
Tomaszów Maz., dn. 01.06.2018 r. 

 

MONITORING REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

ZA OKRES OD 01.12.2017 R. DO 31.05.2018 R.  
 

 

W okresie sprawozdawczym do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00002-6933-UM0510019/15 został 

zawarty: 

 aneks nr 5 w dn. 17.01.2018 r. w związku z wprowadzanymi zmianami do Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia 

Dolina Pilicy nr XXI/3/2017 z dn. 12.12.2017 r. (wyjaśnienia w zakresie zmian stanowią 

załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania). 

 

Stopień wydatkowania budżetu na funkcjonowanie LGD na dzień 31.05.2018 r. 

przedstawia się następująco: 

 
Lp. Nazwa kosztu grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj Razem

1 Wynagrodzenia 33 949,15 44 077,44 14 755,09 25 717,20 26 118,00 25 457,18 170 074,06

2 Pochodne wynagrodzeń 9 143,30 8 733,12 17 876,42

3 Czynsz 1 136,61 1 152,89 1 166,28 1 149,14 1 165,06 1 146,79 6 916,77

4 Opaty telefoniczne 791,33 248,43 459,24 376,01 400,55 400,61 2 676,17

5 Sprzątanie biura 520,50 737,86 379,50 70,50 759,00 141,00 2 608,36

6 Materiały biurowe 1 338,82 2 016,01 3 354,83

7 Delegacje 545,78 511,18 425,90 234,34 1 184,47 2 901,67

8 Naprawa sprzętu biurowego 370,00 123,00 221,40 714,40

9 Sprzęt biurowy 1 329,00 1 329,00

10 Szkolenie dla pracowników 900,00 1 200,00 2 100,00

11 Szkolenia dla racy 0,00

12 Program księgowy/program OMIKRON 676,50 1 254,60 1 931,10

13 Radca prawny 0,00

14 Usługi pocztowe 0,00

15
Serwer/domena strona 

internetowa
418,20 123,00 541,20

16 Targi 36,00 1 250,00 714,00 36,00 2 036,00

17 Warsztaty refleksyjne 820,00 820,00

18 Publikacja 19 950,00 19 950,00

19 Warsztaty/szkolenia/spotkania 116,66 3 915,00 4 031,66

49 456,19 55 319,74 20 718,89 51 054,75 31 067,02 32 245,05 239 861,64Razem

Funkcjonowanie biura

 
 

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

zostało przeszkolonych: 

 w terminie 14.02.2018 r. – 5 pracowników biura w zakresie moderowania warsztatu 

refleksyjnego prowadzonego w ramach ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017) w wymiarze 

8 godzin szkoleniowych /szkolenie finansowane w ramach PROW 2014-2020/, 

 w terminie 27.04.2018 r. – 15 członków organu decyzyjnego w zakresie oceny wniosków 

w celu podniesienia wiedzy i kompetencji organu decyzyjnego – kryteria wyboru 

operacji w zakresie przedsiębiorczości w wymiarze 8 godzin szkoleniowych /szkolenie 

organizowane przez LGD w ramach PROW 2014-2020/. 

 

Ponadto: 

 w terminie 22.05.2018 r.  – 3 przedstawicieli LGD uczestniczyło w szkoleniu „Ochrona 

danych osobowych oraz realizacja projektów współpracy w ramach działania Leader 



objętego PROW 2014-2020 /szkolenie bezpłatne – organizowane przez Jednostkę 

Regionalną KSOW Województwa Łódzkiego wspólnie z Łódzką Siecią LGD/. 

 

Z dniem 14.12.2017 r. Urząd Marszałkowski zatwierdził wprowadzone do 

harmonogramu naborów zmiany na podstawie pisma nr SDP-219/17 z dn. 27.11.2017 r. 

(szczegółowy wykaz przesunięć został wykazany w sprawozdaniu z monitoringu realizacji 

lokalnej strategii rozwoju za okres 01.06.2017 r. – 30.11.2017 r.). Ponowna aktualizacja 

harmonogramu została wystosowana z dniem 28.02.2018 r., w zakresie następujących 

przesunięć: 

 podejmowanie działalności gospodarczej  /1.800.000,00 zł/ z I poł. 2018 r. na  II poł. 

2018 r.; 

 rozwój działalności gospodarczej  /1.700.000,00 zł/ z I poł. 2018 r. na  II poł. 2018 r.; 

 wspieranie/aktywizowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych – granty /217.777,68 zł/ z I poł. 2018 r. na  I poł. 2019 r.; 

 budowa lub przebudowa infrastruktury  turystycznej – operacja własna /40.000,00 zł/ z II 

poł. 2018 r. na II poł. 2019 r; 

 pobudzanie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych w tym 

wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych praktyk, rozwój tożsamości – granty 

/217.788,67 zł/ z II poł. 2018 r. na  I poł. 2020 r.; 

 działania wspierające grupy defaworyzowane  - granty /66.000,00 zł/ z II poł. 2018 r. na I 

poł. 2020 r.; 

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

2019 r. na II poł. 2019 r.; 

 organizacja imprez lokalnych – granty /290.000,00 zł/ z I poł. 2019 r. na I poł. 2020 r.; 

 organizacja imprez lokalnych – granty /280.000,00 zł/ z I poł. 2019 r. na I poł. 2020 r.; 

 wspieranie/aktywizowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych – granty /187.871,79 zł/ z I poł. 2019 r. na II poł. 2019 r; 

 budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku – granty /280.000,00 zł/ z II poł. 

2019 r. na II poł. 2020 r.; 

 organizacja imprez lokalnych – granty / 220.000,00 zł/ z II poł. 2019 r. na II poł. 2020 r.; 

 wspieranie/aktywizowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych – granty /116.666,67 zł/ z II poł. 2019 r. na II poł. 2020 r. 

Ww. harmonogram planowanych naborów, przyjęty przez Zarząd Województwa 

Łódzkiego w dn. 12.03.2018 r., stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.  

 

Mając na uwadze obowiązek przygotowania jasnych, jednolitych podstaw oceny operacji 

oraz tworzenia przesłanek do skutecznego wdrażania LSR na lata 2014-2020, LGD dokonało 

zmian w zakresie doprecyzowania lokalnych kryteriów wyboru dla operacji: podejmowanie 

działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej. Zmienione kryteria, 

poddane uprzednio konsultacjom społecznym poprzez stronę internetową www.dolinapilicy.pl, z 

dniem 27.02.2018 r. zostały zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski. Kryteria wyboru operacji 

dla podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej stanowią odpowiednio załącznik nr 

3 oraz 4 do niniejszego sprawozdania. 

 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Dolina Pilicy prowadziło nabory wniosków 

o przyznanie pomocy oraz dokonywało oceny złożonych wniosków w ramach poddziałania 19.2 

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

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

 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; 

http://www.dolinapilicy.pl/
http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=371


 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; 

 1/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej; przedsięwzięcie:  Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i 

wypoczynku - termin naboru 12.03. – 26.03.2018 r. – pula dostępnych środków – 

1.646.333,00 zł; 

 1/2018/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 12.03. – 26.03.2018 r. – 

pula dostępnych środków – 147.444,33 zł; 

 2/2018 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego; przedsięwzięcie: Budowa, przebudowa, 

rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w 

miejscowościach: Aleksandrów, Skotniki, Smardzewice, Rzeczyca, Łazy-Dąbrowa - termin 

naboru 15.05. – 29.05.2018 r. – pula dostępnych środków – 270.000,00 zł; 

 2/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej; planowane zadania: Budowa lub przebudowa obiektów 

infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej - termin naboru 15.05. – 29.05.2018 r. – 

pula dostępnych środków – 234.000,00 zł; 

 3/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej; planowane zadania: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i 

wypoczynku - termin naboru 15.05. – 29.05.2018 r. – pula dostępnych środków – 

230.000,00 zł. 

 

W rozpatrywanym przedziale czasowym  odbyło się 6 posiedzeń Rady Stowarzyszenia 

Dolina Pilicy: 

Lp. Data  

posiedzenia 

Numer  

posiedzenia 

Liczba 

podjętych 

uchwał 

Frekwencja  

na posiedzeniach 

(15-osobowy skład 

Rady) 

1. 12.12.2017 r. VII 4 13 

2. 15.01.2018 r. VIII 21 9 

3. 24.01.2018 r. IX 19 11 

4. 05.04.2018 r. X 9 10 

5. 26.04.2018 r. XI 14 9 

6. 30.05.2018 r. XII 2 10 

http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=372
http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=373
http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=387
http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=383


 

LISTY  Z WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH WW. NABORÓW 

 

 

Nabór nr 6/2017/G w zakresie wzmocnienia 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. 

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów przez Radę Stowarzyszenia Dolina Pilicy  

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

wnioskodawcy 

Znak 

sprawy 

Tytuł grantu Nazwa realizowanego 

zadania 

Ocena 

operacji wg 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru – 

suma 

punktów 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy /zł/ 

Ustalona 

przez 

LGD 

kwota 

wsparcia 

/zł/ 

1. 

Stowarzyszenie 

"Przedborska Orkiestra 

Dęta" 

14/O/2017/G 
Doposażenie Stowarzyszenia "Przedborska Orkiestra 

Dęta" w instrumenty muzyczne 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

19 18 891,00 18 891,00 

2. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Zawadzie 
9/O/2017/G 

"Kultywowanie i promocja lokalnej twórczości 

poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

przy OSP w Zawadzie" 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

18 19 856,00 19 856,00 

3. 

STOWARZYSZENIE 

SULEJÓW DLA 

POKOLEŃ 

3/O/2017/G 

Kultywowanie tradycji poprzez zakup zapasek 

nawiązujących do tradycyjnych strojów ludowych dla 

Kół Gospodyń Wiejskich z Łęczna, Krzewin i 

Kurnędza. 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

17 5 116,00 5 116,00 

4. 
Bukowieckie 

Stowarzyszenie Kultury 

Ludowej i Sportu w 

Bukowcu Opoczyńskim 

1/O/2017/G 

Wsparcie kultury ludowej poprzez zakup elementów 

stroju ludowego oraz zestawu nagłaśniającego dla 

Zespołu Śpiewaczego "Bukowianki". 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 12 305,00 12 305,00 



5. 

Stowarzyszenie "Razem 

dla Sobawin" 
2/O/2017/G 

KULTYWOWANIE TRADYCJI LUDOWYCH 

POPRZEZ ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 22 104,00 22 104,00 

6. 
Gminny Związek 

Rolników, Kółek i 

Organizacji Rolniczych w 

Wolborzu 

4/O/2017/G 

Żywa tradycja i kultura - doposażenie w niezbędny 

sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Żarnowicy 

Dużej. 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 7 777,00 7 777,00 

7. 
Gminny Związek 

Rolników, Kółek i 

Organizacji Rolniczych w 

Wolborzu 

5/O/2017/G 
Żywa tradycja i kultura - doposażenie w niezbędny 

sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich Golesze Duże. 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 7 777,00 7 777,00 

8. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Młynarach 
6/O/2017/G 

Żywa tradycja i kultura - doposażenie w niezbędny 

sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Młynarach. 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 7 777,00 7 777,00 

9. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Proszeniu 
7/O/2017/G 

Żywa tradycja i kultura - doposażenie w niezbędny 

sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Proszeniu. 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 7 777,00 7 777,00 

10. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Świątnikach 
8/O/2017/G 

Żywa tradycja i kultura - doposażenie w niezbędny 

sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Świątnikach. 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 7 777,00 7 777,00 

11. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Niewierszynie 
10/O/2017/G 

Doposażenie jednostki OSP w Niewierszynie w 

niezbędny sprzęt, stroje i wyposażenie. 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 12 203,00 12 203,00 

12. 
Ochotnicza Straż Pożarna 11/O/2017/G Doposażenie jednostki OSP w Skotnikach w 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 
16 12 287,00 11 845,00 



w Skotnikach niezbędny sprzęt, stroje i wyposażenie. grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

13. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Dąbrowie nad Czarną 
12/O/2017/G 

Doposażenie jednostki OSP w Dąbrowie nad Czarną 

w niezbędny sprzęt, stroje i wyposażenie 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 12 500,00 12 314,00 

14. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Siucicach 
13/O/2017/G 

Doposażenie jednostki OSP w Siucicach w 

niezbędny sprzęt, stroje i wyposażenie. 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 12 450,00 12 450,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria w ramach limitu środków /zł/: 166 597,00 165 969,00 

15. 

Stowarzyszenie Nasza 

Gmina Rzeczyca 
15/O/2017 

Doposażenie Amatorskiego Ruchu Artystycznego z 

terenu gminy Rzeczyca w stroje i instrumenty 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 29 924,00 29 924,00 

16. 

OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W 

SULEJOWIE  

16/O/2017/G 
Doposażenie orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sulejowie 

Wyposażenie, doposażenie 

organizacji pozarządowych, 

grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych w stroje, sprzęt 

muzyczny itp. 

16 11 100,00 10 699,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria, niemieszczących się w limicie środków /zł/: 41 024,00 40 623,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nabór nr 7/2017/G w zakresie wzmocnienia 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 

 
Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów przez Radę Stowarzyszenia Dolina Pilicy 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

wnioskodawcy 

Znak sprawy Tytuł grantu Nazwa realizowanego 

zadania 

Ocena 

operacji wg 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru – 

suma 

punktów 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy /zł/ 

Ustalona 

przez 

LGD 

kwota 

wsparcia 

/zł/ 

1. DRZEWICKIE 

CENTRUM 

WOLONTARIATU 

"OFIARNA DŁOŃ" 

6/GD2/2017/G ekoJUNIOR 

Szkolenia i inne działania 

społeczne wspierające grupy 

defaworyzowane 

21 5 000,00 5 001,00 

2. Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Zarząd 

Oddziału Wojewódzkiego 

w Łodzi  

2/GD2/2017/G 

Edukacja diabetologiczna i ekologiczna grup 

defaworyzowanych z terenu Gminy i Miasta 

Drzewica 

Szkolenia i inne działania 

społeczne wspierające grupy 

defaworyzowane 

20 5 000,00 5 000,00 

3. STOWARZYSZENIE 

"POŚWIĘTNE-

NAKRĘCONA GMINA" 

5/GD2/2017/G 
Organizacja spotkania aktywizującego dla seniorów 

w ramach warsztatów ekologicznych. 

Szkolenia i inne działania 

społeczne wspierające grupy 

defaworyzowane 

20 9 000,00 9 000,00 

4. DRZEWICKIE 

CENTRUM 

WOLONTARIATU 

"OFIARNA DŁOŃ" 

7/GD2/2017/G ekoSENIOR 

Szkolenia i inne działania 

społeczne wspierające grupy 

defaworyzowane 

19 7 000,00 7 000,00 

5. Stowarzyszenie 

"Uniwersytet Trzeciego 

Wieku" w Drzewicy 

8/GD2/2017/G Zdrowy i aktywny senior - wykłady edukacyjne 

Szkolenia i inne działania 

społeczne wspierające grupy 

defaworyzowane 

19 10 160,00 10 160,00 

6. 
"Moje tradycje i 

innowacje" 
9/GD2/2017/G 

"Nasze rady na odpady" - spotkanie edukacyjno-

integracyjne oraz wyjazd dla osób z grup 

defaworyzowanych. 

Szkolenia i inne działania 

społeczne wspierające grupy 

defaworyzowane 

18 10 000,00 10 000,00 

7. Stowarzyszenie SENIOR 3/GD2/2017/G Edukacja poprzez turystykę i kulturę ludową. Szkolenia i inne działania 17 5 000,00 5 000,00 



UŚMIECH społeczne wspierające grupy 

defaworyzowane 

8. Stowarzyszenie Emerytów 

i Rencistów "Zawsze 

Razem" w 

Wielgomłynach 

4/GD2/2017/G Akademia Aktywnego Seniora 

Szkolenia i inne działania 

społeczne wspierające grupy 

defaworyzowane 

17 8 054,00 8 054,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria w ramach limitu środków /zł/: 59 214,00 59 215,00 

9. 

Agata Łepczyk 1/GD2/2017/G 

Wyjazd dzieci i młodzieży na warsztaty i piknik 

ekologiczny o tematyce "ochrona środowiska oraz 

przeciwdziałanie zmianom klimatycznym". 

Szkolenia i inne działania 

społeczne wspierające grupy 

defaworyzowane 

16 29 960,00 29 960,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria, niemieszczących się w limicie środków /zł/: 29 960,00 29 960,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nabór nr 8/2017/G w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego; 

planowane zadania: wyposażenie bądź doposażenie lokalnych twórców; 

budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dziedzictwa kulturowego 

 
Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów przez Radę Stowarzyszenia Dolina Pilicy  

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

wnioskodawcy 

Znak 

sprawy 

Tytuł grantu Nazwa realizowanego 

zadania 

Ocena 

operacji wg 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru – 

suma 

punktów 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy /zł/ 

Ustalona 

przez LGD 

kwota 

wsparcia 

/zł/ 

1. 
Mariusz Bogusławski 2/D/2017/G Doposażenie warsztatu twórcy ludowego 

Wyposażenie lub doposażenie 

lokalnych twórców 
22 9 940,00 9 940,00 

2. 
Daniel Mączyński 1/D/2017/G 

Wsparcie malarskiej i fotograficznej twórczości 

artystycznej poprzez doposażenie.  

Wyposażenie lub doposażenie 

lokalnych twórców 
21 12 601,00 12 601,00 

3. Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. Niepokalanego 

Poczęcia N. M. P. w 

Skotnikach  

3/D/2017/G 

Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowych 

obiektów stanowiących wyposażenie Kościoła 

Parafialnego w Skotnikach. 

Budowa, przebudowa, 

rewitalizacja, wyposażenie, 

oznakowanie obiektów 

dziedzictwa kulturowego 

16 29 982,00 29 982,00 

4. 

Stowarzyszenie Ziemi 

Łazowskiej PL 
5/D/2017/G 

Zmiana sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego na budynek muzeum 

skansenowskiego Skansenu Ziemi Łazowskiej. 

Budowa, przebudowa, 

rewitalizacja, wyposażenie, 

oznakowanie obiektów 

dziedzictwa kulturowego 

16 19 999,00 19 999,00 

5. 
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy WILK 

RZECZYCA 

6/D/2017/G 

Przebudowa terenów utwardzonych służących 

ekspozycji i oznakowaniu obiektów dziedzictwa 

kulturowego wraz z zagospodarowaniem terenu 

przyległego 

Budowa, przebudowa, 

rewitalizacja, wyposażenie, 

oznakowanie obiektów 

dziedzictwa kulturowego 

16 49 998,00 49 998,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria w ramach limitu środków /zł/: 122 520,00 122 520,00 

6. 
Stanisław Ślusarczyk 4/D/2017/G 

Rozwój tradycyjnego rzemiosła artystycznego 

poprzez doposażenie warsztatu rzeźbiarskiego.  

Wyposażenie lub doposażenie 

lokalnych twórców 
19 9 940,00 9 940,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria, niemieszczących się w limicie środków /zł/: 9 940,00 9 940,00 



Nabór nr 1/2018 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; 

przedsięwzięcie: budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku 

 
Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów przez Radę Stowarzyszenia Dolina Pilicy  

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 Nasza 

Gmina Rzeczyca 
1/R/2018 Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego służącego rekreacji i wypoczynkowi dla 

mieszkańców i turystów 
17 99 941,00 99 941,00 

2. Gmina Lubochnia 3/R/2018 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Małecz 17 46 449,00 46 449,00 

3. Gmina Sulejów 7/R/2018 Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie 

Sulejów. 
17 130 967,00 130 967,00 

4. Gmina Lubochnia 2/R/2018 Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Henryków 16 38 178,00 38 178,00 

5. Gmina Lubochnia 6/R/2018 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowy Glinnik (Osiedle) 16 190 890,00 190 890,00 

6. Gmina Przedbórz 8/R/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do 

wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową. 
15 190 890,00 190 890,00 

7. Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 

Królowej Woli "Przyjazna 

Wieś" 

4/R/2018 Remont boiska przyszkolnego służącego aktywnej rekreacji oraz budowa obiektów 

małej architektury: siłowni plenerowej w Królowej Woli 
14 300 000,00 300 000,00 

8. 
Gmina Aleksandrów 

5/R/2018 

 
Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wólka Skotnicka 

 
14 87 294,00 87 294,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria w ramach limitu środków /zł/: 1 084 609,00 1 084 609,00 

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

  

 

 

 



Nabór nr 1/2018/G w zakresie wzmocnienia 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 

 
Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów przez Radę Stowarzyszenia Dolina Pilicy  

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

wnioskodawcy 

Znak 

sprawy 

Tytuł grantu Nazwa realizowanego 

zadania 

Ocena 

operacji wg 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru – 

suma 

punktów 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy /zł/ 

Ustalona 

przez LGD 

kwota 

wsparcia 

/zł/ 

1. Polski Związek Wędkarski 

Okręg w Piotrkowie 

Trybunalskim 

8/A/2018/G Świadomi EKO mieszkańcy 

organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do 

aktywizacji mieszkańców 

21 29 997,00 29 997,00 

2. 
Stowarzyszenie Nasza 

Gmina Rzeczyca 
1/A/2018/G 

Organizacja wydarzeń edukacyjno - integrujących 

lokalną społeczność i wzmacniających kapitał 

ludzki gminy 

organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do 

aktywizacji mieszkańców 

20 10 000,00 10 000,00 

3. STOWARZYSZENIE 

"POŚWIĘTNE - 

NAKRĘCONA GMINA" 

3/A/2018/G 
Organizacja wieczoru kinowego pn. "Spotkanie z 

filmową historią Gminy Poświętne" 

organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do 

aktywizacji mieszkańców 

20 5 000,00 5 000,00 

4. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Drzewicy 
5/A/2018/G 

Budowanie tożsamości historycznej wśród 

mieszkańców obszaru działania LGD 

Stowarzyszenia Dolina Pilicy 

organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do 

aktywizacji mieszkańców 

20 9 998,00 9 998,00 

5. Stowarzyszenie Zamek 

Kazimierzowski - Centrum 

Kultury w Inowłodzu 

12/A/2018/G Eko wędrówka w czasy średniowiecza 

organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do 

aktywizacji mieszkańców 

20 29 999,00 29 999,00 

6. 
Stowarzyszenie "RAZEM 

DLA SOBAWIN" 
2/A/2018/G 

Pobudzenie aktywności mieszkańców oraz 

wymiana doświadczeń poprzez organizację 

wydarzeń szkoleniowo-integracyjnych. 

organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do 

aktywizacji mieszkańców 

19 23 649,00 23 649,00 

7. 
Stowarzyszenie Trzeźwości 

"Dobry Dzień" 
4/A/2018/G 

Kobieta zmienną jest.... - Dzień Piękna w gminie 

Wolbórz 

organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do 

aktywizacji mieszkańców 

19 8 000,00 8 000,00 



8. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Łazisku 
7/A/2018/G GMINNY TURNIEJ SOŁECTW 

organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do 

aktywizacji mieszkańców 

19 20 116,00 20 116,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria w ramach limitu środków /zł/: 136 759,00 136 759,00 

9. Towarzystwo Imienia 

Marii Konopnickiej 

Oddział w Górach 

Mokrych 

11/A/2018/G  Wielkie łowy Króla Kazimierza 

organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do 

aktywizacji mieszkańców 
19 34 440,00 34 440,00 

10. 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi i Rolnictwa 
6/A/2018/G EkoFestyn w Gminie Mniszków 

organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do 

aktywizacji mieszkańców 

16 29 889,00 29 889,00 

Wartość łączna operacji wybranych do finansowania, spełniających niezbędne kryteria, niemieszczących się w limicie środków /zł/: 64 329,00 64 329,00 

 

  

Lista wniosków niewybranych do powierzenia grantów przez Radę Stowarzyszenia Dolina Pilicy  

Lp. 
Imię i Nazwisko/ 

Nazwa Wnioskodawcy 

Znak 

sprawy 
Tytuł grantu Nazwa realizowanego zadania 

Wynik 

oceny 

zgodności z 

LSR 

Ocena 

operacji wg 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru –

suma 

punktów 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy /zł/ 

Wartość łączna operacji zgodnych z LSR, niespełniających niezbędnych kryteriów /zł/:  0,00 

1. Agata Łepczyk 9/A/2018/G 

Organizacja terenowych warsztatów ekologicznych o 

tematyce "ochrona środowiska oraz przeciwdziałanie 

zmianom klimatycznym". 

organizacja wydarzeń 

przyczyniających się do 

aktywizacji mieszkańców 

negatywny ----- 39 500,00 

Wartość łączna operacji niezgodnych z LSR /zł/: 39 500,00 

 

 



Lista wniosków niespełniających kryteriów merytorycznych  

/brak obligatoryjnych załączników/ 

 

Lp. 

 

Indywidualny 

numer nadany 

wnioskowi  

/znak sprawy/ 

 

 

Imię  i nazwisko/ 

 nazwa 

wnioskodawcy 

 

Numer 

identyfikacyjny 

wnioskodawcy  

(nr nadany 

przez ARiMR) 

 

Tytuł grantu 

 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy /zł/ 

 

Brakujące obligatoryjne załączniki 

1. 10/A/2018/G ZWIĄZEK 

HARCERSTWA 

POLSKIEGO 

CHORĄGIEW 

ŁÓDZKA 

- Aktywizacja środowisk lokalnych w 

Gminie Sulejów 

29 100,00 1) dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku 

2) dokument potwierdzający:  

 doświadczenie Wnioskodawcy tj. Związku 

Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w 

realizacji projektów o charakterze 

podobnym do operacji, którą zamierza 

realizować bądź  

 posiadanie przez Wnioskodawcę zasobów 

odpowiednich do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować bądź  

 wykonywanie działalności odpowiedniej do 

przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wnioskodawcy 

 

 

 

 

W ramach naborów: 

 2/2018 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego; przedsięwzięcie: Budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dziedzictwa 

kulturowego w miejscowościach: Aleksandrów, Skotniki, Smardzewice, Rzeczyca, Łazy-Dąbrowa wpłynęło 2 wnioski na kwotę 269.940,00 zł przy 

puli dostępnych środków – 270.000,00 zł; 

 2/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; przedsięwzięcie: Budowa lub 

przebudowa infrastruktury turystycznej wpłynęły 3 wnioski na kwotę  99.401,00 zł przy puli dostępnych środków – 234.000,00 zł; 

 3/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; przedsięwzięcie: Budowa lub 

przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku wpłynęło 12 wniosków na kwotę 314.816,00 zł przy puli dostępnych środków –230.000,00 zł. 

Posiedzenia Rady w ramach oceny ww. wniosków planowane są na lipiec 2018 r.  



 

W rozpatrywanym przedziale czasowym, w ramach przeprowadzonego naboru nr 1/2018/G  – 

w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych, wpłynęło jedno odwołanie od decyzji Rady: 

 w dn. 17.05.2018 r. złożone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Rolnictwa dot. 

wniosku pt.: „EkoFestyn w Gminie Mniszków”. 

Na posiedzeniu Rady w dn. 30.05.2018 r., w toku weryfikacji  oceny operacji w zakresie 

podniesionych w odwołaniu zarzutów, Rada  uznała argumenty wnioskodawcy za zasadne, zmieniając 

decyzję dot. przyznanej uprzednio punktacji oraz postanawiając tym samym wybrać operacje do 

finansowania przy ustalonej kwocie wsparcia w wysokości 29.889,00 zł.  

 

 

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

przedziale czasowym 18.05.2016 r. – 31.05.2018 r.  skorzystało 227 potencjalnych beneficjentów 

(przy jednokrotnym uwzględnieniu wnioskodawcy w całym okresie programowania), w tym 135 

osób/podmiotów w zakresie  przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.   

 

Wykaz doradztwa w odniesieniu do prowadzonych naborów: 

 

Numer 

naboru 

Ilość osób na 

doradztwie 

Ilość złożonych 

wniosków 

Ilość złożonych 

wniosków 

wspartych 

doradztwem 

Ilość wybranych 

wniosków 

wspartych 

doradztwem 

6/2017/G 16 16 16 16 

7/2017/G 9 9 9 9 

8/2017/G 6 6 6 6 

1/2018/G 12 12 12 10 

1/2018 9 8 8 8 

2/2018/G 3 3 3 posiedzenie Rady 

- 07.2018 r. 

3/2018/G 12 12 12 posiedzenie Rady 

- 07.2018 r. 

2/2018 2 2 2 posiedzenie Rady 

- 07.2018 r. 

 

W ramach prowadzonych badań w zakresie jakości świadczonych usług doradczych 

Stowarzyszenie Dolina Pilicy zebrało (od początku okresu programowania) 222 ankiety. Spośród 

badanych 73,87% korzystało z usług doradczych udzielanych przez pracowników LGD po raz 

pierwszy. Zakresy tematyczne świadczonego doradztwa dotyczyły: podejmowania i rozwoju 

działalności gospodarczej, wzmocnienia kapitału społecznego, rozwoju ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, promocji obszaru objętego 

LSR, w tym produktów i usług lokalnych oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. 77,93% 

ankietowanych korzystało bezpośrednio z konsultacji przy wypełnianiu wniosku o przyznanie 

pomocy. Jakość świadczonych usług doradczych zostały ocenione przez 95,50% respondentów na 

poziomie bardzo dobrym, przez 4,50% na poziomie dobrym. Podobnie kształtuje się poziom oceny  

wiedzy i kompetencji pracowników LGD, który 96,85% ankietowanych oceniło bardzo dobrze, 3,15% 

dobrze.  Ogólny poziom obsługi (w tym uprzejmość, kultura osobista) został oceniony przez 98,20% 

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

wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania. 99,10% ankietowanego doradztwa zostało udzielone 

w kontakcie bezpośrednim z pracownikiem LGD. 95,95% badanych zadeklarowało, że zamierza bądź 

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



wniosków, za odpowiedziami „raczej nie” oraz „nie” opowiedziało się 1,35% badanych, swoje 

niezdecydowanie w powyższym zakresie wyraziło 2,70%  respondentów.   

 

W efekcie przeprowadzonego naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G w zakresie 

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w dniu 12.03.2018 r. 

Stowarzyszenie Dolina Pilicy zawarło umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację 

projektu grantowego pn. „Odkrywamy Dolinę Pilicy dla siebie i turystów”- wydanie materiałów 

promocyjnych oraz popularyzacja innowacyjnych narzędzi promujących region, przystępując tym 

samym do zawierania umów z grantobiorcami wyłonionymi w ramach naboru na realizację 

poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach projektu. Środki finansowe przyznane na realizację 

ww. operacji,  której celem jest wzrost rozpoznawalności turystycznych, gospodarczych i społecznych 

atutów obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju wśród mieszkańców, potencjalnych turystów oraz 

inwestorów, wynoszą 209.387,00 zł.  

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

kolejne wnioski o przyznanie pomocy na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW na lata 2014-2020, tj.: 

 z dn. 18.12.2017 r. wniosek na realizację projektu grantowego pn. „Lokalne imprezy nośnikiem 

promocji potencjału obszaru Doliny Pilicy” 

 z dn. 12.03.2018 r. wnioski na realizację projektów grantowych pn.: 

 „Aktywizacja życia społecznego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych – 

wyposażenie, doposażenie w stroje, instrumenty i sprzęt”, 

  „Działania wspierające grupy defaworyzowane – organizacja klubów, spotkań 

edukacyjno-integrujących, warsztatów, wykładów oraz wyjazdów przyczyniających się 

do włączenia społecznego”, 

  „Z pomocą lokalnym twórcom i obiektom kulturowego dziedzictwa dla zachowania 

tożsamości naszej małej, nadpilicznej ojczyzny.”. 

Po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Łodzi wniosku na realizację projektu grantowego 

pn. „Lokalne imprezy nośnikiem promocji potencjału obszaru Doliny Pilicy” w zakresie promowania 

obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w dniu 14.05.2018 r. Stowarzyszenie 

Dolina Pilicy zawarło umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację ww. projektu, 

którego celem jest wypromowanie obszaru objętego LSR oraz uaktywnienie społeczności lokalnej, 

poprzez zorganizowanie imprez/wydarzeń promujących lokalny potencjał. Środki finansowe 

przyznane na realizację operacji wynoszą 188.062,00 zł. W okresie sprawozdawczym  LGD 

przystąpiło także do  zawierania umów z grantobiorcami wyłonionymi w ramach ww. naboru na 

realizację poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach projektu. 

Pozostałe ww. wnioski na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania oczekują na 

rozpatrzenie. 

 

 

Stopień osiągania wskaźników realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wydatkowania środków 

przedstawia się następująco: 

 
Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Wartość 

wskaźnika 

planowana 

do 

osiągnięcia 

do końca 

2018 r. 

Wartość 

zrealizowanych 

wskaźników 

(dane z umów o 

przyznanie 

pomocy) 

Wysokość 

zakontraktowanych 

środków  

/w zł/ 

Wysokość 

wykorzystania 

środków 

(dane z umów 

o przyznanie 

pomocy) 

Liczba powstałych lub 

przebudowanych  

obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej 

51 szt.  10 szt. - 2 921 333,00  - 

Liczba powstałych lub  17 szt.  - - 374 000,00 - 



przebudowanych obiektów  

infrastruktury turystycznej  

i/lub okołoturystycznej 

Liczba zrealizowanych  

projektów współpracy 

1 szt. - - 77 000,00 - 

Liczba powstałych lub  

przebudowanych obiektów  

kulturalnych 

5 szt.  - 2 szt. 392 450,00 194 631,13 

Liczba osób korzystających z  

nowopowstałej infrastruktury  

turystycznej i/lub  

okołoturystycznej/rekreacyjnej/ 

kulturalnej w pierwszym roku 

po zakończeniu realizacji 

operacji  

10 490 

osób 

1 130 osób - 3 687 783,00 

  

Liczba projektów współpracy  

skierowanych do turystów,  

przedsiębiorców z branży 

turystycznej, lokalnej 

społeczności 

1 - - 77 000,00 

  

Liczba wyposażonych  

bądź doposażonych lokalnych 

twórców 

2 osoby 2 osoby - 25 668,00 - 

Liczba zbudowanych,  

przebudowanych,  

zrewitalizowanych,  

wyposażonych, oznakowanych  

obiektów dziedzictwa  

kulturowego 

5 szt. 3 szt. - 370 000,00 - 

Liczba osób korzystających z 

dóbr dziedzictwa historyczno- 

kulturowego w pierwszym 

roku po zakończeniu realizacji 

operacji 

1 350 osób 250 osób - 

 

395 668,00 

  

Liczba zorganizowanych  

imprez lokalnych 

51 szt. 16 szt. 16 szt. 1 093 500,00 195 521,75 

Liczba wydanych  

materiałów promocyjnych 

15 szt. 9 szt. 16 szt. 315 710,00 220 702,40 

Liczba popularyzowanych  

innowacyjnych narzędzi  

promujących region 

2 szt. 1 szt. 1 szt. 22 000,00 9 840,00 

Liczba odbiorców działań 

promocyjnych 

15 926 

osób 

5 804 osób 7 508 os.  1 431 210,00 
  

Liczba operacji polegających 

na utworzeniu bądź 

rozwinięciu przedsiębiorstwa 

46 szt. 6 szt.  19 szt. 5 995 000,00 2 260 165,00 

Liczba powstałych bądź  

utrzymanych inkubatorów  

przetwórstwa lokalnego 

1 szt. - - 500 000,00 - 

Liczba szkoleń podnoszących 

kompetencje w ramach 

podejmowania lub rozwijania 

działalności gospodarczej  

1 szt. - 1 szt. 5 000,00 3 500,00 

Liczba utworzonych bądź 

utrzymanych miejsc pracy  

46 szt. 6 szt. 32 szt./33 szt. 6 061 667 
  

Liczba osób korzystających z  

infrastruktury służącej 

20 osób - - 433 333,00 
  



przetwarzaniu produktów 

rolnych 

Liczba osób, które podniosły 

swoje kompetencje zawodowe 

 

1 osoba - 1 5 000,00 
  

Liczba operacji wspierających 

organizacje pozarządowe, 

grupy inicjatywne, grupy  

nieformalne 

48 szt.  10 szt. - 702 316,00 - 

Liczba wydarzeń 32 szt. 21 szt. 5 szt.  429 233,00 27 438,00 

Liczba działań kierowanych do 

grup defaworyzowanych 

 

79 szt. 52 szt. 24 szt. 197 890,00 27 970,76 

Liczba wspartych organizacji  

pozarządowych, grup 

inicjatywnych, grup 

nieformalnych 

48 szt. 10 szt. - 702 316,00 

  

Liczba uczestników działań  

aktywizujących 

3 955 osób 2 115 osób 501 os. 627 123,00 
  

 

 

 

 

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 2017 r.  

- aktualizacja 

17.11.2017 22.12.2017 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r.  

 

29.11.2017 22.12.2017 

 

 

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/lub portalu społecznościowym dotyczące: 

 

1. Zaproszenie na szkolenie – Rozwijanie działalności gospodarczej – zamieszczone z dnia 

16.04.2018 

      liczba wejść na: 

- stronę internetową 409, 

                  - portal społecznościowy facebook 743, 

2. Zaproszenie na szkolenie – Rozwijanie działalności gospodarczej – zamieszczone z dnia  

     16.04.2018 

      liczba wejść na: 

- stronę internetową 409, 

                  - portal społecznościowy facebook 743, 

 

3. Zaproszenie na szkolenie – Formy wsparcia aktywności na rynku pracy – zamieszczone  

     z dnia 17.04.2018 



 

4. Zaproszenie do wypełnienia Ankiety – dostosowannie LSR do potrzeb mieszkańców  

     i regionu – zamieszczone z dnia 02.02.2018 

 

5. Konsultacje społeczne – Kryteria wyboru zamieszczone z dnia 08.01.2018 

      liczba wejść na: 

- stronę internetową 548, 

 

6. Konsultacje społeczne – zmiany w LSR zamieszczone z dnia 05.12.2017 

      liczba wejść na: 

- stronę internetową 548, 

 

7. Warsztaty - przypomnienie zamieszczone z dnia 07.12.2017 

      liczba wejść na: 

- stronę internetową 500, 

 

8. Konsultacje społeczne – Kryteria wyboru zamieszczone z dnia 01.12.2017 

      liczba wejść na: 

- stronę internetową 496, 

      9. Promocji obszaru LGD podczas udziału w targach i imprezach lokalnych  

              - Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi - relacja  zamieszczone dnia  

                 20.03.2018, liczba wejść na: 

                  - stronę internetową  455, 

                  - portal społecznościowy facebook 3 550, 

              - Targi Regiony Turystyczne Na Stku Kultur w Łodzi – zaproszenie do współpracy   

                  zamieszczone dnia 20.03.2018, liczba wejść na: 

                  - stronę internetową  540, 

       

      10.   Ogłoszenia dotyczące naborów: 

                 -  Wyniki naboru 1/2018/G  zamieszczone dnia 10.05.2018,  

                     liczba wejść na: 

               - stronę internetową  365,   

 

      - Ogłoszenie o naborze Nr 3/2018/G Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej     

           infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zamieszczone dnia  

           26.04.2018, liczba wejść na: 

                 - stronę internetową  564,   

                 - portal społecznościowy facebook 212 

            

            - Ogłoszenie o naborze Nr 2/2018/G Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej     

                 infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zamieszczone dnia  

                 25.04.2018, liczba wejść na: 

                 - stronę internetową  417,   

               - portal społecznościowy facebook 235 

 

            - Ogłoszenie o naborze Nr 2/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego zamieszczone dnia  

             25.04.2018, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  359,   

             - portal społecznościowy facebook 621 

 

- Wyniki naboru 1/2018 zamieszczone dnia 11.04.2018, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  248,   



 

    - Ogłoszenie o naborze Nr 1/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej     

         infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zamieszczone dnia  

         23.02.2018, liczba wejść na: 

                 - stronę internetową  683,   

                 - portal społecznościowy facebook 567 

            

            - Ogłoszenie o naborze Nr 1/2018/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  

               23.02.2018,  

               liczba wejść na: 

             - stronę internetową  716,   

             - portal społecznościowy facebook 414 

 

- Wyniki naboru 8/2017/G zamieszczone dnia 29.01.2018, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  602,   

 

- Wyniki naboru 7/2017/G zamieszczone dnia 29.01.2018, liczba wejść na: 

             - stronę internetową  586,   

 

- Wyniki naborów 6/2017/G zamieszczone dnia 19.01.2018, 

   liczba wejść na: 

             - stronę internetową  635 

 

 

 

II. Rozdysponowało Ulotkę informacyjną  

 

Odbiorca Ilość odbiorców w okresie od 01.12.2017 do 31.05.2018 

Potencjalni beneficjenci 192 

 

Terminy 

rozdysponowania ulotki 

Od  

01.12.2016  

do 

31.05.2017 

Od  

01.06.2017  

do 

30.11.2017 

Od  

01.12.2017  

do 

31.05.2018 

 599 209 192 

Razem  1 000 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Lp. Impreza Termin Ilość osób 

1. Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi 16-18.03. 2018 7 

  Razem 7 



IV. Wspierało potencjalnych beneficjentów w zakresie doskonalenia umiejętności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizując plan komunikacji w dn. 17.04.2018 r. Stowarzyszenie Dolina Pilicy we współpracy  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowało spotkanie informacyjne 

dotyczące form wsparcia aktywności na rynku pracy skierowane do osób bezrobotnych z terenu gmin:  

Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca i Tomaszów Mazowiecki w powiecie tomaszowskim.  

W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby.  

 

W okresie sprawozdawczym LGD zorganizowało 3 szkolenia, prowadzone przez  

p. Marzenę Cieślak, dot. zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktycznych wskazówek przy 

wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie podejmowania i rozwijania działalność 

gospodarczą w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez 

Stowarzyszenie Dolina Pilicy (Tomaszów Maz. – 07.05.2018 r., Opoczno – 08.05.2018 r., 

Aleksandrów – 09.05.2018 r.). W szkoleniach uczestniczyło łącznie 74 osoby (w tym 65 z obszaru 

LGD). Badaniem ankietowym objęte zostały wyłącznie osoby z obszaru LGD, przy zwrocie ankiet 

dot. oceny szkolenia na poziomie 96,92 %.  Badania w ramach niniejszego szkolenia przeprowadzono 

w zakresie: oceny prowadzącego, materiałów szkoleniowych oraz oceny merytorycznej  

i organizacyjnej szkolenia przy wykorzystaniu, skali ocen: 1 (ocena najniższa) – 5 (ocena najwyższa). 

Większość odpowiedzi respondentów w poszczególnych zakresach tematycznych kształtowała się 

między 4-5. Uśredniając wyniki z ocen poszczególnych zagadnień najwyżej oceniona została 

prowadząca szkolenia - przy średniej z ocen w zakresie przygotowania i wiedzy merytorycznej - 

93,55% osób opowiedziało się za oceną bardzo dobrą, 6,45% za oceną dobrą; w zakresie jasności  

i zrozumiałości przekazu 85,48 % ankietowanych oceniło prowadzącą bardzo dobrze, 14,52% dobrze. 

Materiały szkoleniowe przekazywane podczas spotkania zostały ocenione przez 88,71% 

ankietowanych na poziomie bardzo dobrym, zaś przez 11,29% na poziomie dobrym. W oparciu  

o sumaryczną ocenę stopnia zadowolenia stanowiącą średnią arytmetyczną z ocen przyznawanych  

w ramach poniższych kwestii: 

 jak uczestnik szkolenia ocenia adekwatność (przydatność) szkolenia do jego potrzeb  

i oczekiwań; 

 czy udział w szkoleniu przyczynił się do wzrostu wiedzy w danym obszarze; 

 czy udział w szkoleniu przyczynił się do zdobycia nowych umiejętności/kwalifikacji 

58 na 62 ankietowanych pozytywnie oceniło przydatność szkolenia (średnia z ocen przyznawanych  

w ramach ww. pytaniach powyżej 3,75). 

Realizacja planu komunikacji  

w terminie od 1.12.2017 do 31.05.2018 roku 

Szkolenia, warsztaty 

Szkolenia i Aktywizacja 

Lp. Nazwa szkolenia Termin Miejsce Liczba osób 

1. Szkolenia związane z ogłaszanymi 

konkursami na wsparcie projektów w 

ramach LSR – współpraca z PUP 

Osoba prowadząca: 

Marzena Cieślak 

3 x 20 osób 

07.05.2018 Tomaszów Mazowiecki 20 

08.05.2018 Opoczno 29 

09.05.2018 Aleksandrów 20 

Razem 69 

2. Techniki aktywnego poszukiwania 

pracy – współpraca z PUP 

 

4 x 10 osób 

17.04.2018 Starostwo Powiatowe  

w Tomaszowie Maz. 

23 

Razem 23 



Zgłaszane przez ankietowanych propozycje szkoleń, w których chcieliby uczestniczyć dotyczyły m.in.:  

dofinansowań na podejmowanie i rozwój działalności  gospodarczej, pozyskiwania funduszy unijnych 

dla sektora publicznego i społecznego, zasad korzystania z pomocy z grantów, sieciowania produktów, 

marki lokalnej a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  

 

W rozpatrywanym przedziale czasowym, nie odbyło się Walne Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Dolina Pilicy. 

Zgodnie z prowadzonym Rejestrem Uchwał w okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia 

Zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy: 

Lp. Data  

posiedzenia 

Numer  

posiedzenia 

Liczba 

podjętych 

uchwał 

Frekwencja  

na posiedzeniach 

(15-osobowy skład 

Zarządu) 

1. 12.12.2017 XXI 9 8 

2. 30.01.2018 XXII 5 8 

3. 25.04.2018 XXIII 2 8 

4. 17.05.2018 XXIV 6 9 

 

Ostatnia aktualizacja liczby członków LGD miała miejsce 17 maja 2018 r., podczas posiedzenia 

Zarządu, który podjął uchwałę nr XXIV/3/2018 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia 

Dolina Pilicy. Stwierdzono, iż uaktualniona liczba członków liczy 189 członków zwyczajnych: 

 sektor publiczny (samorządy gminne) – 15,  

 sektor społeczny – 37,  

 sektor gospodarczy – 37,  

 mieszkańcy – 84,  

 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 15 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,  

 Zamek Kazimierzowski Centrum Kultury w Inowłodzu. 

 


