
Prezentacja na warsztat refleksyjny 

Opracowanie jest wynikiem monitoringu stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 

2014-2020 Stowarzyszenia „Bursztynowy pasaż” za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Jak wskazują zapisy załącznika nr 2 do 

Lokalnej Strategii Rozwoju (aneks z dnia 19.01.2018 r) celem monitoringu jest otrzymanie informacji zwrotnej na temat: 

- realizacji finansowej i rzeczowej LSR 

- Funkcjonowania LGD i biura (m.in. działań doradczych, informacyjno-promocyjnych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD) 

- zaawansowania i prawidłowego przebiegu realizowanych przez beneficjentów operacji będących efektem wdrażania strategii 

- wydatkowania środków w ramach wdrażania LSR, w tym funkcjonowania LGD. 

Zebrane dane pomogą w przeprowadzeniu ewaluacji on-going w formie warsztatu refleksyjnego, który jesteśmy zobligowani przeprowadzić co 

roku. Wyniki ewaluacji w pierwszej kolejności posłużą do uzupełnia sprawozdania z realizacji LSR za 2017 rok, powinny też pomóc w 

wyjaśnieniu przyczyny napotkanych problemów i dostarczyć środków zaradczych. 

1. Stan wdrażania LSR 

W  2017 roku ogłoszono 6 naborów wniosków, na które wpłynęło 36 aplikacji . Nabory nie odbyły się zgodnie z pierwotnym 

harmonogramem ogłaszania konkursów, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy ramowej. Pierwotnie ogłoszenie konkursu w ramach 

przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm planowano na koniec 2016 r, jednak nie zdążyliśmy 

dostosować Procedur do Wydanej przez Ministra Rolnictwa wytycznej w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy 

działania zadań związanych z realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy Leader”…. Po zmianie harmonogramu I nabór ostatecznie ogłoszono 02.03.2017- 20.03.2017. W kwietniu po raz 

kolejny zmieniono harmonogram ogłaszania naborów, gdyż musieliśmy usunąć z harmonogramu projekt własny związany ze szkoleniami dla 



przedsiębiorców (usunięto podnoszenie kompetencji przedsiębiorców z rozporządzenia), zaplanować kolejny konkurs dla przedsiębiorców gdyż 

nie wykorzystano wszystkich środków oraz rozbito konkurs dla gmin związany z infrastrukturą rekreacyjną na dwa terminy. Środki z 

wykreślonego przedsięwzięcia w wysokości 20 tys. Złotych przesunięto na rozwój przedsiębiorstw. Łączna kwota na to przedsięwzięcie 

zwiększyła się więc do 1 920 000,00 zł. 

Od 04.05.2017 do 22.05.2017 trwały 3 nabory wniosków (infrastruktura rekreacyjna, infrastruktura społeczna oraz premia na podjęcie 

działalności). W trakcie trwania naboru pojawiła się nowa wytyczna nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji 

przez lokalne grupy działania,  dotycząca m.in. grup interesu w Radzie. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w tej sprawie 

wątpliwości wzbudziło niezakwalifikowanie przez LGD sołtysów do grupy interesu władz publicznych ( u nas wówczas 4 sołtysów na 7 członków 

Rady), więc nie spełnialiśmy warunków art. 32 i 34 unijnego rozporządzenia 1303/2013 mówiącego iż co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru musi pochodzić od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, a także ani władza publiczna, ani żadna z grup 

interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % praw głosu na poziomie decyzji. Wystąpiliśmy więc z prośbą o zasięgnięcie informacji w MINROL w tej 

sprawie. Do czasu posiedzenia Rady nie otrzymaliśmy wiążącej decyzji co do zakwalifikowania sołtysów do grupy interesu władz publicznych, 

więc po naświetleniu problemu Radzie, zebrani podjęli decyzje o takim wyłączeniu się z oceny poszczególnych wniosków, aby na wszelki 

wypadek w przypadku decyzji Ministra na niekorzyść naszej LGD, zachować parytety wymagane ustawą.  

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności (2.2.1) w niepełnej kwocie, złożono 

kolejny wniosek o zmianę harmonogramu ogłaszania naborów wniosków, gdzie konkurs ten za resztę kwoty przełożono na II kwartał i 

ogłoszono go razem z konkursem związanym z Rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej (1.2.1) w terminie 02-16 

listopada 2017. W naborze dotyczącym budowy i modernizacji świetlic nie wpłynął żaden wniosek. Wystąpiono więc do UMWP z wnioskiem o 

kolejną zmianę harmonogramu naborów.  

a) Tabela realizacji rzeczowej LSR 



LP Nazwa 
przedsięwzięcia 

Ilość 
złożonych 
wniosków 

Ilość 
wybranych 
( w tym w 
limicie) 

Ilość  
niewybranych 

Podpisane 
umowy / 
odmowa 
przyznania 
pomocy 

Wypłata 
środków 

Zakładana 
wartość 
wskaźnika 
produktu 

Zrealizowana 
wartość 
wskaźnika 
produktu 

Zakładana 
wartość 
wskaźnika 
rezultatu 

Zrealizowana 
wartość 
wskaźnika 
rezultatu 

       Poziom umów  

1 

1.1.2 
Zwiększenie 
konkurencyjności 
sektora mikro i 
małych firm 

14 
(7 gmina 

Gniewino, 7 
Wejherowo) 

14 0 
10/ 
3 

0 

Liczba operacji polegających na 
rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
wraz z samo zatrudnieniem  

(w tym liczba miejsc pracy dla 
osób z grup defaworyzowanych) 

 20 
10 

32 (10) 
 

11 (11) 
 

2 

1.2.1 Rozwój 
ogólnodostępnej 
infrastruktury 
rekreacyjno- 
turystycznej 

2 (gmina 
Wejherowo) 

2 0 2 0 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

Wzrost liczby osób korzystających 
z infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

5 2 500 200 

3 

2.2.1 Rozwój 
infrastruktury 
kulturalnej dla 
integracji 
społeczności 

1 (gmina 
Wejherowo) 

1 0 1 0 

Liczba inwestycji w obiektach 
infrastruktury społecznej 

Wzrost liczby osób korzystających 
z nowych lub wyremontowanych 

lub nowo wyposażonych 
obiektów infrastruktury 

społecznej 

4 1 300 75 

4 

1.1.1 
Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej 

18 
(7 gmina 

Gniewino, 
11 

Wejherowo) 

13 (11) 5 6 0 

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
wraz z samo zatrudnieniem  

(w tym liczba miejsc pracy dla 
osób z grup defaworyzowanych) 

11 
6 32 (10) 6+11  (6+11) 



Wszystkie złożone wnioski były zgodne z LSR. Niewybrane nie osiągnęły minimum punktowego.  

Spośród 14 wnioskodawców przedsięwzięcia 1.1.2  Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm – 13 firm uczestniczyło w 

szkoleniu, a 8 korzystało z doradztwa pracowników biura w zakresie zasad przyznawania pomocy, wypełniania wniosków i załączników. Aż 11 

Wnioskodawców korzystało z usług firm konsultingowych lub doradców piszących wnioski. 

Z kolei spośród 18 wnioskodawców przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 11 osób uczestniczyło w szkoleniu. 13 

zwróciło się o pomoc do biura LGD. Z płatnych usług w zakresie wypełniania wniosku skorzystało 8 wnioskodawców, nie zapewniło to jednak 

miejsca na liście operacji wybranych 4 spośród tych osób.  

Zgodnie z zapisami § 8 umowy ramowej do 31 grudnia 2018 musimy osiągnąć co najmniej 40 % poziomu każdego ze wskaźników 

produktu, który został przewidziany do realizacji LSR w latach 2016-2018 oraz 60% środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji 

w latach 2016-2018 w tym co najmniej 20% przeznaczonych na utworzenie miejsc pracy, bo inaczej kwota z § 4 ust. 1 umowy ramowej tj. 

4 750 000,00 (środki na nabory wniosków) zostanie pomniejszona o 10% oraz różnice pomiędzy zaplanowanym poziomem wykorzystania 

środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego programu w danym okresie, a faktycznym 

5 

1.2.1 Rozwój 
ogólnodostępnej 
infrastruktury 
rekreacyjno- 
turystycznej- II 
raz 

1 (gmina 
Gniewino) 

1 0 0 0 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

Wzrost liczby osób korzystających 
z infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

5 0 (+2)  500 0 (+200) 

6 

2.2.1 Rozwój 
infrastruktury 
kulturalnej dla 
integracji 
społeczności- II 
raz 

0 0 0 0 0 4 0 (+1) 300 0 (+75) 



poziomem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego programu 

(kwota ta nie może jednak ulec obniżeniu o więcej niż 20%). 

Z kolei jeśli do 31 grudnia 2018 r. osiągniemy co najmniej 60% każdego ze wskaźnika produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 

2016-2018, wykorzystamy co najmniej 80% środków finansowych i dodatkowo 40% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie 

miejsc pracy, wtedy przy realizacji pozostałych zobowiązań z umowy, kwota 4 750 000,00 może zostać powiększona o 20%.  

Procentowy poziom realizacji wskaźników produktu na poziomie podpisanych umów przedstawia się następująco: 

- Przedsięwzięcie 1.1.2- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa- 50% 

- Przedsięwzięcie 1.2.1- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- 40% 

- Przedsięwzięcie 2.2.1- Liczba inwestycji w obiektach infrastruktury społecznej-25% 

- Przedsięwzięcie 1.1.2- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa- 54% 

W ramach powyższych przedsięwzięć poprzez osiągniecie wskaźników chcemy zrealizować następujące cele: 

Cel ogólny 1- Atrakcyjna gospodarka oferująca atrakcyjne miejsca pracy 

Cel szczegółowy 1.1 – Rozwój działalności gospodarczej w zakresie innowacji w przedsiębiorstwach i współpracy przedsiębiorstw ze 

sobą oraz tworzenie nowych miejsc pracy ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych 

  1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

  1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm 

1.1.4 Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji 

spożywczej 

1.1.5 Polsko-fińskie działania promocyjne lokalnych produktów żywnościowych szansą rozwoju lokalnych producentów 

Cel szczegółowy 1.2 - Rozwój turystyki aktywnej i kwalifikowalnej, edukacyjnej i kulturowej wraz z promocją obszaru LGD 

  1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej 



  1.2.2 Promocja obszaru w tym produktu lokalnego 

  1.2.3 Rowerowy Raj 

Cel ogólny 2- Czyste środowisko naturalne i przyjazne społeczeństwo o wysokim kapitale społecznym 

Cel szczegółowy 2.1- Poprawa stanu środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego 

2.1.1 Działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo- historycznych w tym tradycji 

regionalnych 

2.1.2 Działania w zakresie podniesienia wiedzy nt. ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 

Cel szczegółowy 2.2 - Rozwój aktywności społecznej 

  2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności 

  2.2.2 Wzmocnienie aktywności i kapitału społecznego 

  2.2.3 Aktywizacja, podnoszenie wiedzy i doradztwo 

 

 

 

 

 

b) Tabela realizacji finansowej LSR (Wykorzystanie budżetu):  



Lp Nazwa 

przedsięwzięcia 

Budżet z LSR Budżet z ogłoszenia o 

konkursie 

Wykorzystano tj. 

podpisano umowę  

Zostaje Postanie w 2018 po 

podpisaniu umów 

1 1.1.2 Zwiększenie 
konkurencyjności 
sektora mikro i 
małych firm 

1 920 000,00 1 920 000,00 917 415,00 1 002 585 913 315,00 

2 1.2.1 Rozwój 
ogólnodostępnej 
infrastruktury 
rekreacyjno- 
turystycznej 

550 000,00 300 000,00 299 679,62 

 

320,38 0 

3 2.2.1 Rozwój 
infrastruktury 
kulturalnej dla 
integracji społeczności 

1 000 000,00 700 000,00 697 996,08 2 003,92 0 

4 1.1.1 Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej 

550 000,00 550 000,00 300 000,00 250 000,00 0 

5 1.2.1 Rozwój 
ogólnodostępnej 
infrastruktury 
rekreacyjno- 
turystycznej- II raz 

(550 000,00) 250 320,38 0 250 320,38 0 

6 2.2.1 Rozwój 
infrastruktury 
kulturalnej dla 
integracji 
społeczności- II raz 

(1 000 000,00) 302 002,91 
 

0 302 002,91 302 003,92 (nie 

będzie umowy, do 

następnego naboru) 

Razem w l. 2016-2018 w LSR:                                     4 020 000,00 zł 
W tym na miejsca pracy:                                             2 470 000,00 zł 

2 215 090,70 zł 

1 217 415,00 zł 

  



 

 



   

       

lub 25 % na miejsca pracy- nie jest jasna metodologia 

liczenia 



2. Procedury 

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD był zmieniamy w 2017 r. czterokrotnie (choć 

wniosków o zmianę było więcej). Dwie zmiany wynikały ze zmiany Wytycznych Ministra Rolnictwa i Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich….. Jedna zmiana wynikła z przeprowadzenia I oceny wniosków na pierwotnej procedurze i praktyka pokazała, że są one zbyt zawiłe 

(generują zbyt dużo dokumentów). Uproszczono je więc w granicach, na jakie pozwalała wytyczna. Ostatnia zmiana wynikała ze zmiany 

lokalnych kryteriów wyboru operacji, których zapisy mają swoje odzwierciedlenie w Procedurach. 
Procedura daje Radzie LGD 45 dni na dokonanie wyboru wniosków (+ nowość jeśli było wezwanie do uzupełnień wnioskodawców 

dodatkowe 7 dni). Po dokonaniu wyboru biuro ma 7 dni na przekazanie Wniosków UMWP, poinformowanie Wnioskodawców oraz umieszczenie 

wyników oceny wraz z dokumentacją na WWW. Dotychczas wybór był dokonywany w następującym czasie: 
1/2017 (rozwój przedsiębiorstw)- 21 dni (29 dnia wnioski przekazano UMWP) 
2-4/2017 (podejmowanie działalności, infrastruktura rekreacyjna, świetlice)- 28 dni (35 dnia wnioski przekazano UMWP) 
5/2017 (infrastruktura rekreacyjna)- 32 dni ( były uzupełnienia) (34 dnia wnioski przekazano do UMWP) 
Urząd Marszałkowski miał na ocenę wniosków 3 miesiące (od września 2017 r. – 4 miesiące) + czas na złożenie uzupełnień/wyjaśnień 

przez LGD i Wnioskodawcę ( 7 dni). Jedynie w naborach 2-4/2017 LGD składało wyjaśnienia. Wg. informacji przekazywanych przez UMWP 

wydłużyło to czas na ocenę o 20 dni. Ostatecznie w ramach naboru 1/2017 pierwszy wnioskodawca podpisał umowę po 5 miesiącach od 

przekazania dokumentów UMWP, ostatni dnia 23.01.2018 r. otrzymał zaproszenie na podpisanie umowy (po 9 miesiącach!!!!). Dwie ostatnie 

umowy dotyczyły wniosków, w ramach których planowane są roboty budowlane (odpowiedzią jest zmiana lokalnych kryteriów wyboru 

operacji). W ramach naborów 2-4/2017 pierwsi Wnioskodawcy podpisali umowy po 5 miesiącach, ostatni dostał zaproszenie na podpisanie 

umowy 15.01.2018 (po 6,5 miesiąca). Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc w ramach premii na podjęcie działalności gospodarczej w pismach 



z Urzędu Marszałkowskiego mieli mniej uwag i były one mniej poważne, niż Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc w ramach Rozwoju 

działalności gospodarczej. 

 3. Kontrole  

Kontrole odbywają się po każdym naborze. Są to kontrole związane z oceną poprawności dokonania wyboru wniosków m.in. w zakresie 

stosowania procedur, zachowania składu Rady zgodnego z Rozporządzeniem 1303/2013.  

Po przeprowadzeniu naboru nr 1/2017 Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm nie wpłynęły żadne uwagi 

pokontrolne.  

 Kontola naborów 2/2017, 3/2017 i 4/2017 w głównej mierze skupiła się na składzie Rady i asekuracyjnego wyłączenia się sołtysów. 

Ostatecznie po wyjaśnieniach opieracjącyhn się głównie na tym iż, interpretacja w sprawie zakwalifikowalnia się sołtysów do grupy intertesu 

władz publicznych ukazała się po posiedzenia Rady, Urząd Marszałkowski pozytywnie zapopniował nabory wskazując kilka 

niedociągnięć/zaleceń m.in.: 

-  nakazano wprowadzic kryterium, które w ramach premii na podjęcie działalności gospodarczej premiować będzie stworzenie dodatkowych 

miejsc pracy 

- nie dostarczono kompletej dokumentacji dla jednego z wniosków 

- wskazano błędy na liście operacji wybranych oraz źle wypełnione deklaracje bezstronności 

- wskazano brak numerów nabórów na karcie doradztw 

- zauważono brak kwoty EFRROW w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

 Oprócz tego odbyły się dwie kontole „na miejscu”. Pierwsza zaskoczyła nas na szkoleniu „Moja firma” dnia 11.04.2017 r. w Bolszewie. 

Skupiono się na realizacji powyższego szkolenia zgodnie z Planem komunikacji na 2017 r., a także wywiązywania się z zapisów umów m.in. w 

zakresie informowania o realizacji szkolenia z udziałem środków EFRROW. Kontrola nie wykazała nieodciągnięć/błędów. 



 Kolejna tym razem zapowiedziana kontrola odwiedziła biuro LGD 12.12.2017 r. Sprawdzano głównie wywiązywanie się z zapisów umów 

związnych z utrzymaniem biura, obecnością pracowników i ich obowiązkami zgodnymi z Regulaminem Biura. W raporcie z czynności 

pokontrolnych nie otrzymaliśmy żadnych uwag i zaleceń.  

 4. Doradztwo 

W 2017 r. udzielono 26 porad w szerokim zakresie tj. na temat terminów naboru i innych działaniań LGD, z kolei 104 porady udzielono w 

sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy. Tym samym osiągnięto zakładany w LSR poziom wkaźnika „liczba podmiotów, którym 

udzielono indywidualnego doradztwa” o wartości 78. Aby ocenić jakość doradztwa na początku wysłano e-mail do osób doradzanych (którzy 

podali swoje adresy) z prośbą o wypełenienie ankiety on-line. Odzew był jednak niewielki- otrzymaliśmy 7 odpowiedzi (tylko 14 osób w ogóle 

weszło na ankietę umieszczoną na naszej stronie internetowej). Ankiety rozdano więc na spotkaniu z Wnioskodawcami 3 lipca 2017 r. – sposród 

22 obecnych na spotkaniu osób, 15 zwróciło wypełnione ankiety z czego dwie osoby w ogóle nie korzystały z doradztwa.  

 



 

 



Legenda: 1- bardzo źle, 5-bardzo dobrze 

Kilkukrotnie zapytania Wnioskodawców były kierowane do Urzędu Marszałkowskiego, gdyż pracownik nie potrafił udzielić informacji na 

podstawie swojej wiedzy, posiadanych dokumentów i interpretacji. W zakresie przyznawania pomocy wyszły już setki różnych interpretacji, 

więc często w rozmowach konieczne było ich odnazlezienie i udzielenie odpowiedzi w późniejszym terminie.  

Z kolei wsród uczestników szkolenia dotyczącego rozliczania premii na podjęcie działalności gospodarczej siedmioro uczesntików w 

ankiecie wskazało, że korzystało z pomocy pracownika biura w zakresie uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o przyznanie pomocy na rządanie 

Urzędu Marszałkowskiego. Wszyscy ocenili tę pomoc na 5.  

 

 5 . Szkolenia dla Wnioskodawców/ spotkania informacyjne. 

W 2017 r. przeprowadzono 3 szkolenia:  

- 24.02.2017 r w Gniewinie w zakresie wypełaniania wniosku i załałczników w ramach „Zwiększenia konkurencyjności sektora mikro i małych 

firm”- 14 uczestników 

- 11.04.2017 r. w Bolszewie z zakresie wypełaniania wniosku i załączników w ramach „Podejmowania działalności gospodarczej”- 30 

uczestników 

- 13.12.2017 r. w Bolszewie z zakresie rozliczania wniosków w ramach „Podejmowania działalności gospodarczej”- 10 uczestników 

Dwa pierwsze szkolenia prowadził Prezes Michał Słowik, ostatnie zaproszeni pracownicy z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. We wszystkich szkoleniach łącznie uczestniczyły 54 osoby w tym 44 w szkoleniach w zakresie wypałniania wniosków o przyznanie 

pomocy. 36 osób z 44 zwróciło ankiety oceniające jakośc szkoleń.  



Spośród zainteresowanych podjęciem działalności 21 osób (na 23 ankiety) zadeklarowało, że przystapi do konkursu, 1 zadeklarowała, że nie 

przystąpi. Z treśli ankiet zwróconych przez przedsiębiorców  (13 ankiet od 14 uczestników) wynikało, że 9 przedsiebiorców zamierza ubiegać się 

o pomoc (2 nie). 

 

 

 



 

 



 

  

6 . Lokalne kryteria wyboru operacji 

Lokalne kryteria wyboru operacji były kilkukrotnie zmieniane w 2017 r. jednak zmiany w głównej mierze dotyczyły doprecyzowania 

uzasadnień dla kryterów, a nie zmiany samych kryteriów. Inicjatorami ww. zmian byli członkowie Rady ds. PROW, którzy po dokonaniu I oceny 

zasugerowali , w których miejscach należało by uzasadnienia zmienić, aby rzetelnie mogli oceniać wnioski. Zmiany samych kryteriów wyniknęły 

z obserwacji biura w kontekście telefonów od wnioskodawców, zmian przepisów lub sugestii Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana uzasanień dla 

kryteriów nie wymagała konsultacji społecznych. Jednak zmiany kryteriów podlegały konsultacjom, które odbywały się na Walnym Zebraniu 

członków 11 maja 2017 r. oraz na stronie www.bursztynowypasaż.pl. Nie wpłynęły żadne uwagi.  

http://www.bursztynowypasaż.pl/


Podczas spotkania z Wnioskodawcami 3 lipca 2017 r. w ankiecie zapytaliśmy nie tylko o jakość doradztwa, ale również poprosiliśmy o 

ocenę lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

 

Być może o jakości lokalnnych kryteriów wyboru świadczy również to, że nie wpłynęło żadne odwołanie od oceny Rady ds. PROW? 

 

 7. Rada ds. PROW 

W 2017 r. dwukrotnie zmienialiśmy skład Rady ds. PROW, aby był zgodny z zapisamy art. 32 i 34 Rozporządzenia 1303/2013. W 2017 r. 

odbyło się 5 posiedzeń Rady ds. PROW: 3 dotyczące oceny wniosków, jedno związane z przyjęciem zmian w dokumentach, jedno 

korespondencyjne związane z przyjęciem zmian w dokumentach. We wszystkicj posiedzeniach stacjonarnych jest 100 % frekwencja. Wszyscy 

członkowie Rady zostali przeszkoleni zgodnie Planem Szkoleń Rady ds. PROW i zapisamy LSR (21 osobodni szkoleń), stanowiącym załącznikiem 



nr 7 do Umowy Ramowej w zakresie:  „Zasad wdrażania LSR” oraz „Zasad oceny i wyboru operacji do dofinansowania”. W LSR deklarujemy 

każdorazowe przeszkolenie członków Rady w przypadku zmiany jej składu.  Szkolenia prowadzi Emilia Waśkowska.  

 

 8. Szkolenia pracowników 

Na koniec grudnia 2017 r. w Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” pracuje 3 pracowniów na 2,25 etatu. Emilia Waśkowska wróciła po 

pracy po urlopie rodzicielskim 09.01.2017 r. W 2017 r. w 100 % zrealizowano Plan Szkoleń pracowników (9 osobodni szkoleń).  

Specjalista ds. naboru wnioskw i administracji oraz specjalista ds. promocji i współpracy uczestniczyli w szkoleniach pt: 

„ Zasady konstruowania biznesplanu ocena jego efektywności oraz zakładanych do osiągnięcia zysków” oraz „Zasady wypełaniania 

dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”. 

Specjalista ds. naboru wniosków i administracji uczestniczył w szkoleniu: „Zasady monitoringu i ewaluacji LSR”, a pracownik zajmujący się 

promocją „ Marketing internetowy”. Wszystkie szkolenia za wyjątkiem marketingu internetowego były bezpłatne. Koszt wspomnianego 

szkolenia to: 947,10 zł. plus koszty dojazdu.    

 


