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1. WSTĘP  

 

Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego 

etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i 

przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie 

decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki 

lub programu1.  

Ewaluacja została przeprowadzona w oparciu o określone kryteria, dokumentacje 

LGD Biebrzański Dar Natury. 

                                                             
1 /www.ewaluacja.gov.pl 
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2. METODOLOGIA I ZAKRES BADANIA  

 

2.1. Cel badania  

 

Opracowany raport ewaluacyjny ma charakter sprawozdawczy, którego celem jest 

podsumowanie i ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizacji działań Lokalnej 

Grupy Działania Biebrzański Dar Natury założonych do wykonania w roku 2009.  

 

2.2. Zakres badania  

 

 przedmiotowy  

przedmiotem ewaluacji są zadania zrealizowane przez LGD Biebrzański Dar Natury w celu 

wypełnienia założeń LSR określonych na okres jednego roku;  

 czasowy  

raport dotyczy pierwszego roku realizacji LSR i funkcjonowania LGD tj. okresu od 28 maja 

2009 do 27 maja 2010 r.;  

 przestrzenny  

zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar czterech gmin wchodzących w skład LGD 

obejmujący gminy: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Wąsosz, gdzie były realizowane zadania 

wpisane w LSR.  

 

2.3. Materiał badawczy – źródło danych  

 

Źródła danych do niniejszej ewaluacji to: 

 sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009,  

 zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji za rok 2009,  

 sprawozdanie z realizacji operacji przesłane do Urzędu Marszałkowskiego,  

 statystyki i informacje zamieszczone na stronie internetowej utworzonej na potrzeby 

LGD,  
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3. ZAŁOŻENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

 

Lokalna Strategia Rozwoju jest ważnym elementem planowania rozwoju społeczno- 

gospodarczego obszarów wiejskich. Jest to dokument, którego realizacja przyczynia się do 

poprawy jakości życia na tych obszarach m.in. poprzez aktywizację lokalnych społeczności, 

tworzenie warunków dla realizowania różnego rodzaju inwestycji i powstawania miejsc 

pracy, efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, promocję obszaru.  

Konieczność posiadania LSR wynika z uregulowań prawnych Lokalnych Grup Działania, 

zawartych w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Lokalna Strategia Rozwoju jest również dokumentem podstawowym i warunkującym 

otrzymanie pomocy finansowej na operacje objęte osią 4 LEADER w ramach 

PROW 2007- 2013.  

 

3.1. Ogólna charakterystyka LGD Biebrzański Dar Natury jako jednostki 

odpowiedzialnej za realizację LSR  

 

12 sierpnia 2008 roku odbyło się zebranie założycielskie LGD Biebrzański Dar 

Natury. W wyniku powyższego zebrania 30 września 2008 r. Sąd Rejonowy  

w Białymstoku dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000314262 

stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury. 

W skład Lokalnej Grupy Działania wchodzą przedstawiciele gmin założycielskich  

tj. Rajgród, Grajewo, Radziłów i Wąsosz. 

Celem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury jest działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich poprzez realizację strategii 

rozwoju opracowanej przez LGD, aktywizację ludności wiejskiej, podtrzymywanie tradycji 

 i tożsamości kulturowej, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, wspomaganie rozwoju 

przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego, wspomaganie rozwoju turystyki, 

rekreacji na obszarze działania. 
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3.2. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury 

 

Cel ogólny I - Wspieranie rozwoju aktywności społecznej i edukacji 

Cel szczegółowy I.1 Wspieranie inicjatyw wpływających na poprawę zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości i wyposażenia obiektów społeczności lokalnych. 

Cel szczegółowy I.2 Wspieranie lokalnych inicjatyw integracyjnych, promocyjnych, 

edukacyjnych, kulturalnych, sportowych. 

Cel ogólny II - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym agroturystyki, turystyki i 

rekreacji 

Cel szczegółowy II.1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru 

Cel szczegółowy II.2 Powstawanie i rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi. 

Cel ogólny III - Zachowanie dziedzictwa kulturowego (w tym tradycji, obrzędów, 

zawodów i rzemiosła), historycznego i przyrodniczego 

Cel szczegółowy III.1 Ochrona, kultywowanie i zachowanie dóbr przyrody, kultury i 

dziedzictwa historycznego 
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4. REALIZACJA ZADAŃ W ANALIZOWANYM OKRESIE 

 

4.1. Ogólna charakterystyka LGD 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury 28 stycznia 2009 r. złożyła wniosek  

o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy 

Działania, który został pozytywnie rozpatrzony w wyniku czego została podpisana umowa 

przyznania pomocy nr 00001-6932-UM1000007/09 w ramach działania „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”  objętego PROW na lata 

2007-2013 na kwotę 122 051,00 zł. 

W ramach ww. umowy zatrudniono 2 pracowników na umowę o pracę, zakupiono 

niezbędny sprzęt komputerowy do biura, wykonano badania i analizę obszaru objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju. Zlecono wykonanie strony internetowej, która otrzymała adres: 

www.lgd-bdn.pl. Bardzo ważnym zadaniem wykonanym w ramach ww. umowy było 

przeprowadzenie szkolenia pracowników LGD, członków Zarządu oraz Rady LGD które 

prowadził m. in.  przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Przeprowadzono również szkolenia związane z aktywizowaniem mieszkańców pt. "Rozwój 

przedsiębiorczości i pozarolniczych źródeł dochodu – szansą rozwoju obszarów wiejskich", 

które odbyły się w gminach członkowskich.  

 

 

4.2. Wykorzystanie środków w ramach poszczególnych działań. 

 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury w terminie  

22 grudnia 2009 r. – 20 stycznia 2010 r. przeprowadziła nabór w ramach działania małe 

projekty z limitem dostępnych środków 200 000,00 zł. W ramach powyższego naboru 

wpłynęły następujące projekty: 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

Lp

. 
Nr wniosku Tytuł operacji Beneficjent 

Wnioskowana 

kwota pomocy  

1. 
BDN-MP/I-

01/2009 

Wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Sojczynie 

Borowym 

Gmina 

Grajewo 
25 000,00 

2. 
BDN-MP/I-

02/2009 

Wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Białogrądach 

Gmina 

Grajewo 
25 000,00 

3. 
BDN-MP/I-

03/2009 

Remont świetlicy wiejskiej i 

wykonanie placu zabaw w 

Kędziorowie, Gmina Wąsosz 

Gmina 

Wąsosz 
23 384,21 

4. 
BDN-MP/I-

04/2009 

Remont świetlicy wiejskiej i 

wykonanie boiska do mini piłki 

nożnej i placu zabaw  w 

Zalesiu, Gmina Wąsosz 

Gmina 

Wąsosz 
25 000,00 

5. 
BDN-MP/I-

05/2009 

Zakup sceny z zadaszeniem w 

celu organizacji „Zapustów 

Radziłowskich” 

Gmina 

Radziłów 
24 999,00 

6. 
BDN-MP/I-

06/2009 

Zakup tablic informacyjnych 

celem poprawy wizerunku 

miejscowości na terenie Gminy 

Radziłów 

Gmina 

Radziłów 
24 999,00 

7. BDN-MP/I-

07/2009 

Lato w Rajgrodzie – impreza 

plenerowa 

Gmina 

Rajgród 23 833,97 

8. 

 

BDN-MP/I-

08/2009 

Remont obiektu sakralnego w 

Czarnej Wsi 

Gmina 

Rajgród 24 965,89 
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Wykorzystanie środków w ramach przeprowadzonego naboru BDN-MP/I//2009: 

Limit środków w ogłoszeniu o naborze: 200 000,00 zł 

Złożone wnioski na kwotę : 197 182,07 zł 

Wykorzystanie środków przewidzianych na nabór BDN-MP/I/2009 – 98,5 % 

 

W analizowanym okresie nie możliwa jest prezentacja wskaźników poszczególnych działań 

w odniesieniu do zakładanych wartości, gdyż złożone wnioski są w trakcie weryfikacji 

w Urzędzie Marszałkowskim. 

 

4.3. Ocena efektywności stosowanych procedur 

Procedury stosowane w ramach realizacji LSR określone są przede wszystkim przez  

Regulaminy  organizacyjny organu  decyzyjnego  LGD oraz  załączniki  do  LSR  w postaci  

dokumentów towarzyszących,  tj.  kart  oceny,  deklaracji  i  innych  formularzy  

stanowiących załącznik do LSR. 

Ważnym   determinantem  procesu  wdrażania   LSR  były  oczywiście  zapisy 

dokumentów  i   aktów  prawnych  związanych  z  wdrażaniem   Osi  4  Leader Programu  

Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz  relacje  umowne  z  Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Podlaskiego. 

 

W analizowanym okresie następujące elementy LSR podlegały aktualizacji: 

- ilość osób należących do poszczególnych sektorów, 

-  informacje odnośnie małych projektów, 

-  budżet LGD Biebrzański Dar Natury na wdrażanie LSR, 

-  załącznik nr 1 do LSR, 

 - załącznik nr 18 do LSR, 

- procedura wyboru operacji przez LGD 

 

4.4. Ocena pracy biura, Zarządu. 

 

Pracownicy biura oraz członkowie Zarządu w pierwszym roku funkcjonowania 

wykazali duże zaangażowanie w powierzone zadania. Zostały zorganizowane m.in. 

szkolenia w każdej z gmin członkowskich, założona strona internetowa, zakupiono 

materiały promocyjne. 
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Data Miejsce Opis 

10.12.2009 Ruda  Szkolenie pracowników LGD, członków Zarządu LGD oraz 

Rady LGD (szkolenie było z zakresu małych projektów) 

11.12.2009 Wąsosz Szkolenie aktywizujące mieszkańców- „Rozwój 

przedsiębiorczości i pozarolniczych źródeł dochodu- szansą 

rozwoju obszarów wiejskich” (omówienie wniosków na 

działania różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) 

14.12.2009 Rajgród Szkolenie aktywizujące mieszkańców- „Rozwój 

przedsiębiorczości i pozarolniczych źródeł dochodu- szansą 

rozwoju obszarów wiejskich” (omówienie wniosków na 

działania różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) 

16.12.2009 Radziłów Szkolenie aktywizujące mieszkańców- „Rozwój 

przedsiębiorczości i pozarolniczych źródeł dochodu- szansą 

rozwoju obszarów wiejskich” (omówienie wniosków na 

działania różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) 

17.12.2009 Wojewodzin Szkolenie aktywizujące mieszkańców- „Rozwój 

przedsiębiorczości i pozarolniczych źródeł dochodu- szansą 

rozwoju obszarów wiejskich” (omówienie wniosków na 

działania różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) 
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5. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

W badanym okresie LGD stworzyła struktury, które zapewnić mają warunki dla 

realizacji LSR. Struktury i procedury przyjęte w tym zakresie tworzą spójny system 

wdrażania LSR.  Podczas ogłoszonego pierwszego naboru rozpoczęto realizację wskaźników 

LSR. Wskazane jest  podjęcie  działań promocyjnych aby rozpowszechnić informację 

 o nowopowstałym stowarzyszeniu. Należy uznać, że pierwszy rok funkcjonowania LGD 

stanowiły dla jego władz i pracowników okres testowania zaprojektowanych struktur 

i procesów, a także ich dostosowywania do zmieniających się warunków i  wymagań 

stawianych  przez Program Rozwoju Obszarów  Wiejskich. Posiadane doświadczenie 

i umiejętności pozwalają na przygotowanie projektów współpracy. Wymagać to będzie 

odpowiedniego montażu  finansowego oraz przesunięć  w budżecie  LSR. Zwłaszcza, 

że  nabyte  już  doświadczenie w rozliczaniu wniosków o płatność w ramach 

Funkcjonowania LGD stanowi dobrą bazę dla przygotowania, przeprowadzenia 

 i rozliczenia projektu współpracy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


