
 
 

Tomaszów Maz., dn. 01.12.2017 r. 

 

 

MONITORING REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

ZA OKRES OD 01.06.2017 R. DO 30.11.2017 R.  
 

 

W okresie sprawozdawczym do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00002-6933-UM0510019/15 z dn. 

18.05.2016 r. został zawarty: 

 aneks nr 4 w dn. 12.06.2017 r. w związku z wniesionymi zmianami postanowień  do 

wzoru ww.  umowy przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 

Stopień wydatkowania budżetu na funkcjonowanie LGD na dzień 30.11.2017 r. 

przedstawia się następująco: 

 

Lp. Nazwa kosztu czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad 

Funkcjonowanie biura 

1 Wynagrodzenia 24 193,83 19 823,20 21 906,90 17 739,50 20 983,14 26 268,88 

2 Pochodne wynagrodzeń 4 427,00 3 447,49 3 447,49 3 423,09 3 423,09 3 758,91 

3 Czynsz 1 039,39 1 121,38 1 114,68 1 106,76 1 126,25 1 131,12 

4 Opłaty telefoniczne 343,81 404,78 374,30 182,03 338,65 345,82 

5 Sprzątanie biura 70,50 450,00 980,21 70,50 571,04 852,40 

6 Materiały biurowe 55,35   902,61 473,01 13,90 11,80 

7 Delegacje 844,38 737,46 390,72 404,27 571,68 50,14 

8 
Naprawa sprzętu 

biurowego 
      100,00     

9 Sprzęt biurowy 129,00           

10 
Szkolenie dla 

pracowników 
2 192,00           

11 Szkolenia dla racy           214,00 

12 Abonament Omikron   1 476,00         

13 Radca prawny   1 033,20         

14 Usługi pocztowe       496,00     

15 
Serwer/domena strona 

internetowa 
    627,30       

16 Targi         250,00 500,00 

17 
Szkolenie pt. "Tworzenie 

produktów lokalnych"   3 960,00         

18 
Szkolenia pt. "Animacja 

działań kulturalnych" 106,00           

19 Warsztaty artystyczne 5 779,35 430,21         

20 
Szkolenie pt. "Poznanie 

dobrych praktyk - Inkubator"         19 998,00   

Razem 39 180,61 32 883,72 29 744,21 23 995,16 47 275,75 33 133,07 

Zgodnie z planem szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura  LGD 

zostało przeszkolonych: 



 
 w terminie 07.06. - 09.06.2017 r.  - 1 pracownik biura z zakresu „Planu komunikacji w LSR 

– ewaluacji oraz metodyki relacji z uwzględnieniem roli doradztwa dla wnioskodawców” w 

wymiarze 23 godzin szkoleniowych /szkolenie finansowane w ramach PROW 2014-2020/. 

 w terminie 06.11.2017 r. - 7 członków organu decyzyjnego z zakresu obsługi generatora on-

line w wymiarze 6 godzin szkoleniowych /szkolenie organizowane przez LGD w ramach 

PROW 2014-2020/; 

 w terminie 07.11. - 08.11.2017 r. - 6 członków organu decyzyjnego z zakresu „oceny 

wniosków w celu podniesienia wiedzy i kompetencji organu decyzyjnego – projekty 

grantowe” w wymiarze 16 godzin szkoleniowych /szkolenie organizowane przez LGD w 

ramach PROW 2014-2020/; 

 w terminie 20.11. – 21.11.2017 r. – 3 pracowników biura z zakresu „Wdrażanie LSR w 

aspekcie najnowszych zmian ustawy i rozporządzenia. Wybrane zagadnienia z kodeksu 

postępowania administracyjnego”  w wymiarze 16 godzin szkoleniowych /szkolenie 

finansowane w ramach PROW 2014-2020/. 
 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Dolina Pilicy zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 

19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: 

 3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i  niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; przedsięwzięcie: budowa lub przebudowa 

miejsc rekreacji i wypoczynku - termin naboru: 29.05. – 12.06.2017 r. – pula dostępnych 

środków: 220.000,00 zł. 

 4/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; przedsięwzięcie: budowa lub przebudowa 

obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie 

– termin naboru: 30.06. - 14.07.2017 r. - pula dostępnych środków: 200.000,00 zł; 

 1/2017/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; 
planowane zadania: opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych; popularyzacja 

innowacyjnych narzędzi promujących region - termin naboru: 30.06. - 14.07.2017 r. - pula 

dostępnych środków 210.000,00 zł; 

 2/2017/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;  planowane zadania: szkolenia i inne działania 

społeczne wspierające grupy defaworyzowane – termin naboru - 30.06. -14.07.2017 r. - pula 

dostępnych środków – 63.000,00 zł  

 3/2017/G - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; planowane zadania: budowa lub przebudowa 

miejsc rekreacji i wypoczynku – termin naboru: 09.10. – 23.10.2017 r. – pula dostępnych 

środków – 230.000,00 zł 

 4/2017/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; 

planowane zadania: organizacja imprez lokalnych – termin naboru: 09.10. - 23.10.2017 r.  - 

pula dostępnych środków: 220.000,00 zł 

 5/2017/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; planowane zadania: organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do aktywizacji mieszkańców – termin naboru: 09.10. – 23.10.2017 r. – 

pula dostępnych środków: 147.444,33 zł. 

http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=347
http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=370


 
 

LISTY  Z WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH WW. NABORÓW 

 

Nabór nr 3/2017 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, 

przedsięwzięcie: budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku 
Lp. Imię i 

nazwisko/nazwa 

wnioskodawcy 

Znak sprawy Tytuł operacji Ocena 

operacji wg 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru – 

suma 

punktów 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

/zł/ 

Ustalona 

przez LGD 

kwota 

wsparcia /zł/ 

1. Gmina Sulejów 1/TRK/2017 Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Podkałek i Zalesice  

w Gminie Sulejów 

17 166.766,00 103.872,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria w ramach limitu środków /zł/: 166.766,00 103.872,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria, niemieszczących się w limicie środków /zł/: 0,00 0,00 

 

Nabór nr 4/2017 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, 

przedsięwzięcie: budowa lub przebudowa obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie  
Lp. Imię i 

nazwisko/nazwa 

wnioskodawcy 

Znak sprawy Tytuł operacji Ocena 

operacji wg 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru – 

suma 

punktów 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

/zł/ 

Ustalona 

przez LGD 

kwota 

wsparcia /zł/ 

1. Gmina Wielgomłyny 1/K/2017 Przebudowa budynku usługowego – świetlicy wiejskiej 18 63.239,00 63.239,00 



 
2. Gmina Wielgomłyny 2/K/2017 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy) 18 63.589,00 63.589,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria w ramach limitu środków /zł/: 126.828,00 126.828,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria, niemieszczących się w limicie środków /zł/: 0,00 0,00 

 

Nabór nr 1/2017/G w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  
planowane zadania: opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych; popularyzacja innowacyjnych narzędzi promujących region 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

wnioskodawcy 

Znak sprawy Tytuł grantu Ocena 

operacji wg 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru – 

suma 

punktów 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

/zł/ 

Ustalona 

przez LGD 

kwota 

wsparcia /zł/ 

1. Stowarzyszenie Gminy 

Sławno – Tradycja i 

Rozwój 

1/P/2017/G Opracowanie i wydanie albumu pt. „Tradycje, obrzędy i zwyczaje 

doroczne mieszkańców Gminy Sławno” 

18 49.693,00 49.693,00 

2. Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Inicjatyw 

6/P/2017/G Wykonanie przewodnika wirtualnego po gminie Aleksandrów 18 9.840,00 9.840,00 

3. Bielowickie 

Stowarzyszenie Twórców 

Ludowych i Przyjaciół 

Kultury Ludowej 

2/P/2017/G „MAŁE FORMY SAKRALNE. KAPLICZKI, FIGURY I 

KRZYŻE GMINY OPOCZNO” 

17 29.999,00 29.999,00 

4. Wolborskie Stowarzyszenie 

Seniorów i Osób 

Niepełnosprawnych 

4/P/2017/G Wolbórz – stawiamy na gospodarkę i turystykę – wydanie 

publikacji promującej walory gospodarcze i turystyczne miasta i 

16 10.000,00 10.000,00 



 
„Senior – Vigor”  gminy Wolbórz 

5. Stowarzyszenie SENIOR 

UŚMIECH 

5/P/2017/G Wydanie materiału promocyjnego pt. „Koła Gospodyń Wiejskich 

i kultura ludowa w gminie Wolbórz” 

16 10.000,00 10.000,00 

6. Towarzystwo Imienia 

Marii Konopnickiej 

Oddział w Górach 

Mokrych 

9/P/2017/G Opracowanie i wydanie  materiałów promocyjnych o atrakcjach 

turystycznych gminy Przedbórz  

16 10.000,00 10.000,00 

7. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Wolborza  

3/P/2017/G Z dziejów Wolborza – wydanie materiałów promocyjnych 

przybliżających historię, kulturę i tradycję miasta 

15 40.000,00 40.000,00 

8. Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Inicjatyw 

7/P/2017/G Promocja marki turystycznej Gminy Aleksandrów poprzez 

wydanie albumu fotograficznego oraz przygotowanie materiałów 

promocyjnych 

15 49.855,00 49.855,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria w ramach limitu środków /zł/: 209.387,00 209.387,00 

9. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Brzustowie 

8/P/2017/G Opracowanie  i wydanie materiałów promocyjnych pn. Brzustów 

wczoraj i dziś – kronika 650-lecia 

15 5.000,00 5.000,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria, niemieszczących się w limicie środków /zł/: 5.000,00 5.000,00 

 

 

 

 

 

 



 
Nabór nr 4/2017/G w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, 

planowane zadania: zorganizowanie imprez lokalnych 
Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

wnioskodawcy 

Znak sprawy Tytuł operacji Ocena 

operacji wg 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru – 

suma 

punktów 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

/zł/ 

Ustalona 

przez LGD 

kwota 

wsparcia /zł/ 

1. STOWARZYSZENIE 

SZKOŁY IM. J.P. II  

W WITOWIE "WITUŚ" 

1/I/2017/G Festiwal Smaków - odkrywamy nasze dziedzictwo kulinarne. 21 17.425,00 17.425,00 

2. LOKALNA GRUPA 

DZIAŁANIA  

"NAD DRZEWICZKĄ" 

11/I/2017/G Dzień dobry ze slackline! 21 5.241,00 5.241,00 

3. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Wolborzu 

4/I/2017/G Muzyka łączy pokolenia - wolborskie spotkania bigbandowe. 19 10.000,00 10.000,00 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gminy Aleksandrów 

6/I/2017/G Spływ kajakowy jako promocja walorów krajoznawczo-

turystycznych obszaru Doliny Pilicy. 

19 8.561,00 8.561,00 

5. Stowarzyszenie Nasza 

Gmina Rzeczyca 

7/I/2017/G Organizacja imprezy lokalnej pn. "Muzyka łączy pokolenia" 19 19.973,00 19.973,00 

6. Stowarzyszenie Gminy 

Sławno - Tradycja i 

Rozwój 

8/I/2017/G NASZA GOŚCINNOŚĆ SIĘGA ERY DINOZAURÓW 19 49.975,00 49.975,00 

7. OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W 

WIELGOMŁYNACH 

2/I/2017/G „Święto Rodziny w Wielgomłynach” 17 15.230,00 15.230,00 

8. Stowarzyszenie Zamek 

Kazimierzowski – 

Centrum Kultury  

10/I/2017/G Jarmark średniowieczny na zamku Kazimierza Wielkiego w 

Inowłodzu 

17 30.000,00 30.000,00 



 
w Inowłodzu 

9. WSPÓLNOTA 

MIESZKAŃCÓW 

W RÓŻANNIE 

3/I/2017/G OPOCZYŃSKA POGRAJKA NA LUDOWĄ NUTĘ 16 7.270,00 7.270,00 

10. Agata Łepczyk 5/I/2017/G Turniej piłki nożnej Spała 2018 16 24.684,00 24.684,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria w ramach limitu środków /zł/: 188.359,00 188.359,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria, niemieszczących się w limicie środków /zł/: 0,00 0,00 

 

LISTY WNIOSKÓW NIEWYBRANYCH W RAMACH WW. NABORÓW 

 

Nabór nr 4/2017/G w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, 

planowane zadania: zorganizowanie imprez lokalnych 
Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

wnioskodawcy 

Znak sprawy Tytuł operacji Wynik oceny 

zgodności z 

LSR 

Ocena 

operacji wg 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru – 

suma 

punktów 

Wnioskowana 

kwota pomocy /zł/ 

1. Gmina Mniszków 9/I/2017/G Dary Ziemi Opoczyńskiej – festyn rękodzieła i produktów 

lokalnych 

negatywny - 47.970,00 

Wartość łączna operacji niezgodnych z LSR /zł/: 47.970,00 

 



 
 

W rozpatrywanym przedziale czasowym, w ramach uprzednio przeprowadzonego naboru nr 

1/2017 r. – Podejmowanie działalności gospodarczej, od wyników oceny Rady do siedziby biura LGD 

wpłynęły  następujące protesty: 

 w dn. 03.07.2017 r. złożony przez p. Karolinę Kuźbik  dot. wniosku pt.: „Profesjonalny 

gabinet fizjoterapii dla poprawy jakości życia mieszkańców powiatu tomaszowskiego”, 

 w dn. 03.07.2017 r. złożony przez p. Roberta Myszyńskiego dot. wniosku pt.: 

„Innowacje w branży fryzjerskiej”, 

 w dn. 06.07.2017 r. złożony przez p. Grzegorza Olejnika dot. wniosku pt.: 

„Świadczenie kompleksowych usług rekreacyjno-turystycznych”, 

 w dn. 11.07.2017 r. złożony przez p. Katarzynę Ziemnicką dot. wniosku pt.: 

„MOBILNY SALON KOSMETYCZNY”, 

 w dn. 12.07.2017 r. złożony przez p. Monikę Koziełek dot. wniosku pt.: 

„Wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska tynków 

glinianych”, 

 w dn. 14.07.2017 r. złożony przez p. Beatę Kowalską dot. wniosku pt.: „Rekreacja nad 

Pilicą” . 

Na posiedzeniu Rady w dn. 12.07.2017 r., w wyniku autokontroli złożonych w ramach ww. 

naboru, oprotestowanych wniosków, Rada uznała za zasadne argumenty wnioskodawców: p. Karoliny 

Kuźbik oraz p. Grzegorza Olejnika postanawiając tym samym wybrać operacje złożone przez ww. 

wnioskodawców do finansowania przy ustalonych kwotach wsparcia w wysokości 100 000,00 zł.  

W przypadku protestów złożonych przez: p. Roberta Myszyńskiego, p. Monikę Koziełek oraz  

p. Katarzynę Ziemnicką, Rada podtrzymała uprzednio podjęte decyzje, kierując protesty do Zarządu 

Województwa. Na kolejnym posiedzeniu w dn. 25.07.2017 r. pozytywnie rozpatrzono protest złożony 

przez p. Beatę Kowalską. W wyniku podjętej przez Radę uchwały wniosek znalazł się na wyższej 

pozycji na liście operacji wybranych do finansowania, ale przyznana punktacja nie pozwoliła aby 

zmieścił się w limicie dostępnych środków. 

W ramach naboru 2/2017 r. – Rozwój działalności gospodarczej od wyników oceny Rady do 

siedziby biura LGD w rozpatrywanym przedziale czasowym wpłynęły następujące protesty: 

 w dn. 30.06.2017 r. złożony przez PPHU NATI Sławomir Czapla dot. wniosku pt.: 

„Rozwój PPHU NATI poprzez zakup innowacyjnej maszyny CNC i zwiększenie 

zatrudnienia w firmie”, 

 w dn. 06.07.2017 r. złożony przez p. Zofię Paras dot. wniosku pt.: „Wdrożenie 

technologii do produkcji klejonki wielkogabarytowej”. 

Na posiedzeniu Rady w dn. 12.07.2017 r. w wyniku autokontroli złożonych w ramach ww. 

naboru, oprotestowanych wniosków, Rada uznała protest złożony przez PPHU NATI w części za 

zasadny - w odniesieniu do kryterium 6. Charakter innowacyjności  uznając argumenty wnioskodawcy 

za słuszne, zaś w odniesieniu do kryterium 7. Doświadczenie wnioskodawcy podtrzymując przyjęte 

uprzednio stanowisko oraz podtrzymała podjętą decyzję, dotyczącą oceny wniosku złożonego przez p. 

Zofię Paras w ramach rozpatrywanego kryterium. Ww. protesty zostały skierowane do Zarządu 

Województwa. 

Wszystkie protesty w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej skierowane 

do Zarządu Województwa zostały uznane przez urząd za zasadne  i skierowane do Rady 

Stowarzyszenia Dolina Pilicy w celu przeprowadzenia ponownej oceny wniosków o przyznanie 

pomocy. W toku weryfikacji oceny operacji członkowie Rady zapoznali się z wynikami pierwotnej  



 
 

oceny, wnikliwie przeanalizowali zarzuty przedstawione w proteście oraz za pomocą elektronicznego 

systemu oceny wniosków dokonali ponownej oceny operacji.  W przypadku protestu złożonego przez 

p. Monikę Koziełek Rada uznała argumenty wnioskodawcy za zasadne postanawiając tym samym 

wybrać operację do finansowania przy ustalonej kwocie wsparcia w wysokości 100.000,00 zł. 

Pozytywnie Rada odniosła się także do protestu złożonego przez p. Zofię Paras, w wyniku czego 

operacja została wybrana  do finansowania przy ustalonej kwocie wsparcia w wysokości 300.000,00 

zł. W odniesieniu do  protestów złożonych przez p. Roberta Myszyńskiego, p. Katarzynę Ziemnicka 

oraz PPHU NATI Sławomir Czapla, Rada podtrzymała swoje uprzednio podjęte decyzje na 

posiedzeniu w dn. 12.07.2017 r. – wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienie skargi do sądu 

administracyjnego,  zgodnie z art. 3 § 3 PPSA (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).  

 

W okresie sprawozdawczym Gmina Sulejów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

prośbę o wycofanie wniosku złożonego w ramach naboru nr 3/2017 w zakresie budowy lub 

przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej z oceny prowadzonej przez Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ze 

względów formalnych, mogących utrudnić realizację operacji w zakresie objętym niniejszym 

wnioskiem, co wiąże się z koniecznością ponownego ogłoszenia przez Stowarzyszenie naboru  

w powyższym zakresie. 

Ponadto Rada LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy po przeanalizowaniu wniosków złożonych w 

ramach naboru nr 2/2017/G w zakresie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. z późn. zm., z uwagi na niemożliwość osiągnięcia, przy dostępnym 

limicie środków, planowanego realizacją projektu grantowego wskaźnika – liczba działań kierowanych 

do grup defaworyzowanych – w ilości 8 szt., postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o 

powierzenie grantów w w/w zakresie, wyznaczając kolejny termin naboru na II poł. 2017 r. 

Podobna sytuacja dotyczyła naborów 3/2017/G oraz 5/2017/G. Rada LGD po przeanalizowaniu 

wniosków złożonych w ramach naboru  nr 3/2017/G w zakresie § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. z późn. zm., z uwagi na niemożliwość 

osiągnięcia, przy dostępnym limicie środków, planowanego realizacją projektu grantowego wskaźnika 

- Liczba powstałych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej – 9 szt., podjęła 

uchwałę o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów w w/w zakresie. Ponowne 

ogłoszenie konkursu ustalono na I poł. 2018 r.  

W przypadku naboru nr  5/2017/G Rada Stowarzyszenia po analizie wniosków złożonych 

w ramach naboru  i zatwierdzeniu kart wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantów (w tym 

zgodności z LSR) w zakresie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 24 września 2015r. z późn. zm., z uwagi na niemożliwość osiągnięcia, przy dostępnym limicie 

środków, planowanego realizacją projektu grantowego wskaźnika  - Liczba wydarzeń  – 11 szt., 

postanowiała o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów w w/w zakresie. W ramach 

ww. naboru złożono wnioski zakładające realizację wskaźnika w ilości 12 wydarzeń, jednak z uwagi 

na uznanie wniosku złożonego przez Chorągiew Łódzka ZHP Hufiec Piotrków Trybunalski za 

niespełniającego warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, który miał 

realizować aż 4 wydarzenia w ramach ww. wskaźnika, nie ma możliwości  osiągnięcia planowanego w 

ramach projektu grantowego wskaźnika. Ogłoszenie  konkursu w ramach ww. zakresu zaplanowano  

także na I poł. 2018 r.  



 
  

Powyższe sytuacje rzutowały na konieczność aktualizacji harmonogramu planowanych  naborów 

wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność. 

W związku z powyższym z dniem 24.08.2017 r. został wystosowany do Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi – Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaktualizowany 

harmonogram planowanych naborów uwzględniający następujące przesunięcia: 

 budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku  /220.000 zł/ z I poł. 2017 na II poł. 

2017 r.;  

 działania wspierające grupy defaworyzowane  – granty /63.000,00 zł/ z I poł. 2017 na II poł. 

2017 r.; 

 podejmowanie działalności gospodarczej /800.000,00 zł/ z II poł. 2017 r. na I poł. 2018 r.; 

 podejmowanie działalności gospodarczej /1.000.000,00 zł/ z II poł. 2018 r. na I poł. 2018 r. 

 rozwój działalności gospodarczej /700.000,00 zł/ z II poł. 2017 na I poł. 2018 r.;  

 rozwój działalności gospodarczej /1.000.000,00 zł/ z II poł. 2018 r. na I poł. 2018 r.; 

 tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego  /500.000,00 zł/ z I poł. 2018 r. na 

II poł. 2018 r.  

Ww. harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przyjęty przez Zarząd 

Województwa Łódzkiego w dn. 21.09.2017 r., stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

Ponowna aktualizacja harmonogramu została wystosowana z dniem 29.11.2017 r, w zakresie 

następujących przesunięć: 

 pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych, w tym wymiana 

doświadczeń, poznawanie dobrych praktyk, rozwój tożsamości – granty /147.444,33 zł/ z II 

poł. 2017 r. na  I poł. 2018 r.; 

 budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku – granty /230.000,00 zł/ z II poł. 2017 

r. na I poł. 2018 r.; 

 budowa lub przebudowa  miejsc rekreacji i wypoczynku /220.000,00 zł./ z II poł. 2017 r.  na I 

poł. 2018 r. w połączeniu z zaplanowaną uprzednio na I poł. 2018 r. pulą środków  

(1.426.333,00 zł) na nabór w niniejszym zakresie  – łączną pula 1.646.333,00 zł.; 

 budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku – granty /300.000,00 zł/ z I poł. 2018 r. 

na II poł. 2018 r.; 

 budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku – granty /290.000,00 zł/ z I poł. 2018 r. 

na I poł. 2019 r.; 

 organizacja imprez lokalnych – granty /290.000,00 zł./ z I. poł. 2018 r. na I poł. 2019 r.  

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania ww. harmonogram, stanowiący załącznik nr 2 

do monitoringu,  nie został jeszcze zatwierdzony przez Zarząd Województwa.   

 

W okresie sprawozdawczym LGD przystąpiło do ogłoszenia kolejnych naborów wniosków: 

 6/2017/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; planowane zadania: wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych  

w stroje, sprzęt, instrumenty itp.  – termin naboru: 27.11. - 11.12.2017 r. - pula dostępnych 

środków: 179.999,86 zł 

 7/2017/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  



 
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; planowane zadania: szkolenia i inne działania 

społeczne wspierające grupy defaworyzowane – termin naboru: 27.11. - 11.12.2017 r. - pula 

dostępnych środków: 63.000,00 zł 

 8/2017/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego; planowane zadania: wyposażenie bądź 

doposażenie lokalnych twórców; budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie 

obiektów dziedzictwa kulturowego  – termin naboru: 27.11. - 11.12.2017 r. - pula dostępnych 

środków: 125.668,00 zł. 

 

Z porad doradczych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 

przedziale czasowym 18.05.2016 r. – 30.11.2017 r.  skorzystało 181 potencjalnych beneficjentów, w 

tym 102 osoby/podmioty w zakresie  przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Spośród 

przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym  naborów: 

 3/2017 -  1 wniosek został wsparty udzielonym przez biuro doradztwem (w ramach naboru 

został złożony tylko 1 wniosek), 

 4/2017 – 2 z 2 złożonych wniosków zostało wspartych udzielonym przez biuro doradztwem, 

 1/2017/G - 9  z 9 złożonych wniosków zostało wspartych udzielonym przez biuro doradztwem, 

 2/2017/G – 8  z 8 złożonych wniosków zostało wspartych udzielonym przez biuro doradztwem, 

 3/2017/G – 8 z 8 złożonych wniosków zostało wspartych udzielonym przez biuro doradztwem, 

 4/2017/G – 10 z 11 złożonych wniosków zostało wspartych udzielonym przez biuro 

doradztwem, 

 5/2017/G – 8 z 9 złożonych wniosków zostało wspartych udzielonym przez biuro doradztwem. 

 

W ramach prowadzonych badań w zakresie jakości świadczonych usług doradczych 

Stowarzyszenie Dolina Pilicy zebrało 146 ankiet. Spośród badanych 84,25 % korzystało z usług 

doradczych udzielanych przez pracowników LGD po raz pierwszy. Zakresy tematyczne świadczonego 

doradztwa dotyczyły: podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, wzmocnienia kapitału 

społecznego, budowy/przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturalnej, promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.  

74,66 % ankietowanych korzystało bezpośrednio z konsultacji przy wypełnianiu wniosku o przyznanie 

pomocy. Jakość świadczonych usług doradczych, jak i wiedza i kompetencje pracowników LGD  

zostały ocenione przez 96,58 % respondentów na poziomie bardzo dobrym, przez 3,42 % na poziomie 

dobrym. Ogólny poziom obsługi (w tym uprzejmość, kultura osobista) został oceniony przez 99,32 % 

badanych na poziomie bardzo dobrym. Wszyscy ankietowani potwierdzili, iż uzyskali zrozumiałe i 

wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania. 99,32 % ankietowanego doradztwa zostało udzielone 

w kontakcie bezpośrednim z pracownikiem LGD. 96,57 % badanych zadeklarowało, że zamierza bądź 

raczej zamierza aplikować o środki unijne w ramach najbliższych prowadzonych przez LGD naborów 

wniosków, za odpowiedzią „raczej nie” opowiedziało się 0,68 % badanych, swoje niezdecydowanie w 

powyższym zakresie wyraziło  2,74 %  respondentów.   

 

W dniu 24 listopada 2017 r. w Domu Ludowym w Gawronach (gm. Sławno) odbyło się 

uroczyste podpisanie umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie: 

 podejmowania działalności gospodarczej, 

 rozwijania działalności gospodarczej, 

 budowy  lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego p. Artur Bagieński w imieniu  Zarządu 

Województwa  zawarł z Beneficjentami 15 umów o przyznaniu pomocy na kwotę 1.522.608,00 zł.  



 
 

Premie w wysokości 100.000,00 zł otrzymało 10 osób podejmujących  działalność gospodarczą. 

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej udzielone zostało 3 przedsiębiorcom na łączną kwotę 

395.780,00 zł. Dwie umowy o przyznanie pomocy w zakresie przebudowy świetlic wiejskich 

podpisała także Gmina Wielgomłyny uzyskując wsparcie w łącznej wysokości 126.828,00 zł.  

 W trakcie spotkania przeprowadzone zostało przez pracowników Wydziału Płatności Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi szkolenie z zakresu prawidłowego przygotowania wniosku o płatność.  

 

 

 

Urząd Marszałkowski w Łodzi – Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaakceptował 

do realizacji zmiany złożonych wniosków do Lokalnej Strategii Rozwoju – Zakładane wskaźniki  

w oparciu o planowany budżet działań komunikacyjnych (finansowanych w ramach poddziałania 

„Koszty bieżące i aktywizacja”): 

 

Wniosek Data złożenia  Data 

zatwierdzenia 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017r.  

- aktualizacja 

26.05.2017 01.06.2017 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017r. 

 

12.09.2017 04.10.2017 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017r.  

- aktualizacja 

17.11.2017  

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018r.  

 

29.11.2017  

 

 

Zgodnie z harmonogramem Planu komunikacji, na dzień sprawozdawczy Stowarzyszenie 

Dolina Pilicy: 

I. Przeprowadziło kampanię informacyjną dla lokalnej społeczności poprzez: 

 

 Artykuły na stronie internetowej LGD oraz portalu społecznościowym dotyczące: 

 

1. PROW 2014-2020 Kryteria wyboru – konsultacje społeczne z dnia 03.07.2017 

      liczba wejść na: 

- stronę internetową 222, 

2. PROW 2014-2020 Warsztaty z tworzenia pająków z dnia 12.06.2017 – liczba wejść na 

stronę internetową 108, 

3. PROW 2014-2020 Warsztaty z fruitcarvingu z dnia 12.06.2017 – liczba wejść na stronę 

internetową 169, 

4. Skarby Doliny Pilicy – aktualizacja folderu, liczba wejść na:  

 - stronę internetową  671, 

                   - portal społecznościowy facebook 2 704, 

 

5. Tworzenie produktów lokalnych – szkolenie PROW 2014-2020 zamieszczone dnia 

24.05.2017 i 30.05.2017, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  268, 

             - portal społecznościowy facebook 1 068, 



 
 

6. Poznanie dobrych praktyk - Inkubator – szkolenie PROW 2014-2020 zamieszczone dnia 

31.10.2017 liczba wejść na: 

             - stronę internetową  100, 

7.   PROW 2014-2020 – Warsztaty 2018 zamieszczone dnia 22.11.2017, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  50, 

             - portal społecznościowy facebook 690, 

      8. Promocji obszaru LGD podczas udziału w targach i imprezach lokalnych - World Travel  

           Show w Nadarzynie zamieszczone dnia 31.10.2017, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  72, 

       

      9.  Ogłoszenia dotyczące naborów: 

                 -  Nr 4/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury   

                     turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  zamieszczone dnia 13.06.2017, liczba  

                     wejść na: 

             - stronę internetową  245,  Wyniki naboru 4/2017 - 218 

             - portal społecznościowy facebook 522 

 

      - Nr 1/2017/G Promowanie obszaru objetego LSR, w tym produktów lub usług  

          lokalnych zamieszczone dnia 14.06.2017, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  502,  Wyniki naboru 1/2017/G - 229 

             - portal społecznościowy facebook 750 

            

            - Nr 2/2017/G Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy  

               społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  

               z wykorzystaniem rozwiazań innowacyjnych   zamieszczone dnia 14.06.2017,  

               liczba wejść na: 

             - stronę internetową  559,  Odstąpienie od naboru 2/2017/G - 163 

             - portal społecznościowy facebook 814 

 

            - Nr 3/2017/G Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej    

                infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej promowanie obszaru  

                objetego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych zamieszczone dnia 22.09.2017,  

               liczba wejść na: 

             - stronę internetową  346,  Odstąpienie od naboru 3/2017/G - 29 

             - portal społecznościowy facebook 1155 

 

- Wyniki naborów 1/2017, 2/2017 zamieszczone dnia 26.06.2017, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  245,   

 

- Wyniki naborów 1/2017, 2/2017 po rozpatrzonych protestach zamieszczone dnia  

    24.07.2017, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  123,   

 

- Wyniki naborów 1/2017 po rozpatrzonych protestach zamieszczone dnia 01.08.2017, 

   liczba wejść na: 

             - stronę internetową  179,   

 



 
- Wyniki naborów 3/2017 zamieszczone dnia 01.08.2017, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  184,   

 

            - Nr 4/2017/G Promowanie obszaru objetego LSR, w tym produktów lub usług  

               lokalnych zamieszczone dnia 22.09.2017, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  381,  Wyniki naboru 4/2017/G - 38 

             - portal społecznościowy facebook 773 

 

            - Nr 5/2017/G Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy  

               społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  

               z wykorzystaniem rozwiazań innowacyjnych   zamieszczone dnia 22.09.2017,  

               liczba wejść na: 

             - stronę internetową  351,  Odstąpienie od naboru 5/2017/G - 36 

             - portal społecznościowy facebook 955 

 

            - Nr 6/2017/G Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy  

               społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  

               z wykorzystaniem rozwiazań innowacyjnych   zamieszczone dnia 09.11.2017,  

               liczba wejść na: 

             - stronę internetową  121,   

             - portal społecznościowy facebook 1655 

 

            - Nr 7/2017/G Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy  

               społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  

               z wykorzystaniem rozwiazań innowacyjnych   zamieszczone dnia 09.11.2017, 

               liczba wejść na: 

             - stronę internetową  90, 

             - portal społecznościowy facebook 1414 

 

            - Nr 8/2017/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego zamieszczone dnia 09.11.2017,  

               liczba wejść na: 

             - stronę internetową  143, 

             - portal społecznościowy facebook 1639 

 

II. Rozdysponowało Ulotkę informacyjną  

 

Rodzaj spotkania Ilość 

odbiorców 

Walne Zebranie Członków 40 

Posiedzenia Rady 15 

Posiedzenia Zarządu  15 

Doradztwo 93 

Warsztaty 23 

Szkolenia z Tworzenia produktów lokalnych  22 

Szkolenie „Poznanie dobrych praktyk – Inkubator”  15 

Razem 209 



 
 

 

 

 

III. Promowało region LGD poprzez udział w targach i imprezach lokalnych: 

 

Lp. Impreza Termin Ilość osób 

1. Targi World Travel Show w Nadarzynie 20-22.10.2017 5 

  Razem 5 

 

 

IV. Wspierało potencjalnych beneficjentów w zakresie doskonalenia umiejętności: 

 

Wykaz szkoleń od 01.06.2017 do 30.11.2017 roku 

Lp. Temat szkolenia Termin Miejsce realizacji Ilość 

osób 

1. Tworzenie produktów lokalnych 

 

Osoba prowadząca: Fundacja MILA 

Olga Gałek 

27.06.2017 Miejska Biblioteka Publiczna 

 w Opocznie 

12 

28.06.2017 Wolborskie Centrum Kultury im. 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

10 

Razem 22 

 

2. Poznanie dobrych praktyk - 

Inkubator 

Podmiot prowadzący: Ośrodek 

Promowania Przedsiębiorczości  

w Sandomierzu 

Raport z prowadzonych badań w zakresie 

jakości świadczonych usług 

szkoleniowych, stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego sprawozdania. 

 

16-

18.10.2017 

Sandomierz, Inkubator w Dwikozach 20 

Razem 20 

3. Warsztaty Rodzaj - Trener Gmina/Miejsce Termin Ilość 

osób 

 Kulinarne Fruitcarving  

Pracownia Sztuki 

Kulinarnej Łukasz   

Opoczno 

-Kraśnica 

05-06.06.2017 10 

 Artystyczne Pająki 

– Weronika Gruszecka 

Drzewica 

- Żardki 

05-06.06.2017 13 

Razem 23 

 



 
 

 

W rozpatrywanym przedziale czasowym, odbyło się 1 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Dolina Pilicy: 

Lp. Data  

posiedzenia 

Liczba 

podjętych 

uchwał 

Liczba członków Frekwencja  

na zebraniu 

(lista obecności) 

Frekwencja  

na zebraniu 

(lista upoważnień) 

1. 25.09.2017 9 191 57 39 

 

Zgodnie z prowadzonym Rejestrem Uchwał w okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia 

Zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy: 

Lp. Data  

posiedzenia 

Numer  

posiedzenia 

Liczba 

podjętych 

uchwał 

Frekwencja  

na posiedzeniach 

(15-osobowy skład 

Zarządu) 

1. 30.06.2017 XVIII 3 11 

2. 28.08.2017 XIX 5 8 

3. 25.09.2017 XX 4 8 

 

Ostatnia aktualizacja liczby członków LGD miała miejsce 25 września 2017 r., podczas posiedzenia 

Zarządu, który podjął uchwałę nr XX/4/2017 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia 

Dolina Pilicy. Stwierdzono, iż uaktualniona liczba członków liczy 191 członków zwyczajnych: 

 sektor publiczny (samorządy gminne) – 15,  

 sektor społeczny – 37,  

 sektor gospodarczy – 37,  

 mieszkańcy – 86,  

 osoby zamieszkujące poza obszarem działania LGD - 16,  

 

oraz 2 członków wspierających: 

 Fundacja Wspierania Inicjatyw Sea Scouts,  

 Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski Centrum Kultury w Inowłodzu. 

W odniesieniu do stanu liczby członków na dzień podpisania umowy o warunkach  

i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność tj. 18.05.2016 r. 

nastąpił przyrost liczby członków LGD o 17 członków zwyczajnych – zgodnie z uchwałą Zarządu nr 

VII/2/2015 z dn. 21.12.2015 r., liczba członków LGD wynosiła wówczas 174 członków zwyczajnych, 

w tym: 

 sektor publiczny (samorządy gminne) – 15,  

 sektor społeczny – 30,  

 sektor gospodarczy – 30,  

 mieszkańcy – 84,  

 osoby zamieszkujące poza obszarem działania LGD - 15,  

 



 
oraz 2 członków wspierających: 

 Fundacja Wspierania Inicjatyw Sea Scouts,  

 Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski Centrum Kultury w Inowłodzu. 


