
Warsztat Refleksyjny

Lokalnej Grupy Działania

,,Partnerstwo na Jurze” 

21.02.2022 roku, START godzina 16:00

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Spotkanie sfinansowano z poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



•Program

16:00 ÷ 16:15 Przywitanie i wprowadzenie

15:15 ÷ 16:00 Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego oraz postępu realizacji wskaźników LSR

Dyskusja nt.:

•Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

•W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie 

wskaźników w zaplanowanym czasie?

•W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

•W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim 

stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

•Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności 

interwencyjnej strategii?

17:00 ÷ 17:30 przerwa kawowa

17:30 ÷ 18:15 Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków

Dyskusja nt.:

•Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

18:15 ÷ 18:40 Prezentacja dotycząca funkcjonowania biura LGD

Dyskusja nt.:

•Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

18:40 ÷ 19:00 Podsumowanie

Dyskusja nt.:

• Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

• Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR

• Sposób wykorzystania rekomendacji

19:00 Zakończenie



Obszar LGD

 Obszar LGD „Partnerstwo na Jurze”, który objęty jest 

Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

tworzy 5 gmin powiatu chrzanowskiego: 

 Alwernia, 

 Babice, 

 Chrzanów (obszar wiejski)

 Libiąż 

 Trzebinia (obszar wiejski)

miasto Chrzanów i miasto Trzebinia             

obszary wyłączone z LSR



Forma prawna 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” jest 

stowarzyszeniem specjalnym, którego członkami są podmioty lub 

osoby fizyczne z trzech sektorów: 

 publicznego, 

 gospodarczego 

 społecznego, 

a nadzorowane jest przez Marszałka Województwa Małopolskiego.



Lokalna Strategia Rozwoju
2016-2023

 Prace nad dokumentem rozpoczęły się w czerwcu 2015 roku

 W procesie pisania strategii wzięło udział ponad 1 500 osób!

 Zatwierdzona na Walnym Zebraniu Członków w dniu 

16 grudnia 2015 r.

 Złożona w ramach  konkursu ogłoszonego przez Marszałka 

Województwa Małopolskiego w dniu 29 grudnia 2015r.  

 WYBRANA DO DOFINANSOWANIA 18 KWIETNIA 2016r. 

na Posiedzeniu Zarządu Województwa. 

 6 lokata na liście 

na 32 Lokalnych Grup Działania z Małopolski



Obecny okres programowania 

2016-2023

Podpisanie umowy ramowej 

18.05.2016

na kwotę 9 452 500 zł



Co zakłada LSR na okres 

2016-2023?

Cel Ogólny

Stworzenie warunków do poprawy jakości życia 

mieszkańców obszarów wiejskich 

z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, 

kulturowego, społecznego, gospodarczego 

oraz organizacyjnego 

dla zrównoważonego rozwoju regionu



Zgodnie z diagnozą społeczeństwo wskazało 

4 najistotniejsze obszary interwencji na bazie których 

wygenerowano cele szczegółowe: 

 Wsparcie i rozwój gospodarki/przemysłu – 3 800 000 zł

 Rozwój turystyki (głównie turystyka weekendowa) – 1 300 000 zł

 Rozwój oferty czasu wolnego – 2 260 000 zł

 Działania na rzecz środowiska i przeciwdziałania 

zmianom klimatu – 240 000 zł



Wsparcie i rozwój gospodarki/przemysłu – 3 800 000 zł

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa

3 100 000 zł

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa

700 000 zł

Beneficjenci
Kwota dofinansowania 

na projekt

Poziom 

dofinansowania

Mikro i małe 

przedsiębiorstwa, 

organizacje 

pozarządowe 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą

50 000 zł  - 300 000 zł 70%

Beneficjenci

Kwota 

dofinansowania na 

projekt

Poziom 

dofinansowania

Osoby fizyczne, 

Spółki kapitałowe w 

organizacji

100 000 zł 100 %



Rozwój turystyki (głównie turystyka weekendowa) – 1 300 000 zł

Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, 

wykorzystującej zasoby obszaru LSR

a) obiekty infrastruktury turystycznej

i rekreacyjnej

b) produkty turystyczne

Beneficjenci
Kwota dofinansowania na 

projekt
Poziom dofinansowania

Organizacje pozarządowe, 

osoby fizyczne, związki 

wyznaniowe

5 000 zł - 50 000 zł 80%

Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo na Jurze”
Max. 50 000 zł 95%

Organizacje pozarządowe, 

osoby fizyczne, związki 

wyznaniowe 50 000 zł
63,63%

Jednostki samorządu 

terytorialnego
80%



Rozwój oferty czasu wolnego – 2 260 000 zł

Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup 

defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, 

przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie

Beneficjenci
Kwota dofinansowania na 

projekt

Poziom 

dofinansowania

Jednostki samorządu 

terytorialnego
Min. 50 000 zł 63,63%

Organizacje pozarządowe, osoby 

fizyczne, związki wyznaniowe
50 000 zł - 300 000 zł 80%



Działania na rzecz środowiska i przeciwdziałania 

zmianom klimatu – 240 000 zł

Stworzenie kompleksowej innowacyjnej 

oferty edukacji proekologicznej, 

promującej ochronę środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom klimatu

Innowacyjne działania edukacyjne, 

w zakresie proekologicznych 

rozwiązań, promujące ochronę 

środowiska i przeciwdziałanie zmianom 

klimatu

Beneficjenci
Kwota dofinansowania 

na projekt

Poziom 

dofinansowania

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego

50 000 zł - 63 300 zł 63,63%

Organizacje 

pozarządowe, osoby 

fizyczne, związki 

wyznaniowe

50 000 zł - 63 300zł 80%

Lokalna Grupa 

Działania 

„Partnerstwo na 

Jurze”

Max.50 000 zł 95%

Organizacje 

pozarządowe, osoby 

fizyczne, związki 

wyznaniowe

5 000 zł - 50 000 zł 80%

50 000 zł - 63 300 zł 63,63%

Beneficjenci

Kwota 

dofinansowania na 

projekt

Poziom 

dofinansowania

Lokalna Grupa 

Działania 

„Partnerstwo na 

Jurze”

5 000 zł - 50 000 zł 95%



BUDŻET LSR - LGD Partnerstwo na Jurze 

Zakres wsparcia 
Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW Razem EFSI 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) 7 600 000,00 7 600 000,00 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) 95 000,00 95 000,00 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) 1 657 750,00 1 657 750,00 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013) 99 750,00 99 750,00 

Razem 9 452 500,00 9 452 500,00 

 

PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 

LGD PARTNERSTWO NA JURZE 

  
Wkład 

EFRROW 

Budżet 

państwa 

Wkład własny będący wkładem 

krajowych środków publicznych 
RAZEM 

Beneficjenci inni niż 

jednostki sektora finansów 

publicznych 

3 397 842,00 1 942 158,00   5 340 000,00 

Beneficjenci będący 

jednostkami sektora 

finansów publicznych 

1 438 038,00   821 962,00 2 260 000,00 

Razem 4 835 880,00 1 942 158,00 821 962,00 7 600 000,00 

 

Realizacja LSR finansowa i rzeczowa



Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR – Cel ogólny 1

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia

Nazwa
Budżet w LSR 

[EURO]

Realizacja 

budżetu 

[EURO]

Realizacja 

budżetu [%]
Nazwa

Program / 

fundusz

Budżet w LSR 

[EURO]

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona

Realizacja budżetu 

[EURO]

Realizacja budżetu 

[%]

Realizacja 

budżetu 

[EURO]

Realizacja 

budżetu [%]

I.1 Kształtowanie oferty oraz 

warunków dla spędzania czasu 

wolnego mieszkańców oraz rozwój 

potencjału turystycznego i 

rekreacyjnego obszaru objętego LSR

942 677,25 584 375 61,99

I.1.1 Rozwój oferty czasu wolengo dla 

mieszkańców LSR, w tym grup 

defaworyzowanych, sprzyjający 

włączeniu społecznemu, poprzez 

budowę, przebudowę, rozbudowę, 

modernizację i wyposażenie

PROW 793106,00 534803,46 67,43 251512,21 31,71

I.1.2 Przedsięwzięcie 1.2

Tworzenie i rozwój oferty 

turystycznej, wykorzystującej zasoby 

obszaru LSR

a) obiekty infrastruktury turystycznej

i rekreacyjnej 

b) produktyturystyczne

PROW 149571,25 49571,25 33,14 12071,25 8,07



Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR – Cel ogólny 2

I.2 Wsparcie i promocja efektywnej, 

nowoczesnej gospodarki, w tym 

turystycznej, opartej na lokalnych 

zasobach

1 261 066,75 821 735 65,16

I.2.1 Wspieranie rozwoju 

gospodarczego, w tym w branży 

turystycznej i okołoturystycznej, 

poprzez inwestycje polegające na 

utworzenie nowego przedsiebiorstwa 

PROW 461580,00 300000,00 64,99 100000,00 21,66

I.2.2 Wspieranie rozwoju 

gospodarczego, w tym w branży 

turystycznej i okołoturystycznej, 

poprzez inwestycje polegające na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa

PROW 799486,75 521734,53 65,26 224041,93 28,02

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia

Nazwa
Budżet w LSR 

[EURO]

Realizacja 

budżetu 

[EURO]

Realizacja 

budżetu [%]
Nazwa

Program / 

fundusz

Budżet w LSR 

[EURO]

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona

Realizacja budżetu 

[EURO]
Realizacja budżetu [%]

Realizacja 

budżetu 

[EURO]

Realizacja 

budżetu [%]



Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR – Cel ogólny 3

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia

Nazwa
Budżet w LSR 

[EURO]

Realizacja 

budżetu 

[EURO]

Realizacja 

budżetu [%]
Nazwa

Program / 

fundusz

Budżet w LSR 

[EURO]

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona

Realizacja budżetu 

[EURO]

Realizacja budżetu 

[%]

Realizacja 

budżetu 

[EURO]

Realizacja 

budżetu [%]

I.3 Innowacyjne rozwiązania i 

zachowania promujących ochronę 

środowiska i przeciwdziałania 

zmianom klimatu

11 256 11256 100,00

I.3.1 Innowacyjne działania 

edukacyjne, z zakresie 

proekologicznych rozwiązań, 

promujących ochronę środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom klimatu

PROW 11256,00 11256,00 100,00 11256,00 100,00



Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR – Cel ogólny 4

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia

Nazwa
Budżet w LSR 

[EURO]

Realizacja 

budżetu 

[EURO]

Realizacja 

budżetu [%]
Nazwa

Program / 

fundusz

Budżet w LSR 

[EURO]

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona

Realizacja budżetu 

[EURO]

Realizacja budżetu 

[%]

Realizacja 

budżetu 

[EURO]

Realizacja 

budżetu [%]

I.4 Wzmocnienie włączenia 

społecznego mieszkańców 

w proces wdrażania LSR poprzez 

działania edukacyjne oraz rozwój 

partnerstwa na rzecz rozwoju 

obszaru objętego LSR

500 925 402568,31 80,36

I.4.1  Wsparcie edukacyjne, 

lub informacyjne lub doradcze 

dla beneficjentów w zakresie zasad 

pozyskiwania i rozliczania 

środków w ramach LSR

PROW 24937,50 11333,81 45,45 11333,81 45,45

I.4.2 Szkolenia podnoszące wiedzę 

i kompetencje dla członków 

organów statutowych 

Stowarzyszenia oraz pracowników 

LGD

PROW 14000,00 5851,12 41,79 5851,12 41,79

I.4.3 Realizacja działań 

rozwojowych na rzecz obszaru 

LSR realizowanych we współpracy

PROW 23750,00 13650,35 57,48 13650,35 57,48

I.4.4 Zapewnienie stabilnego i 

efektywnego wdrażania LSR
PROW 438237,50 371733,03 84,82 371733,03 84,82



Postęp rzeczowy – Cel ogólny 1

Wskaźniki rezultatu

Kod 
wskaźnika 
(dotyczy 
EFRROW)

Jednostka 
miary

Stan początkowy
Stan 

docelowy
Realizacja (%) Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu

Kod  
wskaźnika 
(dotyczy 
EFRROW)

Jednostka miary Stan docelowy
Realizacja (%)

U P

R.1.1. Liczba osób 

korzystających z obiektów 

infrastruktury czasu wolnego

- - 3000 10500 28,57

Rozwój oferty czasu wolengo 

dla mieszkańców LSR, w tym 

grup defaworyzowanych, 

sprzyjający włączeniu 

społecznemu, poprzez 

budowę, przebudowę, 

rozbudowę, modernizację i 

wyposażenie

P.1.1. Liczba obiektów 

infrastruktury czasu wolnego 

objętych wsparciem

2.4 sztuka 21 76,19 38,10

R.1.2.1. Wzrost liczby osób 

korzystających z obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnejj

- - 0 4000 0,00

Tworzenie i rozwój oferty 

turystycznej, wykorzystującej 

zasoby obszaru LSR                                

a) obiekty infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej                                       

b)produkty turystyczne

P.1.2.1. Liczba nowych lub 

wspartych obiektów 

infrastruktury turystycznej 

irekreacyjnej

2.4 sztuka 8 37,50 0,00

R.1.2.2. Liczba osób, które 

skorzystały z nowych lub 

ulepszonych produktów 

turystycznych 

wykorzystujących 

- - 5000 11000 45,45

P.1.2.2. Liczba nowych lub 

ulepszonych produktów 

turystycznych 

wykorzystujących zasoby 

obszaru LSR

- sztuka 25 28,00 28,00

R.1.2.3. Liczba osób, które 

skorzystały z więcej niż 

jednej usługi turystycznej 

objętej siecią, która otrzymała 

wsparcie w ramach realizacji 

LSR

- - 0 100 0,00

P.1.2.3. Liczba sieci w 

zakresie oferty turystycznej, 

które otrzymały wsparcie w 

ramach realizacji LSR

1.5 sztuka 1 0,00 0,00



Postęp rzeczowy – Cel ogólny 2

U P

Wskaźniki produktuStan początkowyWskaźniki rezultatu

Kod 

wskaźnika 

(dotyczy 

EFRROW)

Jednostka 

miary
Stan docelowy

Realizacja (%)
Kod  

wskaźnika 

(dotyczy 

EFRROW)

Stan 

docelowy
Realizacja (%) Przedsięwzięcie Jednostka miary

R.2. Liczba 

utworzonych miejsc 

pracy (ogółem)

1.3 sztuka 9 32 28,13

Wspieranie rozwoju 

gospodarczego, w tym w 

branży turystycznej i 

okołoturystycznej, 

poprzez inwestycje 

polegające na 

utworzenie nowego 

przedsiebiorstwa 

P.2.1. Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa, w tym 

w branży turystycznej i 

okołoturystycznej

1.1 sztuka 19 63,16 21,10

Wspieranie rozwoju 

gospodarczego, w tym w 

branży turystycznej i 

okołoturystycznej, 

poprzez inwestycje 

polegające na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa

P.2.2. Liczba operacji 

polegających na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa, w tym 

w branży turystycznej i 

okołoturystycznej

1.2 sztuka 13 69,23 23,08



Postęp rzeczowy – Cel ogólny 3

U P

Wskaźniki produktuStan początkowyWskaźniki rezultatu

Kod 

wskaźnika 

(dotyczy 

EFRROW)

Jednostka 

miary
Stan docelowy

Realizacja (%)
Kod  

wskaźnika 

(dotyczy 

EFRROW)

Stan 

docelowy
Realizacja (%) Przedsięwzięcie Jednostka miary

R.3.1. Liczba uczestników 

przedsięwzięć, w zakresie 

proekologicznych 

rozwiązań, promujących 

ochronę środowiska i 

przeciwdziałanie 

zmianom klimatu

- - 1000 1000 100,00

Innowacyjne działania 

edukacyjne, z zakresie 

proekologicznych 

rozwiązań, promujących 

ochronę środowiska i 

przeciwdziałanie 

zmianom klimatu

P.3.2. Liczba 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, w zakresie 

proekologicznych 

rozwiązań promujących 

ochronę środowiska 

i przeciwdziałanie 

zmianom klimatu

2.13 sztuka 5 100,00 0,00



Postęp rzeczowy – Cel ogólny 4

R.4.1.1. Liczba 

podmiotów, które 

otrzymały wsparcie 

po uprzednim udzieleniu 

indywidualnego 

doradztwa w zakresie 

ubiegania się o wsparcie 

na realizację LSR, 

świadczonego w biurze 

LGD

4.2 sztuka 21 25 84,00

Wsparcie edukacyjne, 

lub informacyjne 

lub doradcze 

dla beneficjentów 

w zakresie zasad 

pozyskiwania 

i rozliczania środków w 

ramach LSR

P.4.1.1. Liczba 

podmiotów, którym 

udzielono indywidualnego 

doradztwa

4.2 sztuka 400 120,25 120,25

R.4.1.2. Liczba osób 

przeszkolonych, w tym 

liczba osób z grup 

defaworyzowanych 

objętych ww. wsparciem

- Osoba 222 175 126,86
P.4.1.2. Liczba szkoleń 

dla beneficjentów LSR
- Osoba 3 300,00 300,00

R.4.1.3. Liczba osób 

uczestniczących 

w spotkaniach 

informacyjno –

konsultacyjnych

- - 493 200 246,50

P.4.1.3. Liczba spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych LGD 

z mieszkańcami

4.3 sztuka 12 50,00 50,00

R.4.1.4. Liczba osób 

zadowolonych ze spotkań 

przeprowadzonych przez 

LGD

- - 160 90 177,78



Postęp rzeczowy – Cel ogólny 4 c.d

R.4.2. Liczba uczestników 

szkoleń, którzy podnieśli 

swoją wiedzę

- - 160 52 307,69

Szkolenia podnoszące 

wiedzę i kompetencje dla 

członków organów 

statutowych Stowarzyszenia 

oraz pracowników LGD

P.4.2.1. Liczba osobodni 

szkoleń dla pracowników 

LGD

4.1 Osobodni 53 90,57 90,57

P.4.2.2. Liczba osobodni 

szkoleń dla organów LGD
4.1 Osobodni 150 64,67 64,67

R.4.3.1. Liczba projektów 

wykorzystujących lokalne 

zasoby: - przyrodnicze, -

kulturowe, -historyczne, -

turystyczne, - produkty 

lokalne

- - 1 2 50,00

Realizacja działań 

rozwojowych na rzecz 

obszaru LSR realizowanych 

we współpracy

P.4.3.1. Liczba 

przygotowanych projektów 

współpracy

3.1 sztuka 2 50,00 50,00

R.4.3.2. Liczba projektów 

skierowanych 

do następujących grup 

docelowych: -przedsiębiorcy, 

-grupy defaworyzowane 

(określone w LSR) -młodzież, 

-

3.4 - 1 2 50,00

P.4.3.2. Liczba 

zrealizowanych projektów 

współpracy, w tym 

międzynarodowej

3.2 sztuka 2 50,00 50,00

P.4.3.3. Liczba LGD 

uczestnicząca w projektach 

współprac

- sztuka 6 50,00 50,00

R.4.4.1 Liczba 

zrealizowanych dokumentów
- - 0 2 0,00

Zapewnienie stabilnego i 

efektywnego wdrażania LSR

P.4.4.1 Liczba 

funkcjonujących jednostek 

administracyjnych w latach 

2016 do 2024 mających na 

celu wdrożenie realizacji LSR

- lata 9 66,67 66,67



Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” przeprowadziła 

osiem naborów wniosków 

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Wykaz złożonych wniosków w ramach naborów: 

Lp. Nr naboru Data naboru Nr przedsięwzięcia Ilość złożonych wniosków Uwagi

1. 1/2021 24.05.2021 – 08.06.2021 2.1 10 -

2. 2/2021 24.05.2021 – 08.06.2021 2.2 6 -

3. 3/2021 12.07.2021 – 27.07.2021 1.2 1 -

4. 4/2021 18.10.2021 – 05.11.2021 2.2 7 -



Serdecznie 

dziękujemy


