem są: IW i ARiMR), długa terminowo procedura związana z ogłaszaniem 

naborów (od ukazania się ogłoszenia w prasie – czas aż 44 dni); 

 brak od roku 2012 (na skutek zmiany rozporządzenia MRiRW) możliwości skorzystania 

z realizacji i refundacji kosztów przez potencjalnych beneficjentów znajdujących się na 

otwartej liście rankingowej powstałej w efekcie naborów, a nie mieszczących się  

w limicie środków ogłoszonych w danym naborze (tzn. wniosków pod tzw. kreską 

oczekujących do refundacji po ewentualnym uwolnieniu środków na skutek np.: 

weryfikacji kosztów, odmową przyznania pomocy, czy też złożoną rezygnacją dla 

poprzedników znajdujących się na liście wybranych dofinansowania); 

 długi termin weryfikacji wniosków (oczekiwanie na refundacje poniesionych kosztów 

trwa nawet do 1,5 roku) beneficjentów projektów przez Instytucję Wdrążającą 

powoduje zniechęcenie, w tym zmiany realiów gospodarczych i społecznych,  

a w przypadku projektów inwestycyjnych – przypadający np. okres zimowy - 

uniemożliwiający wykonywanie prac budowlanych; 

 długi termin weryfikacji powoduje sytuacje, kiedy np. gmina składa wniosek do LGD na 

dużą operację finansową (dot. działania Odnowa i Rozwój Wsi), a tymczasem 

wydłużający się okres weryfikacji przez Instytucję Wdrażającą  powoduje, iż Gmina nie 

mając pewności, iż wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony - powoduje, iż Rada gminy 

przeznacza środki zarezerwowane w budżecie gminy na realizację projektu  na inne 

pilne zadania. Ostatecznie Gmina (decyzją Rady ) rezygnuje z realizacji projektu; 
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  dostępności do środków z innych źródeł finansowania - dających możliwość realizacji 

działań ujętych w LSR Krainy św. Anny. Środków w wyższej wysokości z krótszym 

terminem weryfikacji złożonych wniosków i z możliwością szybszej refundacji 

poniesionych kosztów lub wręcz z możliwością otrzymania transzy finansowej do 

ostatecznego rozliczenia zadania.  

 składaniem notorycznych odwołań jednego z wnioskodawców (podważał zasadność 

wyboru i ocen Rady Programowej, jak również negował kryteria ocen wyboru wniosków 

do dofinansowania w ramach LSR). Powodując wstrzymanie weryfikacji wniosków 

złożonych w ramach działania Małe Projekty – VII nabór. Sytuacja ta  skutkowała 

kontrolą Urzędu Marszałkowskiego (na wniosek Zarządu LGD) i ponowną oceną  

wniosków przez członków Rady dla całego naboru, gdzie złożonych zostało aż 112 

wniosków. Cała procedura kontrolna wstrzymała weryfikację wniosków potencjalnych 

beneficjentów oraz zablokowanie środków do wydatkowania na kilka miesięcy. 

 

Załącznik nr 4. Kwestionariusz Wywiadu CATI z mieszkańcami  

Dzień Dobry, nazywam  się….., reprezentuję firmę Biostat. Nasza firma na zlecenie Stowarzyszenia Krainy św. Anny 
prowadzi badania wśród mieszkańców zamieszkiwanego przez Pana(ią) obszaru. Celem badań jest określenie efektów 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Badania pozwolą określić, czy w zamieszkiwanej przez Pana(i) gminie efekty te są 
dostrzegalne. Ankieta ma charakter anonimowy, a czas jej trwania nie powinien przekroczyć 15 minut. 

 

[Do Ankietera] Zmienne 1, 2 i 3 stanowią kryterium doboru kwotowego; przy doborze próby kategorie 2.6 
i 2.7 należy potraktować łącznie (dane nt wieku dla kat. 2.6 i 2.7 mają zostać jedynie odnotowane] 

 

1. Płeć 

1.1. Kobieta  

1.2. Mężczyzna 

2. Wiek  

2.1.   18-24 lat 

2.2.   25-34 lat 

2.3.   35-44 lat 

2.4.   45-54 lat  

2.5.   55-64 lat  

2.6.   65 -67 lat 

2.7. 68 i więcej lat 

3. Zamieszkiwana gmina 

3.1. Gogolin 
3.2. Izbicko 
3.3. Jemielnica 
3.4. Krapkowice 
3.5. Leśnica 
3.6. Strzelce Opolskie 
3.7. Tarnów Opolski 
3.8. Ujazd 
3.9. Walce 
3.10. Zdzieszowice 

4. Czy kiedykolwiek spotkał(a) się Pan(i) z określeniem „Kraina św. Anny”? 
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4.1. Tak 
4.2. Nie /Proszę przejść do pytania 6/ 

5. W jakich miejscach lub okolicznościach zetknął/zetknęła się Pan(i) z tym określeniem 

regionu?/Możliwość wielu odpowiedzi/ 

5.1. W lokalnej prasie 
5.2. W radio 
5.3. W telewizji 
5.4. W Internecie 
5.5. W urzędzie gminy 
5.6. W urzędzie powiatowym 
5.7. Podczas imprez kulturalnych 
5.8. Podczas kursów i szkoleń 
5.9. W toku rozmów ze znajomymi 
5.10. W miejscu pracy 
5.11. Na tablicach 
5.12. Na ulotkach, folderach, publikacjach lub naklejkach 
5.13. Nie pamiętam 
5.14. W innych okolicznościach i miejscach/ w jakich? 

6. W jakim stopniu znane jest Panu(i) Stowarzyszenie Krainy św. Anny 

6.1. W bardzo dużym stopniu 
6.2. W raczej dużym stopniu 
6.3. W średnim stopniu 
6.4. W raczej małym stopniu  
6.5. Nie znam tego Stowarzyszenia /Proszę pominąć pytanie 7/ 

7. Proszę wskazać z jakich źródeł uzyskał(a) Pan(i) informacje na temat Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny? /Możliwość wielu odpowiedzi/ 

7.1. Z lokalnej prasy 
7.2. Z radia 
7.3. Z telewizji 
7.4. Z Internetu 
7.5. Z urzędu gminy 
7.6. Z urzędu powiatowego 
7.7. W trakcie imprez kulturalnych 
7.8. W trakcie kursów i szkoleń 
7.9. Od znajomych 
7.10. W swoim miejscu pracy 
7.11. Z tablicy ogłoszeń 
7.12. Z ulotek lub folderów 
7.13. Od przedstawicieli innych organizacji pozarządowych 
7.14. Podczas składania wniosku o dofinansowanie w stowarzyszeniu 
7.15. Podczas współpracy ze stowarzyszeniem w inny sposób 
7.16. Nie pamiętam 
7.17. W innych okolicznościach i miejscach/ w jakich? 

 

8. Z jakiego rodzaju działalnością – i w jakim stopniu - kojarzy się 

Pani(i) Stowarzyszenie Kraina św. Anny?  
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8.1. Z promocją regionu     

8.2. Z rozwojem przedsiębiorczości     

8.3. Z rozwojem turystyki     
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8.4. Z budową i remontem obiektów rekreacyjno-sportowych     

8.5. Z odnową zabytków     

8.6. Z pomocą dla rolników     

8.7. Z organizacją religijną     

8.8. Z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju     

8.9. Z ekologią     

8.10. Z imprezami kulturalnymi     

8.11. Z ochroną kultury i tradycji     

8.12. Z promocją produktów lokalnych     

8.13. Z działalnością sportową     

8.14. Z aktywizacją mieszkańców     

8.15. Ze szkoleniami i doradztwem w pozyskiwaniu środków z UE     

8.16. Z ocenianiem wniosków o dofinansowanie     

8.17. Z programem PROW lub LEADER     

8.18. Z żadną z powyższych  

 

 

9. Czy w ostatnich 5 latach w Pana(i) gminie powstały całkiem nowe: 
9.a Które z tych obiektów powstały 
poprzez zaangażowanie 
Stowarzyszenia Krainy św. Anny? 
[pytanie pojawia się jeśli R. udzielił 
odp. 6.1 v 6.2 v 6.3 v 6.4] a kafeteria – 
jeśli 9.1-9.14 = tak 

 
Tak Nie Trudno 

powiedzieć/ 
Nie wiem 

Tak Nie Trudno 
powiedzieć/ 
Nie wiem 

9.1. świetlice lub domy kultury       

9.2. place zabaw       

9.3. miejsca spotkań typu wiaty lub grille       

9.4. ścieżki rowerowe       

9.5. siłownie na powietrzu       

9.6. boiska       

9.7. bieżnie       

9.8. baseny       

9.9. sale gimnastyczne       

9.10. parki lub skwery       

9.11. lokale gastronomiczne       

9.12. gospodarstwa agroturystyczne       

9.13. Obiekty turystyczne       

9.14. Inne budynki publiczne/ Jakie?       
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10. Czy w ostatnich 5 latach w Pana(i) gminie wyremontowane lub 

doposażone zostały 

10.a Które z tych obiektów powstały 
poprzez zaangażowanie 
Stowarzyszenia Krainy św. Anny? 
[pytanie pojawia się jeśli R. udzielił 
odp. 6.1 v 6.2 v 6.3 v 6.4] a kafeteria – 
jeśli 9.1-9.14 = tak 

 
Tak Nie Trudno 

powiedzieć/ 
Nie wiem 

Tak Nie Trudno 
powiedzieć/ 
Nie wiem 

10.1. świetlice lub domy kultury       

10.2. place zabaw       

10.3. miejsca spotkań typu wiaty lub grille       

10.4. ścieżki rowerowe       

10.5. zabytki       

10.6. boiska       

10.7. bieżnie       

10.8. baseny       

10.9. sale gimnastyczne       

10.10. parki lub skwery       

10.11. przedszkola       

10.12. szkoły       

10.13. Inne budynki publiczne/ Jakie?       

 
 

 

11. Czy w ostatnich 5 latach w Pana(i) gminie: 
11.a W które z tych działań było 
zaangażowane  Stowarzyszenia 
Krainy św. Anny? [pytanie pojawia 
się jeśli R. udzielił odp. 6.1 v 6.2 v 6.3 
v 6.4] a kafeteria – jeśli 9.1-9.14 = tak 

 
Tak Nie Trudno 

powiedzieć/ 
Nie wiem 

Tak Nie Trudno 
powiedzieć/ 
Nie wiem 

11.1. powstały tradycyjne produkty       

11.2. organizowanych było więcej imprez 
kulturalnych 

      

11.3. organizowanych było więcej imprez 
sportowych 

      

11.4. organizowane były wystawy przyrodnicze       

11.5. Organizowane były działania ekologiczne       

 

12. Czy w ostatnich 5 latach w Pana(i) gminie wspierana była przedsiębiorczość? 

12.1. Tak/ Jakie były to działania?.................................................................................................... 
12.2. Nie  
12.3. Nie wiem 

13. Czy w ostatnich 5 latach uzyskał(a) Pan(i) dofinansowanie na działalność? 

13.1. Tak  
13.2. Nie /Proszę przejść do pytania 16// 
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14. Na jaki cel uzyskał(a) Pan(i) dofinansowanie? 

…………………………………………………………………………… 

15. Jakie było źródło dofinansowania?/Możliwość wyboru wielu odpowiedzi/ 

15.1. LEADER/ PROW 
15.2. Unia Europejska 
15.3. LGD „Kraina św. Anny” 
15.4. Infrastruktura i środowisko 
15.5. Inne/ Jakie? 

16. Czy interesuje się Pan(i) \ wydarzeniami w zamieszkiwanej gminie 

16.1. Zdecydowanie tak 
16.2. Raczej tak 
16.3. Ani nie, ani tak 
16.4. Raczej nie 
16.5. Zdecydowanie nie 

17. Czy działa Pan(i) w stowarzyszeniach lub w organizacjach pozarządowych? 

17.1. Zdecydowanie tak 
17.2. Raczej tak 
17.3. Ani nie, ani tak 
17.4. Raczej nie 
17.5. Zdecydowanie nie 

18. Proszę podać wykształcenie 

18.1. Podstawowe lub niepełne podstawowe 
18.2. Zasadnicze zawodowe 
18.3. Średnie ogólnokształcące 
18.4. Średnie zawodowe lub policealne 
18.5. Wyższe 

19. Proszę określić miesięczny dochód na osobę w Pana(i) gospodarstwie domowym/ 

19.1. Do 400zł 
19.2. Od 401 do 800zł 
19.3. Od 801 do 1500zł 
19.4. Od 1501 do 2500zł 
19.5. Powyżej 2501zł 
19.6. Brak odpowiedzi 

Serdecznie dziękujemy za udzielone odpowiedzi 

 

Załącznik nr5. Kwestionariusz badania ankietowego z beneficjentami 

Dzień Dobry, nazywam  się….., reprezentuję firmę Biostat. Nasza firma na zlecenie Stowarzyszenia Krainy św. Anny prowadzi 
badania wśród beneficjentów operacji realizowanych w ramach PROW/LEADER. Celem badań jest określenie efektywności 
funkcjonowania lokalnej grupy działania oraz dokonanie analizy problemów napotkanych w trakcie wdrażania lokalnej 
strategii rozwoju. Ankieta ma charakter anonimowy, a czas jej trwania nie powinien przekroczyć 15 minut. [do ankietera: 
proszę skontaktować się z osobą kompetentną – tj. zaangażowaną w realizację projektów w ramach Osi LEADER poprzez 
Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny] 

 

1. Skąd dowiedział się Pan/i o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny? /Możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi/ 
a) Ze stron internetowych LGD 
b) Ze stron internetowych Urzędu Gminy 
c) Z radia 
d) Z telewizji  
e) Z prasy lokalnej 
f) Z Urzędu Gminy 
g) Podczas imprezy kulturalnej lub sportowej 
h) Od znajomych  
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i) W swoim miejscu pracy 
j) Z tablicy ogłoszeń 
k) Z ulotek lub folderów 
l) Od przedstawicieli organizacji pozarządowych 
m) Od innych beneficjentów 
n) Podczas szkoleń lub spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
o) Z innych źródeł— Z jakich?  

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

2. Ile projektów zrealizowali Państwo w latach 2007-2014 w ramach programu LEADER? 
……………. 

3. Proszę określić, w jakie działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, wpisywały się 
realizowane przez Państwa projekty /Możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi/ 
a) Małe projekty 
b) Odnowa i rozwój wsi 
c) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
d) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

4. Jak oceniają Państwo poziom realizacji wskaźników w Państwa projektach? 
a) Zawsze udaje nam się osiągnąć założone wskaźniki 
b) Na ogół udaje nam się osiągnąć wszystkie wskaźniki 
c) Udaje nam się osiągnąć większość wskaźników 
d) Udaje nam się osiągnąć mniej więcej połowę założonych wskaźników 
e) Udaje nam się osiągnąć niewiele założonych wskaźników 
f) Nie udaje się nam osiągnąć założonych wskaźników 

5. Osiągnięcie jakich wskaźników sprawia Państwu najwięcej trudności? 
…………………… 

6. Czy odwiedza Pan/i stronę internetową Stowarzyszenie Kraina św. Anny? 
a) Tak, 
b) Nie/ Z jakiego powodu? /Proszę przejść do pytania 9/ 

7. Jak często odwiedza Pan/i stronę internetową Stowarzyszenie Kraina św. Anny? 
a) Co najmniej kilka razy w tygodniu 
b) Raz w tygodniu 
c) Raz na dwa tygodnie 
d) Raz na miesiąc 
e) Raz na kwartał 
f) Raz na pół roku 
g) Raz w roku lub rzadziej 

8. Jak Pan/i ocenia stronę internetową w skali od 1 do 5. Ocena 1 oznacza ocenę najmniej pozytywną, 
natomiast 5 ocenę najbardziej pozytywną. 

 1 2 3 4 5 

1. Przejrzystość prezentowanych informacji      

2. Kompletność informacji      

3. Aktualność informacji      

4. Użyteczność informacji      

9. Czy brał(a) Pan/i udział w spotkaniach, szkoleniach informacyjnych organizowanych przez 
Stowarzyszenie Kraina św. Anny? 
a) Tak 
b) Nie / proszę przejść do pytania 12/ 

10. Jak ocenia Pan/i spotkania informacyjne w skali od 1 do 5.  Ocena 1 oznacza ocenę najmniej 
pozytywną, natomiast 5 ocenę najbardziej pozytywną. 

 1 2 3 4 5 

1. Dogodność terminu spotkania informacyjnego      

2. Użyteczność przekazanej wiedzy      

3. Poziom wiedzy osoby prowadzącej spotkanie      

4. Umiejętność przekazania wiedzy przez osobę prowadzącą      
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5. Lokalizację miejsca spotkań      

11.  [Jeśli respondent w pyt. 10 przynajmniej raz udzieli odpowiedzi 1 v 2 v 3] Co należałoby zmienić w 
związku z organizacją spotkań informacyjnych? 

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

12. Czy korzystał Pan/i z usług doradczych oferowanych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny? 
a) Tak 
b) Nie /proszę przejść do pytania 15/ 

13. Jak ocenia Pan/i usługi doradcze oferowane przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny? 
a) Zdecydowanie dobrze, 
b) Raczej dobrze, 
c) Ani dobrze, ani źle, 
d) Raczej źle,  
e) Zdecydowanie źle, 

14. [Jeśli 13c v 13d v 13e] Co należałoby zmienić w usługach doradczych operowanych przez 
Stowarzyszenie Kraina św. Anny? 

……………………………………. 
15. Jak Pan/i ocenia kryteria wyboru projektów stosowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny?  
a) Zdecydowanie dobrze, 
b) Raczej dobrze, 
c) Ani dobrze, ani źle, 
d) Raczej źle,  
e) Zdecydowanie źle, 

16. [Jeśli 15c v 15d v 15e] Co należałoby zmienić w zakresie wyboru kryteriów oceny? 
………………………………….. 

17. Czy podczas realizacji Projektów pojawiały się jakieś problemy ? 
a) Tak  
b) Nie /Proszę przejść do pyt 19/ 

18.  Jakie Problemy wystąpiły? 
a) Problemy z napisaniem wniosku o dofinansowanie 
b) Problemy ze znalezieniem wkładu własnego 
c) Problemy z podjęciem pożyczki 
d) Problemy ze zrozumieniem przepisów 
e) Problemy w kontaktach z Instytucją Wdrażającą 
f) Problemy w kontaktach z LGD Kraina Św. Anny 
g) Trudności z dokonaniem poprawek we wnioskach 
h) Niedotrzymanie terminów przez Instytucję Wdrażającą 
i) Problemy z dostarczeniem dodatkowych dokumentów 
j) Problemy z refundacją 
k) Inne problemy/ Jakie? 

19. Jak Pan/i ocenia skuteczność działania biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny? 
a) Zdecydowanie dobrze 
b) Raczej dobrze 
c) Ani dobrze, ani źle 
d) Raczej źle 
e) Zdecydowanie źle 

20.  [Jeśli 19c v 19d v 19e] Co należałoby zmienić? 
…………………………….. 

21. Czy bez pomocy finansowej w ramach wsparcia udzielanego za pośrednictwem Lokalnej Strategii 
Rozwoju byłby/byłaby Pan/i w stanie zrealizować projekt ? 
a) Tak  
b) Nie  

22. W jaki sposób w przyszłości chciałby/aby Pan/i być informowany/a o nadchodzących 
naborach?/Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi 
a) Przez prasę lokalną 
b) Przez radio 
c) Przez e-mail 
d) Przez stronę internetową LGD 
e) Przez stronę internetową gminy  
f) Telefonicznie przez przedstawicieli LGD 
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g) Przez ogłoszenia na tablicach informacyjnych 
h) W inny sposób/ W jaki? 

23. Czy Pan(i) lub reprezentowany przez Pana(ią) podmiot brał udział w pracach nad Lokalną Strategią 
Rozwoju w ramach Stowarzyszenia Kraina św. Anny? 
a) Tak 
b) Nie/ 

24. Czy Pana(i) zdaniem należałoby przeformułować cele zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny? 
a) Tak 
b) Nie /Proszę przejść do pytania 26/ 
c) Trudno powiedzieć 

25. Proszę podać czym nowym należałoby się zająć? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

26. Jakie dotychczasowe cele powinny być w szczególności kontynuowane? 
………………………………………………………………………………………………………….. 

27. Jakie efekty działalności Stowarzyszenia Kraina św. Anny są Pana(i) zdaniem najbardziej 
dostrzegalne w regionie? 

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

 

 

Metryczka 

28. Płeć 
a) Kobieta          
b) Mężczyzna 
29. Wiek 
a) 18-24 lat 
b) 25-34 lat 
c) 35-44 lat 
d) 45-54 lat 
e) 55-64 lat 
f) 65 -67 lat 
g) 68 i więcej lat 
30. Do jakiego sektora Pan/i należy? / Do jakiego sektora należy podmiot który Pan/i reprezentuje? 

a) Publiczny 

b) Społeczny 

c) Gospodarczy 

31. Gmina 
1. Gogolin 
2. Izbicko 
3. Jemielnica 
4. Krapkowice 
5. Leśnica 
6. Strzelce Opolskie 
7. Tarnów Opolski 
8. Ujazd 
9. Walce 
10. Zdzieszowice 
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Załącznik nr 6. Kwestionariusz ankiety PAPI z przedstawicielami LGD 

Dzień dobry, 

 

W związku z realizowanym badaniem ewaluacyjnym ex-post wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny, prosimy o wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Zebrane w ten 
sposób opinie, przyczynią się do oceny realizacji działań zaplanowanych w LSR.  

Badanie ma charakter anonimowy. 

Z wyrazami szacunku, BioStat. 

 

1. Jakie kanały przepływu informacji były wykorzystywane przez Lokalną Grupę Działania w celu 
promocji Lokalnej Strategii Rozwoju? /Możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi/ 

 1. Strona internetowa LGD 
 2. Strony internetowe urzędów gmin 
 3. Inne strony internetowe 
 4. Prasa lokalna 
 5. Spotkania z mieszkańcami 
 6. Szkolenia i doradztwo z zakresu realizacji projektów 
 7. Tablice informacyjne 
 8. Kanały nieformalne – przekaz ustny 
 9. Radio 
 10. Inne źródła/ Jakie?..................................................................................... 
 11. Nie były wykorzystywane żadne kanały informacyjne 

 

2. Jakie kanały przepływu informacji pomogły Pana(i) zdaniem skutecznie wypromować Lokalną 
Strategię Rozwoju? /Możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi/ 

 1. Strona internetowa LGD 
 2. Strony internetowe urzędów gmin 
 3. Inne strony internetowe 
 4. Prasa lokalna 
 5. Spotkania z mieszkańcami 
 6. Tablice informacyjne 
 7. Kanały nieformalne – przekaz ustny 
 8. Radio 
 9. Inne źródła/ Jakie?..................................................................................... 
 10. Żadne nie pozwoliły na skuteczną promocję 

 

3. Jak ocenia Pan(i) zawartość informacji na temat LSR pod względem: 

3.a. użyteczności dla potencjalnych beneficjentów 

 1. Informacje były bardzo użyteczne 

 2. Informacje były raczej użyteczne 

 3. Informacje nie były ani użyteczne, ani nieużyteczne 

 4. Informacje były raczej nieużyteczne 

 5. Informacje były bardzo nieużyteczne 

 6. Trudno powiedzieć 
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3.b. poziomu uszczegółowienia 

 1. Informacje były za bardzo szczegółowe 

 2. Informacje były przedstawione na odpowiednim poziomie szczegółowości 

 4. Informacje były za mało szczegółowe 

 5. Trudno powiedzieć 

 

3.c. łatwości zrozumienia przez potencjalnych beneficjentów 

 1. Informacje były przekazywane zbyt trudnym językiem 

 2. Informacje były przekazywane odpowiednim językiem 

 3. Informacje były przekazywane zbyt prostym językiem 

 4. Trudno powiedzieć 

 

4. Czy Pana(i) zdaniem mając na względzie skuteczność promocji LSR należy zmodyfikować 
treść przekazywanych informacji? 

 1. Tak/ W jaki 

sposób?..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 2. Nie 

 

5. Jak ocenia Pan(i) poziom zainteresowania poszczególnych kategorii potencjalnych 
beneficjentów realizacją działań w ramach LSR? 

Potencjalni Beneficjenci 
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1. Urzędy Gmin lub Powiatów      

2. Instytucje kultury      

3. Kościoły      

4. Mikroprzedsiębiorcy      

5. Rady sołeckie      

6. Rolnicy      

7. Organizacje pozarządowe      

8. Kobiety      

9. Osoby młode      

10. Osoby starsze      

 

6. Jak ocenia Pan(i) realne możliwości włączenia się w działania w ramach LSR 
poszczególnych kategorii potencjalnych beneficjentów? 
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Potencjalni Beneficjenci 
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1. Urzędy Gmin lub Powiatów      

2. Instytucje kultury      

3. Kościoły      

4. Mikroprzedsiębiorcy      

5. Rady sołeckie      

6. Rolnicy      

7. Organizacje pozarządowe      

8. Kobiety      

9. Osoby młode      

10. Osoby starsze      

 
7. W Lokalnej Strategii Rozwoju zostały określone przedsięwzięcia do realizacji w ramach 
celów szczegółowych. Proszę powiedzieć – po pierwsze - które z nich oraz w jakim stopniu były 
Pana(i) zdaniem realizowane przez LGD w latach 2007-2015, po drugie – w odniesieniu do których 
przedsięwzięć należy aktualnie zintensyfikować lub ograniczyć działania. Jeśli nie ma Pan(i) 
wiedzy w tym zakresie – może Pan(i) wybierać opcję „trudno powiedzieć”. 
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I. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 
Krainy św. Anny, w tym 
inwestycje turystyczne 
i rekreacyjne. 

          

II. Poznaj Krainę św. Anny.           

III. Urządzamy nowoczesne 
sportowe i społeczne obiekty 
i przestrzenie. 

          

IV. Przedsiębiorczość na wsi.           

V. Aktywnie spędzamy czas.           

VI. Działania proekologiczne 
w Krainie św. Anny. 
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8. Czy środki przyznane w ramach dofinansowania Lokalnej Strategii Rozwoju były wystarczające 
na realizację zaplanowanych działań ? 
 1. Zdecydowanie tak 

 2. Raczej tak 

 3. Ani tak, ani nie 

 4. Raczej nie  

 5. Zdecydowanie nie 

9. W jaki sposób ocenia Pan(i) współpracę między podmiotami tworzącymi LGD?  
 1. Zdecydowanie pozytywnie 

 2. Raczej pozytywnie 

 3. Ani pozytywnie, ani negatywnie 

 4. Raczej negatywnie 

 5. Zdecydowanie negatywnie 

 

10.W jaki sposób ocenia Pan(i): 
Kwestie 
do oceny 

Odpowiedzi 

Zasadność 
określonych grup 
docelowych 
do realizowanych 
przedsięwzięć 

Zbyt mało grup 
beneficjentów na 

możliwość aplikowania o 
środki w ramach LSR/ 

Jakich?............ 

......................... 

Odpowiednia 
ilość grup 

beneficjentów 
ma 

możliwość 
aplikowania o 

środki w 
ramach LSR 

 

Zbyt dużo grup 
beneficjentów ma 

możliwość aplikowania o 
środki w ramach LSR/ 

Jakich?......................... 

...................................... 

Inaczej……………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

   

Wysokość 
dofinansowania 
możliwego do 
uzyskania przez 
beneficjentów 

Jest zbyt mała 
Jest 

odpowiednia 
Jest zbyt duża 

Inaczej………………………………………….. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………… 

 

   

Wysokość 
wkładu własnego 
beneficjenta 

Zbyt wysoki wkład 
własny beneficjenta 

Odpowiedni 
wkład własny 
beneficjenta 

Zbyt mały wkład własny 
beneficjenta 

Inaczej………………………………………….. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

   

Zakres 
możliwych do 
realizacji działań 
w ramach LSR 

Zbyt szeroki zakres 
możliwych do realizacji 

działań 

Odpowiedni 
zakres 

możliwych do 
realizacji 
działań 

Zbyt wąski zakres 
możliwych do realizacji 

działań 

Inaczej………………………………………….. 

…………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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11.Czy Pana(i) zdaniem dzięki realizacji LSR możliwe było zaspokojenie głównych potrzeb obszaru 
LGD? 
 1. Zdecydowanie tak (proszę pominąć pytanie 12) 
 2. Raczej tak (proszę pominąć pytanie 12) 
 3. Nie wiem, trudno powiedzieć (proszę pominąć pytanie 12) 
 4. Raczej nie 
 5. Zdecydowanie nie 

 

12.Jakich potrzeb nie udało się zaspokoić? 
 

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

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

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

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

 

Załącznik nr 7. Scenariusz IDI z przedstawicielami LGD 

Dzień dobry, 

Nazywam się […] Jestem pracownikiem firmy BioStat. Obecnie  prowadzimy badanie ewaluacyjne ex-post 
wdrażania LSR Stowarzyszenia Krainy św. Anny. Uzyskane opinie pozwolą na wysunięcie wniosków i 
dokonanie rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju obszaru. Nasze spotkanie będzie rejestrowane za 
pośrednictwem dyktafonu, a czas wywiadu nie powinien przekroczyć 45 minut. Realizowane badanie ma 
charakter anonimowy, a jego wyniki będą publikowane zbiorczo bez wskazywania konkretnych osób i 
instytucji wymienionych przez uczestników badania. 

 

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu. 

 

Realizacja założeń LSR 

1. Jak Pan/i ocenia wiedzę i zaangażowanie beneficjentów w realizację celów LSR? Jaki typ podmiotów 

wykazuje największe zainteresowania i zaangażowania w realizację celów LSR? W przypadku jakiego 

typu podmiotów oczekiwaliby Państwo większego zainteresowania? Dlaczego? 

2. Czy Pana/i zdaniem osiągnięte wartości wskaźników produktu są zadawalające? Jakie przedsięwzięcia 

wymagałyby zintensyfikowania działań w kolejnych latach, zważywszy na stan tych wskaźników? 

3. Czy Pana/i zdaniem osiągnięte wartości wskaźników rezultatów są zadawalające? Jakie przedsięwzięcia 

wymagałyby zintensyfikowania działań w kolejnych latach, zważywszy na stan tych wskaźników? 

4. Czy Pana/i zdaniem osiągnięte wartości wskaźników oddziaływania są zadawalające? Jakie 

przedsięwzięcia wymagałyby zintensyfikowania działań w kolejnych latach, zważywszy na stan tych 

wskaźników? 

Ocena funkcjonowania LGD 

5. W ramach LSR przedsięwzięcia powinny być realizowane zgodnie z podejściem zintegrowanym 

polegającym na realizacji wspólnych działań przez podmioty z różnych  miejscowości i sektorów, 

a jednocześnie ukierunkowanych na rozwój obszaru LGD w różnych aspektach. Czy Pana(i) 
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zdaniem takie podejście ułatwia czy może utrudnia realizację zadań? Czy dzięki temu podejściu 

obszar LGD rozwija się bardziej dynamicznie? 

6. W jaki sposób ocenia Pan(i) stosowanie podejścia innowacyjnego w ramach  LSR? Czy takie 

podejście ułatwia czy może utrudnia realizację zadań? Czy dzięki temu podejściu obszar LGD 

rozwija się bardziej dynamicznie? 

7. W jaki sposób ocenia Pan(i) procedurę wyboru operacji do realizacji w ramach LSR? Czy 

procedura zapewnia wybór najbardziej trafnych – z punktu widzenia celów LSR – projektów? Czy 

procedura wymaga usprawnienia? [jeśli tak] Z jakich względów? 

8. Czy w trakcie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania napotkała na jakieś 

problemy/bariery? Jeżeli tak proszę o tym pokrótce opowiedzieć. 

9. Jak Pan/Pani ocenia sprawność funkcjonowania biura LGD pod kątem: 

 efektywności stosowanych procedur, 

 przepływu informacji,  

 sprawności podejmowania decyzji?  

W jakim obszarze wskazane byłoby wprowadzenie usprawnień? Jakie powinny to być usprawnienia? 

10. Jak Pan/Pani ocenia sprawność funkcjonowania organów LGD (tj. Zarządu, Rady) pod kątem: 

 efektywności stosowanych procedur, 

 przepływu informacji,  

 sprawności podejmowania decyzji?  

W jakim obszarze wskazane byłoby wprowadzenie usprawnień? Jakie powinny to być 
usprawnienia? 

11. Na zakończenie wywiadu proszę powiedzieć jaka jest Pan/i ogólna ocena skuteczności działań 

podejmowanych przez LGD? Jakie elementy funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania należałoby 

usprawnić/zmienić?  

12. Czy zechce Pani jeszcze coś dodać w temacie naszego spotkania? 

 

Podziękowanie za udział w badaniu 


