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środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach inicjatywy
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Rozdział I - CHARAKTERYSTYKA LGD
1. Nazwa LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, to stowarzyszenie „specjalne”
posiadające osobowość prawną, które powstało 8 czerwca 2015 roku. Ma siedzibę w miejscowości Rusiec,
ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn. KRS 0000571844, NIP 534-25-07-756, Regon 362302746.
2. Zwięzły opis obszaru
Obszar objęty LSR to obszar trzech gmin: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice. Realizacja LSR w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW będzie możliwa na całym
obszarze objętym LSR.
Gmina Nadarzyn jest gminą wiejską. Powierzchnia to 73 km2. Liczba mieszkańców wynosi blisko 12,5 tys.
W okresie wiosenno-letnim liczba ludności gminy zwiększa się ze względu na użytkowników działek
letniskowych (ocenia się „sezonowych” mieszkańców jest ok. 7 tys.). W skład gminy wchodzi 15 sołectw.
Gmina Raszyn to gmina wiejska, zajmuje powierzchnię 44 km2, a osiedliło się tutaj ponad 21 tys. mieszkańców.
Gmina Michałowice, także gmina wiejska, zajmuje powierzchnię 35 km2. Liczy 13 jednostek pomocniczych:
3 osiedla oraz 10 sołectw. Mieszka w niej ponad 17 tys. osób.
Tabela nr I/ 1 – Powierzchnia LGD w km oraz liczba mieszkańców

Powierzchnia w km2

Nadarzyn
73

Liczba mieszkańców

12 499

Raszyn
44
21 344

Michałowice
35
17 169

Ogółem LGD
152
51012

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, stan na 31.12.2013 r.

Tabela nr I/2 – Dochód podatkowy na 1 mieszkańca LGD (w zł)
Dochód podatkowy na 1 Nadarzyn
mieszkańca LGD (w zł)
6164

Raszyn
4114

Michałowice

Średni dochód LGD

4980

5086

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, stan na 31.12.2013 r.

3. Mapa obszaru objętego LSR
Gminy Nadarzyn, Raszyn i Michałowice są położone
w województwie mazowieckim, należą do jednego powiatu –
powiatu pruszkowskiego, leżą na południe i południowy zachód od
Warszawy. Występuje tu spójność przestrzenna rozumiana
w kontekście geograficznym wynikająca z bezpośredniego
sąsiedztwa gmin. Obszar LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice jest
spójny przestrzennie również dlatego, że ma wspólne drogi. Po
terenach gmin porusza się wspólna komunikacja podmiejska. Obszar
posiada wspólne media przesyłowe, w tym prąd, częściowo
wodociągi, gazociąg, światłowody. Szkic położenia gmin i spójność
terytorialną przedstawia mapka. Teren planowany do objęcia
Lokalną Strategią Rozwoju jest zaznaczony kolorem czerwonym.
4. Opis procesu tworzenia partnerstwa
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-RaszynMichałowice powstało początkowo jako Stowarzyszenie dwóch
gmin – Nadarzyn i Raszyn pod nazwą Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn-Raszyn. Zebranie założycielskie odbyło się 8 czerwca
2015 roku. Zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 21 sierpnia 2015 roku. Główne cele
powstania to wspieranie działań na rzecz realizacji PROW, przygotowanie LSR, ochrona i promocja środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju turystyki, sportu, popularyzacja i rozwój produkcji
wyrobów regionalnych w gminach. Stowarzyszenie ma także na celu pobudzanie ludności wiejskiej do udziału
w procesie rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych
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z aktywizacją ludności. Celem jest też rozwój edukacji, poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, a także
poprawa jakości życia i popieranie różnicowania działalności gospodarczej.
Inicjatorem powstania nowej LGD jest Gmina Nadarzyn, która była członkiem Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Chełmońskiego” w poprzedniej unijnej perspektywie finansowej i uczestniczyła w realizacji LSR. Pod
nazwą LGD Nadarzyn-Raszyn został złożony wniosek o wsparcie przygotowawcze, z działania 19.1. Jednak w
trakcie jego realizacji Gmina Michałowice złożyła wniosek o przyjęcie w poczet członków, z pełną determinacją
i chęcią współpracy. Gmina ta bezpośrednio sąsiaduje z Nadarzynem i Raszynem. 17 listopada 2015 roku Zarząd
LGD przyjął Uchwałą nr 8/2015 Gminę Michałowice w grono swoich członków. Strategia dotyczy więc trzech
gmin: Nadarzyna, Raszyna i Michałowic. Zmienia się też nazwa LGD na Lokalna Grupa Działania NadarzynRaszyn-Michałowice. Stosowne uchwały w tej sprawie podjęło Walne Zebranie 18 grudnia 2015 roku. Wniosek
o dokonanie zmian został złożony do KRS dnia 30 grudnia 2015 r.
5. Opis struktury LGD
Skład LGD jest reprezentatywny dla społeczności lokalnej, bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu
i uwzględnia mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego (stowarzyszeń, fundacji),
gospodarczego (głównie mikro i małych przedsiębiorców, osób prowadzących jednoosobowo własną działalność
gospodarczą), a także innych grup istotnych z punktu widzenia realizacji LSR, m.in. przedstawicieli OSP,
orkiestry dętej, placówek oświatowych, świetlic. Obecnie Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
liczy 52 członków. Podczas spotkań z mieszkańcami kolejne osoby i organizacje wyrażają zainteresowanie
włączeniem się w pracę LGD: Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysi, radni, rady sołeckie, rady parafialne.
Wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR oraz standardy wiedzy
i kompetencje określone dla LGD:
Członkowie Zarządu posiadają doświadczenie niezbędne do zarządzania LGD poparte doświadczeniem
współpracą na rzecz Lokalnych Grup Działania. Przedstawiciel Gminy Nadarzyn w Radzie – Przewodnicząca
Rady, posiada doświadczenie we wdrażaniu i realizacji projektów unijnych oraz przez 4 lata była czynnym
członkiem Rady LGD „Ziemi Chełmońskiego”. Od 2007 roku zajmuje się pozyskiwaniem i realizacją projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. w ramach realizacji LSR „Ziemi Chełmońskiego”
przeprowadziła kilka projektów m.in. z LEADER z „Odnowy i rozwoju wsi”: „Budowa hali widowiskowosportowej w Nadarzynie” (dofinansowanie 500.000 zł) oraz remont świetlicy w Rozalinie (dofinansowanie
wynosi 50.000 zł),z „Małych projektów” – wykonanie placu zabaw w Wolicy i Ruścu, doposażenie sali
widowiskowej Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury czy wydanie publikacji „Historia Nadarzyna od początku
istnienia do współczesności”.
Stowarzyszenie ma biuro, które jest jego jednostką administracyjną, prowadzi prace organizacyjne
i przygotowawcze. Pracownicy biura są powoływani i zatrudniani przez Zarząd, zgodnie z zatwierdzonym
regulaminem biura. W biurze LGD zatrudnionych jest dwóch pracowników – każdy na pełen etat. Pracownicy
posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji projektów unijnych i współpracy z instrukcją wdrażającą PROW
oraz niezbędne kursy i szkolenia z wdrażania projektów unijnych, w tym co najmniej 50% pracowników
zatrudnionych w biurze LGD posiada doświadczenie i niezbędną wiedzę do wdrażania i aktualizacji dokumentów
strategicznych o zasięgu regionalnym/lokalnym. Sposób doradztwa prowadzonego przez biuro jest mierzony
ankietą ewaluacyjną – opisaną w tabeli (Rozdział XI).
6. Opis składu organu decyzyjnego
Rada Stowarzyszenia jest Organem Decyzyjnym. Liczy 9 członków.
Obowiązkowo prowadzony jest Rejestr interesów członków organu decyzyjnego (Załącznik nr 4 do Wniosku o
wybór LSR)
7. Zwięzła charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym
Zgodnie ze Statutem LGD najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zatwierdza ono
LSR i dokonywane w nim zmiany. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy także m.in. uchwalanie
kierunków i programów działania Stowarzyszenia, zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
oraz Rady LGD, uchwalanie zmian w Statucie i uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd, który ma w składzie 7 członków (Uchwała Nr 25/2015)
Organem Decyzyjnym jest Rada Stowarzyszenia licząca 9 członków (Uchwała Nr 28/2015). W Radzie jest
miejsce dla trzech przedstawicieli z terenu każdej z gmin, przy czym żaden sektor nie może stanowić większości
49% składu (zachowanie parytetów). Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym. Kandydat na członka Rady wyraża zgodę na kandydowanie oraz
musi mieć poparcie członka Walnego Zebrania. Rada jest organem decyzyjnym powołanym do wyboru operacji
realizowanych w ramach LSR i ustalania kwoty wsparcia. Czynności dotyczące wyboru operacji odbywają się
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na posiedzeniu Rady i są podejmowane w formie pisemnych uchwał Rady. Szczegóły opisuje Regulamin. Zarząd
kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia i je reprezentuje, zwołuje ponadto Walne Zebranie Członków. Zarząd
realizuje LSR zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków. Organem Stowarzyszenia jest również Komisja
Rewizyjna wybierana przez Walne Zebranie. Szczegóły pracy tego organu reguluje Statut i Regulamin komisji
Rewizyjnej. Komisja liczy trzech członków. W stowarzyszeniu można być jednocześnie członkiem tylko jednego
organu: Zarządu, Rady, albo Komisji Rewizyjnej. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
Procedura wyboru operacji stanowi dokument opisujący zasady oceny i ustalania kwoty wsparcia przez LGD
zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
Plan szkoleń (zał. 14 do wniosku LSR) zakłada:
1) Dla pracowników biura i organu decyzyjnego – obowiązkowe szkolenia nie rzadziej niż raz na 2 lata.
2) W sytuacji gdy nastąpi zmiana przepisów dotyczących LGD obowiązkowe dodatkowe szkolenia.
3) Wyznaczony pracownik biura LGD ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez
jednostki nadrzędne: Urząd Marszałkowski, MRiRW, ARiMR.
8. Wskazanie dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD
Dokumentami regulującymi funkcjonowanie LGD są:
1. Statut Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn,
2. Regulamin Rady, Regulamin Zarządu, Regulamin Komisji Rewizyjnej, Regulamin Walnego Zebrania
Członków
Poniżej tabela zawierająca opis wszystkich występujących regulaminów wraz z opisem sposobu
uchwalania i aktualizacji oraz z opisem głównych kwestii.
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Tabela nr I/4– Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD
Regulowane kwestie

Sposób uchwalania i
aktualizacji

Lp

Rodzaj
dokumentu

1.

Statut LGD

Zakres uregulowań zgodnie z Ustawą z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2015 poz.1393
z późn. zm). Statut reguluje m.in. następujące kwestie: wskazanie Marszałka Województwa jako organ nadzoru,
uwarunkowania organu decyzyjnego – Rady odpowiedzialnej za wybór operacji oraz szczegółowe kwestie jej
kompetencji i zasad reprezentatywności, określenie organu LGD kompetentnego w zakresie uchwalenia LSR i
jej aktualizacji oraz kryteriów wyboru operacji, uregulowania dotyczące zachowania bezstronności członków
organu decyzyjnego w wyborze operacji (w tym przesłanki wyłączenia z oceny operacji), zasady nabywania i
utraty członkostwa w LGD oraz jej organach.

Dokument wymaga przyjęcia
uchwałą WZC.

2.

Regulamin
Obrad WZC
LGD

Dokument reguluje w szczególności, zasady zwoływania i organizacji posiedzeń WZC (sposób informowania
członków o posiedzeniach, zasady dostarczania dokumentów dotyczących spraw podejmowanych na
posiedzeniach, itp.), szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie powołania organów LGD (sposób
zgłaszania kandydatów, oddawania głosów, ograniczenia dotyczące możliwości łączenia różnych funkcji w
LGD, wybory uzupełniające, itp.), zasady protokołowania posiedzeń WZC.

Zatwierdzenie regulaminu
działania WZC wymaga
przyjęcia uchwałą WZC.

3.

Regulamin
Rady

Dokument reguluje w szczególności, - szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń organu
decyzyjnego (sposób informowania członków organu o posiedzeniach, zasady dostarczania dokumentów
dotyczących spraw podejmowanych na posiedzeniach, itp.) szczegółowe rozwiązania dotyczące wyłączenia z
oceny operacji (sposób wyłączenia członka organu z oceny), szczegółowe zasady podejmowania decyzji w
sprawie wyboru operacji (ocena wniosków, sposób podziału wniosków do oceny pomiędzy członków organu,
zasady preselekcji operacji, jeśli dotyczy, zasady dokumentowania oceny, wzory dokumentów, itp.), zasady
protokołowania posiedzeń organu decyzyjnego, zasady wynagradzania członków organu decyzyjnego.

Przyjęcie regulaminu działania
Rady wymaga przyjęcia
uchwałą WZC

4.

Regulamin
Zarządu
LGD

Dokument reguluje w szczególności, podział zadań pomiędzy członków Zarządu

Zatwierdzenie regulaminu
działania Zarządu wymaga
przyjęcia uchwałą Zarządu.

5.

Regulamin
Biura LGD

Dokument reguluje w szczególności, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, podział zadań
pracowników biura, zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji LGD uwzględniające zasady
bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych, opis metody oceny efektywności świadczonego
przez pracowników LGD doradztwa oraz animacji, procedury wyboru pracowników, opis stanowisk z podziałem
obowiązków, zasady premiowania pracowników.

Zmiana Regulaminu wymaga
przyjęcia uchwałą Zarządu
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6.

Regulamin
Komisji
rewizyjnej

Komisja Rewizyjna (KR) - jest wewnętrznym organem nadzoru Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,
uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu. KR składa się z trzech członków,
wybieranych i odwoływanych przez WZC. Członkowie KR nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w
związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest do wyboru w głosowaniu jawnym
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Zmiana Regulaminu wymaga
przyjęcia uchwałą WZC.
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9. Przewidywana procedura aktualizacji LSR.
Decyzja o ewentualnym wszczęciu procedury aktualizacji LSR zostanie podjęta przez zarząd LGD na
podstawie wyników ewaluacji zaplanowanej w połowie okresu wdrażania LSR. Decyzja o najlepszych
sposobach dokonania niezbędnych zmian zostanie podjęta przez WZC stowarzyszenia. Zasady
prowadzenia monitoringu i ewaluacji opisano w rozdziale XI LSR natomiast procedura zmiany kryteriów
jest załącznikiem nr 11 do wniosku w konkursie LSR.

ROZDZIAŁ II - PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR
Opis partycypacyjnych metod tworzenia LSR i jej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji
grup istotnych z punktu widzenia realizacji LSR, wskazujący m.in.:
a) dane z konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR, które wykorzystane zostały do
opracowania LSR
W pierwszym etapie prac nad Strategią przystąpiono do zdefiniowania osób, instytucji i organizacji, które będą
zainteresowane pracą nad LSR i jej wdrażaniem, a następnie przygotowano Diagnozę i analizę SWOT. Od
początku września 2015 r. trwało zbieranie ankiet skierowanych do jak najszerszej liczby odbiorców, będących
przedstawicielami wszystkich sektorów, na których opiera się działanie LGD - społecznego, publicznego,
gospodarczego oraz mieszkańców. Następnie na ich postawie przeprowadzono wywiady indywidualne i
grupowe.
W ankiecie znalazły się pytania otwarte, dzięki którym można było wypowiedzieć się na temat poziomu
zaangażowania mieszkańców w życie gmin. Ankietowani zostali poproszeni o przedstawienie własnych
pomysłów na projekty, uwag i spostrzeżeń dotyczących m.in. diagnozy obecnej sytuacji, analizy słabych i
mocnych stron oraz szans i zagrożeń, czyli pozytywnych i negatywnych możliwości jakie niesie za sobą
przyszłość. Ankietowani byli poproszeni również o wskazanie najistotniejszych zasobów gmin spośród m.in.
środowiska przyrodniczego, kulturowego, dziedzictwa religijnego i historycznego, infrastruktury, gospodarki,
rolnictwa oraz organizacji społecznych.
W listopadzie 2015 r. w trakcie przygotowań nowej LSR, do dwóch gmin ją opracowujących dołączyła trzecia,
sąsiadująca z nimi gmina Michałowice. Z uwagi na przyjętą wcześniej partycypacyjną metodę pracy nad
stworzeniem dokumentu postanowiono o przeprowadzeniu, podobnie jak w wypadku dotychczasowego obszaru,
prac uzupełniających na wszystkich etapach nad strategią. Zdecydowano nie tylko o włączeniu reprezentantów
gminy Michałowice do zespołu przegotowującego LSR, lecz również o przeprowadzeniu badań ankietowych i
badania fokusowego, w którym wzięli udział reprezentanci mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji
społecznych i sektora publicznego. Badanie fokusowe pozwoliło z jednej strony zebrać wartościowe dane o
nowym członku Stowarzyszenia i jego zasobach, a także uzupełnić już posiadane informacje na temat obszaru.
Pozyskano w ten sposób interesujące dane do diagnozy, analizy SWOT, proponowanych kryteriach i zasadach
wyboru operacji, zasadach monitorowania i założeniach planu komunikacyjnego. Odbyło się to w formie badania
fokusowego, 3 grudnia 2015 r. w Michałowicach.
Innym, wcześniejszym wydarzeniem, w którym reprezentanci różnych sektorów z trzech gmin partnerskich
debatowali nad kształtem i założeniami oraz metodami wdrażania przeszłej LSR były trzydniowe warsztaty w
Krakowie (16-18 listopada 2015 r.) prowadzone przez specjalistów Centrum Doradztwa Rolniczego. Tam
dokonano warsztatowej analizy diagnozy obszaru, danych ankietowych mocnych i słabych stron obszaru, a także
szans i zagrożeń. W warsztatach wzięło udział 20 członków Stowarzyszenia. Uczestnicy podzieleni na trzy grupy
dyskutowali o różnych obszarach codziennego życia, w których LSR powinna najwięcej zmienić, także nad
zasadami monitorowania i ewaluacji wdrażania strategii, nad kryteriami i zasadami oceniania oraz wybierania
wniosków, które będą zgłaszali beneficjenci. Następnie nad aktualnym kształtem LSR pracowała ścisła grupa
kilku członków Stowarzyszenia w celu opracowania propozycji najważniejszych dokumentów LSR: cele,
wskaźniki, budżet, regulamin organu decyzyjnego, plan działania.
Ostatni etap prac nad LSR został poprzedzony tygodniowymi konsultacjami dokumentu LSR, w którym wszyscy
zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat najważniejszych zasad zawartych w
tym dokumencie. Całość ustaleń zespołu pracującego nad LSR i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji
społecznych dokumentu zostały poddane dyskusji podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które uwzględniając postulaty członków, 18 grudnia 2015 roku przyjęło
dokument.
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b) partycypacyjne metody konsultacji wykorzystane na każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR,
Zastosowano po cztery partycypacyjne metody konsultacji na każdym kluczowym etapie prac nad LSR. Udział
w nich wszystkich grup lokalnej społeczności było podstawowym celem determinującym pracę nad strategią
rozwoju LGD Nadarzyn- Raszyn- Michałowice.
Tabela nr II/1- Partycypacyjne metody konsultacji w podziale na kluczowe etapy budowy LSR
Lp.

1.

2.

3.

Kluczowe etapy
budowy LSR
Diagnoza i analiza
SWOT
Określanie celów i
wskaźników w
odniesieniu do
opracowania LSR oraz
opracowanie planu
działania
Opracowanie zasad
wyboru operacji i
ustalania kryteriów
wyboru

Opis zastosowanych partycypacyjnych metod konsultacji na każdym
kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR
Metoda 1
Ankiety,
badania
własne

Metoda 2
Wywiady
indywidualne

Metoda 3
Wywiady
„fokusowe”
FGI

Metoda 4
Warsztaty

Warsztaty

Wywiady
indywidualne

Wywiady
„fokusowe”
FGI

Debata – Walne
Zebranie Członków
LGD

Warsztaty

Wywiady
indywidualne

Wywiady
„fokusowe”
FGI

Debata – Walne
Zebranie Członków
LGD

4.

Opracowanie zasad
monitorowania i
ewaluacji

Warsztaty

Wywiady
indywidualne

Wywiady
„fokusowe”
FGI

Debata – Walne
Zebranie Członków
LGD

5.

Przygotowanie planu
komunikacyjnego w
odniesieniu do
realizacji LSR

Warsztaty

Wywiady
indywidualne

Wywiady
„fokusowe”
FGI

Debata – Walne
Zebranie Członków
LGD

Opracowanie własne LGD

c) wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji
Materiał uzyskany przez zespół pracujący nad LSR w początkowym etapie przeprowadzania ankiet i wywiadów
zawierał zarówno zbiór wartościowych uwag dotyczących różnych obszarów i sfer codziennego życia
mieszkańców jak i listę życzeń, w których spełnieniu LSR mogłaby, zdaniem autorów, pomóc. Na tym etapie
rolą zespołu przygotowującego pracę nad strategią było ich przeanalizowanie i zastanowienie się nad tym, które
postulaty powinny mieć priorytet? W czasie analizy zauważono prawidłowość powtarzania się niektórych
postulatów, które na tej podstawie uznano za szczególnie istotne, jak też uwagi odosobnione, dotyczące pewnych
ograniczonych obszarów / na przykład ograniczone do wybranych ulic poszczególnych wsi/. Ankietowani
wymieniali również takie zagadnienia, których rozwiązanie z przyczyn programowych nie może być wsparte
środkami PROW. W toku dalszych prac, zwłaszcza na etapie warsztatów, stwierdzono sens takiego
wartościowania i ocen postulatów, oraz wyboru obszarów szczególnie istotnych. Potwierdziło ją również
przeprowadzone badanie fokusowe oraz debata zakończona głosowaniem nad LSR jako całością.
d) podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonych konsultacji LSR ze społecznością lokalną
Na terenie Gmin: Nadarzyn i Raszyn odbyły się spotkania sołeckie podczas których przedstawiciele LGD
Nadarzyn – Raszyn informowali o nowo powstałym Stowarzyszeniu, jego celach oraz o możliwości pozyskania
dotacji/ funduszy przez osoby zainteresowane rozwojem przedsiębiorstw, na małe projekty czy na różne lokalne
inicjatywy w ramach PROW 2014-2020 (LEADER). Spotkania odbyły się w miejscowościach takich jak: (na
terenie gminy Raszyn) Sękocin Stary, Nowe Grocholice, Jaworowa I, Jaworowa II, Osiedle Raszyn II, Puchały,
Osiedle Rybie III, Janki, Osiedle Rybie II, Laszczki, Falenty Nowe oraz (na terenie Gminy Nadarzyn)
Krakowiany, Wola Krakowiańska, Nadarzyn II, Stara Wieś, Urzut, Parole, Młochów, Rusiec, Wolica, Szamoty,
Kajetany.
Współuczestniczenie LGD w spotkaniach Sołeckich pozwoliło na przygotowanie gruntu do kluczowych spotkań,
które odbyły się 7 października 2015 r. w Nadarzynie (uczestniczyło 19 osób) oraz 8 października 2015 r. w
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Raszynie (uczestniczyło 7 osób) oraz 3 grudnia w Michałowicach (uczestniczyło 18 osób). Spotkania te
pozwoliły nam pozyskać po 44 ankiety z analizami SWOT oraz wskazaniem grup defaworyzowanych w dostępie
do rynku pracy. Następnie zamieszczono formularze ankiet na stronach internetowych gmin, z prośbą o
zapoznanie się i wypełnienie przez mieszkańców. Do biura LGD wpłynęło wówczas kolejne 12 ankiet.
Przez cały okres prac nad LSR odbywały się też indywidualne spotkania/konsultacje z mieszkańcami
zainteresowanymi pozyskiwaniem funduszy unijnych w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, z Lokalnej
Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice oraz chcących uczestniczyć w pracach nad Lokalną Strategią
Rozwoju. Należy w tym miejscu zaznaczyć wyjątkową w tym względzie aktywność mieszkańców, zwłaszcza,
że LEADER do tej pory nie był wdrażany na przeważającym obszarze objętym pracami.
W toku prac uczestniczyli reprezentanci trzech sektorów: społecznego, gospodarczego oraz publicznego.
W ramach budowania LSR, osoby obecne na spotkaniach zostały poproszone o wypełnienie ankiet/ tabel: analiza
SWOT Gminy, wskazanie grup defaworyzowanych oraz o nieobowiązkowe spisanie własnych zainteresowań
i potrzeb, w planowanych lub realizowanych przedsięwzięciach pod kątem wsparcia finansowego ze środków w
ramach inicjatywy LEADER.
Cykl spotkań terenowych zakończono dyskusją/debatą na temat mocnych i słabych stron obszaru działania LGD
oraz wynikających z tego zagrożeń i możliwości. Należy podkreślić fakt, że mieszkańcy wykazywali inicjatywę.
pomysłowość oraz chęć realizacji projektów, umożliwiających otwarcie nowej lub wsparcie istniejącej już
działalności gospodarczej, ale również projektów integrujących społeczność. Każde spotkanie kończyło się
indywidualnymi konsultacjami z zainteresowanymi.
Działania, które świadczą o partycypacyjnym charakterze LSR to:
1. Spotkania z mieszkańcami zorganizowane
w Nadarzynie 07.10., w Raszynie 08.10. oraz
w Michałowicach 03.12 (badanie fokusowe).
2. Publikacje w lokalnych mediach:
• artykuł w „Kurierze Raszyńskim” (Numer 55, wrzesień 2015; strona 8)
• artykuł w „Wiadomościach Nadarzyńskich” (Numer 196, czerwiec 2015, strona 9)
• wywiad z Prezesem LGD Witoldem Czuksanowem w rozgłośni radiowej „Radio Nadarzyn” w dniu
6 sierpnia 2015 roku
• Artykuł w aktualnościach na stronie www.nadarzyn.pl na temat przygotowanie LSR i zaproszenie
mieszkańców do współpracy 11 września 2015 roku i 9 października 2015 roku
• Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami w sprawie LGD i LSR w rozgłośni „Radio Nadarzyn”
w dniu 6.10.2015 r.
• regularne publikacje ogłoszeń o postępach w przygotowaniu LSR na stronach internetowych urzędów
gmin.
3. Warsztaty wyjazdowe 16 -18.11.2015r.
4. Strategia została poddana konsultacjom społecznym od 11 do 17 grudnia 2015r.
5. Debata Walnego Zebrania Członków w dniu 18.12.2015r.
Członkowie stowarzyszenia mają doświadczenie w realizacji przedsięwzięć, które miały charakter
partycypacyjny. Przykładem mogą być zrealizowane projekty partnerskie. I tak np. w Gminie Michałowice
projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Michałowice” z POIG, którego głównym celem
było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego, informacyjnego mieszkańców Gminy Michałowice. Cel
ten został zrealizowany poprzez zapewnienie dostępu do Internetu grupie 118 gospodarstw domowych –
partnerów projektu, którzy dzięki szkoleniom nauczyli się korzystać z zasobów i usług dostępnych drogą on-line.
Gmina Nadarzyn zrealizowała w ramach programu Osi 4 LEADER, z „Odnowy i rozwoju wsi” projekt remontu
i przebudowy budynku świetlicy w Rozalinie. Podpisano porozumienia partnerskie mające na celu współpracę
przy realizacji projektu między Gminą Nadarzyn a Szkołą Podstawową w Młochowie, a Kołem Gospodyń
Wiejskich w Parolach oraz Gminnym Ogniskiem Dziecięco – Młodzieżowym „Tęcza” filia w Młochowie.
Podobnie projekt pn. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica
zrealizowano w partnerstwie między Gminą Nadarzyn a Ligą Obrony Kraju, a Ochotniczą Strażą Pożarną w
Nadarzynie i Przedszkolem Publicznym w Wolicy. Także gmina zrealizowała z RPO WM projekt pn.
„Modernizacja zabytkowego budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury” w partnerstwie z Nadarzyńskim
Ośrodkiem Kultury w Nadarzynie oraz Biblioteką Publiczną. Informacja znajduje się w załączniku nr 18 do
wniosku o wybór.
Niniejsza strategia została przygotowana własnymi siłami przez mieszkańców LGD, bez udziału firm
zewnętrznych, doradczych czy konsultingowych.
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Rozdział III - DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI
W pracach nad diagnozą obszaru wykorzystano cztery partycypacyjne metody konsultacji: ankiety (badania
własne), wywiady indywidualne, wywiad „fokusowy” oraz warsztaty. Celem dwóch ostatnich było z jednej
strony możliwość zgłoszenia dodatkowych uwag do diagnozy wstępnie opracowanej w początkowym etapie, jak
też analiza zebranego materiału.
W końcowym rezultacie celowo wybrano, przeanalizowano i opisano trzy najważniejsze obszary, na które może
mieć wpływ LGD. Jest to obszar gospodarczy, wzajemne relacje lokalnej społeczności, a także jej życie
kulturalne. Te zagadnienia często się przenikające, które mają na siebie znaczący wpływ nazwano obszarami
diagnozy: gospodarczym/przedsiębiorczość oraz społecznym i kulturalnym.
Określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz problemów i obszarów interwencji
odnoszących się do tych grup.
W gminach Nadarzyn, Raszyn i Michałowice liczba ludności wg miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2013
roku wyniosła 51 012 mieszkańców, w tym mężczyzn – 24 554, a kobiet – 26458. Wskaźnik liczby kobiet na
100 mężczyzn wyniósł 107,75. Przyrost naturalny w 2013 roku wyniósł 1,5 osób na 1000 mieszkańców. Dla
porównania wskaźnik ten dla obszarów wiejskich w Polsce wyniósł 0,78.
Tabela nr III/1 Struktura ludności wg wieku produkcyjnego (2013 r.).
Grupa wiekowa
Ilość
%
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat)
10524
20,63
Ludność w wieku produkcyjnym
31758
62,25
Ludność w wieku poprodukcyjnym
8730
17,11
Źródło: opracowanie własne LGD

Obszar LGD odnotowuje dodatni rozwój demograficzny. Jest przewaga przyrostu migracyjnego nad ubytkiem
naturalnym. To ważny zasób. Szczególnie istotny dla obszaru jest napływ dobrze wykształconych i aktywnych
ludzi oraz duża liczba dzieci. Saldo migracji w 2013 roku wyniosło 921 osób. Dodatni wskaźnik migracji w 2013
roku wyniósł 1,08 na 1000 mieszkańców. Dzieje się tak dlatego, że nasze gminy mają korzystne usytuowanie w
niewielkiej odległości do Warszawy, a warunki do życia są dobre. Ludzie to najważniejszy potencjał obszaru. Z
drugiej strony napływowa ludność traktuje mieszkanie w naszych gminach jako miejsce do spania. Znaczna
liczba mieszkańców nie melduje się. Problemem jest brak identyfikacji mieszkańców z obszarem i
niedostateczna świadomość i kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba włączyć ich w
życie społeczne gmin. Stąd silna potrzeba działań integrujących, ponadto większej promocji naszych dóbr
kulturowych i historycznych. Także należy zwielokrotnić wysiłki, by mieszkańcy (również napływowi)w
naszych gminach zakładali firmy, wzmacniając z nim więź i rozwój gospodarczy.
Tabela nr III/2 - Ruch osadniczy w latach 2007 -2013
2007
2008
2009
2010
10 777
11 065
11 401
11 659
Nadarzyn
19 949
20 022
20 208
20 055
Raszyn
16 325
16 429
16 680
Michałowice 16 044

2011
12 252
21 200
16 918

2012
12 499
21 344
17 031

2013
12 735
21 425
17 169

Źródło: opracowanie Contract Consulting na podstawie danych GUS-Ludność

b) grupy docelowe i grupy defaworyzowane
Na etapie prac nad diagnozą przeprowadzono również analizę wstępną w sprawie grup docelowych, szczególnie
istotnych z punktu widzenia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Okazali się nimi: mieszkańcy, przedsiębiorcy
oraz organizacje społeczne (NGO).
W przeprowadzonych ankietach, respondenci byli proszeni o wskazanie co najwyżej trzech wybranych grup
spośród wymienionych propozycji wskazane zostały trzy grupy uznane za defaworyzowane ze względu na
dostęp do rynku pracy:
1. młodzież kończąca edukację i pozostająca bez pracy - Osoby do ukończenia 22 roku życia
z wykształceniem co najmniej średnim i osoby do ukończenia 28 roku życia z wykształceniem wyższym,
pozostające bez pracy - dokumenty - świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy.
2. osoby powyżej 50 roku życia - Osoby, które ukończyły 50 rok życia i pozostają bez pracy minimum
2 lata - dokumenty - dowód osobisty oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy.
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3. osoby niepełnosprawne - Osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
co najmniej lekkim - dokumenty - orzeczenie o niepełnosprawności.
Tabela III/3 - Liczba wskazań w ankietach na poszczególne grypy defaworyzowane.
młodzież kończąca edukację
osoby powyżej 50 roku osoby niepełnosprawne.
i pozostająca bez pracy
życia
17
23
13
Nadarzyn
10
9
7
Raszyn
8
5
4
Michałowice
Źródło: Dane własne na podstawie badań ankietowych – Gmina Nadarzyn (ankiet 31), Gmina Raszyn(ankiet 15), Gmina Michałowice
(ankiet 10).

Obszary interwencji: dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z ofertą włączenia w życie naszych gmin
Charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej), branż z potencjałem
rozwojowym (informacja o branżach gospodarki mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru).
Obszar LGD jeszcze do niedawna miał charakter rolniczy. Obecnie, przekształca się w kierunku funkcjonalnie
złożonym. Bardzo intensywnie rozwijają się jego osadnictwo, pozarolnicza działalność gospodarcza –
przetwórstwo i usługi oraz funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa. Ostatnie lata to okres znaczącego przyrostu
liczby podmiotów gospodarczych na obszarze, należących zarówno do kapitału krajowego, jak i zagranicznego.
Jest to bardzo istotny potencjał.
Na terenie LGD działalność prowadzi ogółem 9238 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON
(stan na dzień 31 grudnia 2013 r.). Ich liczba na przestrzeni lat 2007-2013 sukcesywnie wzrasta. W strukturze
prowadzonej działalności dominują przedsiębiorstwa prywatne stanowiące ponad 99,4 % ogółu podmiotów. W
zarejestrowanej liczbie podmiotów gospodarczych w 2013 r. spółki handlowe stanowiły ogółem 14,9 %
podmiotów, spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego – 3,5 % wszystkich podmiotów, a spółki cywilne
– 9,7 % ogólnej liczby podmiotów.
Tabela. III/4 Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007 na obszarze LGD w 2013 r.

Sekcja PKD 2007
Sekcja A
Sekcja B
Sekcja C
Sekcja D
Sekcja E
Sekcja F
Sekcja G
Sekcja H
Sekcja I
Sekcja J
Sekcja K
Sekcja L
Sekcja M
Sekcja N
Sekcja O
Sekcja P
Sekcja Q
Sekcja R
Sekcje S,
T
Sekcja U

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby
Organizacje i zespoły eksterytorialne

2013
64
10
1019
20
32
893
3270
686
293
374
230
317
1173
317
14
288
361
108
398
0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS - Podmioty gospodarcze i przekształcenie własnościowe i strukturalne
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Tabela III/5 - Przeważające rodzaje działalności gospodarczej na terenie LGD w 2013 roku
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
33,1 % podmiotów gospodarczych - np. Centrum Janki, Maximus
Działalnośc profesjonalna, naukowa i techniczna
11,8 % podmiotów gospodarczych
Przetwórstwo przemysłowe
10,3% podmiotów gospodarczych
Budownictwo
9 % podmiotów gospodarczych
Transport i gospodarka magazynowo-dystrybucyjna
6,9 % podmiotów gospodarczych - np. Schenker, Volvo,

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS - Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne

Problem: Z analizy, dyskusji i obserwacji własnych wynika, że przedsiębiorcy w niewystarczający sposób
korzystają z regionalnych producentów (np. ogórków, kapusty kiszonej), słabo znają i wykorzystują lokalne
zasoby i walory. Z drugiej strony, z punktu widzenia społecznego zagrożenie stanowią firmy, których rozwój
stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska. Zanika rzemiosło artystyczne i tradycyjne zawody. Według
danych GUS wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON
na 10 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym obszaru LGD, w 2013 r. wynosił ogółem 3 393 podmiotów na
10 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, jednak ciągle jest to zbyt mało by zaspokoić potrzeby naszych
gmin. Potrzeby w tym zakresie są większe. Wiąże się z tym wyjazd mieszkańców do aglomeracji Warszawskiej
do pracy, ze względu na bogatszą ofertę i większe możliwości znalezienia pracy.
Obszary interwencji: pomoc w zakresie możliwości pozyskania funduszy unijnych na otwarcie i na rozwój
lokalnych firm
Opis rynku pracy (poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia - liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku
produkcyjnym, charakterystyka grup pozostających poza rynkiem pracy).
Wskaźnik bezrobocia (iloraz liczby bezrobotnych i liczby osób w wieku produkcyjnym) na koniec 2013 roku
wynosił w powiecie pruszkowskim 8,5%. Na tle województwa mazowieckiego i całej Polski jest to wynik
zadowalający (bezrobocie w województwie mazowieckim wynosiło 11,1%, a w Polsce – 13,4%).
Wykres: Liczba osób bezrobotnych i wskaźnik bezrobocia w powiecie pruszkowskim
(stan na koniec grudnia w latach 2009-2013)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2009-2013.

W 2013 roku najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (29%), natomiast najmniej
liczną – osoby w wieku powyżej 55 lat – 15%. W pozostałych przedziałach wiekowych liczba bezrobotnych
wynosiła około 19%. Kobiety stanowiły 47,8% bezrobotnych, osoby poniżej 25 roku życia 10,6%, zaś osoby
pozostające bez pracy dłużej niż 1 rok stanowiły 38,2% ogółu bezrobotnych. Pozytywnym zjawiskiem było
zmniejszenie liczby bezrobotnych wśród osób młodych, w wieku do 24 lat. Niepokojący był natomiast wzrost
liczby osób bezrobotnych w wieku przedemerytalnym – powyżej 55 lat.
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Tabela III/6 - Liczba osób w wieku produkcyjnym i bezrobotnych na obszarze LGD
Nadarzyn

Raszyn

Michałowice

Ogółem LGD

Liczba bezrobotnych

351

661

483

1495

Udział osób bezrobotnych do
liczby osób w wieku
produkcyjnym (%)

4,4

5,0

4,6

4,67

Liczba osób w wieku
produkcyjnym obszaru LGD

7937

13284

10537

31758

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 2013, stan na 31.12.2013r.

Problem: Osoby mieszkające na wsi mają wciąż ograniczone możliwości korzystania z ofert podnoszenia
kwalifikacji w miejscu zamieszkania, udziału w różnorodnych szkoleniach i kursach. W 2013 r. poziom
zatrudnienia kobiet wyniósł 53% i był niższy w porównaniu do zatrudnienia mężczyzn (65,6%) aż o 12,6 pkt.
Trudną sytuację mieszkanek wsi na rynku pracy pogłębia fakt złej dostępności instytucjonalnej opieki nad
dziećmi. Kobiety zamieszkujące obszary wiejskie wśród rozwiązań zwiększających szanse kobiet na rynku pracy
w pierwszej kolejności wymieniają zapewnienie lepszej opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola, świetlice), z
ich punktu widzenia, najbardziej zauważalnym problemem jest brak lub nierównomierny dostęp do infrastruktury
społecznej. Jest to najważniejsza podkreślana przez nie potrzeba. Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy dotyczy
młodych ludzi, po ukończeniu szkoły, kobiet oraz osób powyżej 50 roku życia. Na naszym terenie brak jest
bezpłatnych punktów doradztwa biznesowego.
Obszary interwencji: zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców do prowadzenia własnego biznesu.
Zwiększenie możliwości rozszerzenia oferty szkoleniowej podnoszących kwalifikacje i wiedzę.
Przedstawienie działalności sektora społecznego, w tym integracja/rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Podmioty sektora społecznego-mieszkańców są najszerzej reprezentowane wśród członków Stowarzyszenia.
Działają w nim jednak i przedstawiciele sektora gospodarczego i publicznego. W składzie są też organizacje
pozarządowe, mające bogate doświadczenie, będące organizacjami o charakterze kulturotwórczym, a także
przedstawiciele instytucji oraz organizacji, które są jednocześnie inicjatorami najważniejszych wydarzeń w życiu
społecznym, kulturowym i sportowo-rekreacyjnym. Dużą grupę wśród członków sektora społecznego stanowią
lokalni liderzy. Jest to odzwierciedlenie sytuacji w gminach. Jest to ważny lokalny potencjał.
W gminach Nadarzyn, Raszyn i Michałowice funkcjonuje po ok. 10-15 organizacji i inicjatyw społecznych,
zarówno formalnych (tj. zarejestrowanych jako stowarzyszenia i fundacje) jak i nieformalnych
(niezarejestrowanych, ale aktywnie działających), o bardzo różnorodnym zakresie działalności i zainteresowań.
Uznajemy je za ważny zasób. Żadna z zarejestrowanych organizacji najczęściej nie posiada majątku
nieruchomego, jedynymi zasobami majątkowymi są środki ze składek członkowskich, niekiedy sprzęt.
Dorobkiem organizacji są: wydawnictwa zwarte (książki, foldery) i periodyczne, organizowane koncerty,
festiwale i wystawy, seminaria naukowe, odczyty i prelekcje oraz działania edukacyjne, imprezy plenerowe,
konkursy (recytatorskie, poetyckie, rysunkowe), rajdy rowerowe, wycieczki i inne formy działania.
Porównanie liczby zarejestrowanych organizacji społecznych (na 10000 mieszkańców) na tle innych gmin
województwa i w skali kraju wskazuje na bardzo wysoki poziom zainteresowania mieszkańców sprawami
wspólnoty. Wartość tego wskaźnika (np. 7,84 w Michałowicach) co w praktyce przekłada się między innymi na
dużą ilość inicjatyw społecznych, wystaw, spotkań (często po kilka w tym samym dniu), a także na znacznie
wyższą niż przeciętnie w kraju frekwencję w wyborach lokalnych i powszechnych.
Obszar ma znaczący potencjał ludzki, np.: nadarzyńska orkiestra OSP, koła gospodyń, kluby sportowe.
Przykłady najważniejszych instytucji kultury i organizacji pozarządowych:
1. Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób dotkniętych Chorobą Parkinsona, 05-806
Komorów ul. Zaciszna 14a,
2. Stowarzyszenie K40, 05-806 Komorów ul. Berylowa 34,
3. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Komorów Komorowianie, 05-806 Komorów, ul. Kujawska 9,
4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ANPREL – Klub Piłkarski AMT, Nowa Wieś, ul. Kamelskiego 41,
05-806 Komorów,
5. Stowarzyszenie Kulturalny Komorów, 05-806 Komorów, ul. Rubinowa 3, Uczniowski Klub Sportowy
„Komorów”, 05-806 Komorów, ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12/20,
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6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „SZLAKIEM TĘCZY”, Kajetany, ul. Karola
Łoniewskiego 11, 05-830 Nadarzyn,
7. Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 05-830 Nadarzyn,
8. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 05-830 Nadarzyn, 1
9. Nadarzyńska Drużyna Harcerska "Impeesa", Nadarzyński Ośrodek Kultury, Nadarzyn, Plac Poniatowskiego
42,
10. Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Walendów 43, 05-830 Nadarzyn.
Gminy zrzeszone w LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice należą do najbardziej gospodarnych i aktywnych gmin
na Mazowszu. Świadczą o tym uzyskiwane przez gminy: Nadarzyn, Raszyn, Michałowice wysokie pozycje w
rankingu Rzeczpospolitej i Forbes oraz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). O ich aktywności
świadczy też członkostwo w związkach międzygminnych Mazovia, Mazowsze Zachodnie, a także kontakty
międzynarodowe: Michałowic z gminą włoską Vico nel Lazio, Nadarzyna z ukraińską Gminą Gostomel, z
rumuńskim miastem Baile Govora, z gminą włoską Trevi nel Lazio i Rejonem Khazar w Azerbejdżanie.
Problem: Niezadowalająco wykorzystany potencjał społeczny. Rozwarstwienie społeczeństwa. Brak asymilacji
nowych i starych mieszkańców, bo brak miejsc do wypoczynku i rekreacji, a tym samym życia towarzyskiego i
okazji do integracji. Starzenie się społeczeństwa i migracja ludzi młodych do miast. Nierównomierna aktywność
i zaangażowanie mieszkańców oraz brak więzi międzyludzkich. Niepokojące jest zjawisko wzrastającej agresji
w Internecie, tzw. czarny PR i hejt.
Poziom aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR LGD jest nierówny. Tylko w niektórych
miejscowościach działają mieszkańcy zaangażowani społecznie. Jest dość duża świadomość proekologiczna. Na
terenach gmin działają osoby fizyczne, organizacje, kościoły, związki wyznaniowe mające sprzeczne interesy i
dążenia. W Michałowicach i Nadarzynie obok zarejestrowanych organizacji działają grupy społeczne związane
z kulturą, aktywizacją społeczną, itp. W Raszynie aktywnie działają tradycyjnie wiejskie organizacje, takie jak
OSP i kluby sportowe. Wszystkie gminy z obszaru LGD posiadają przyjęte przez Rady Gmin roczne „Programy
współpracy z organizacjami pozarządowymi” oraz realizują działania partycypacyjne poprzez tzw. Fundusz
Sołecki w ramach, którego to lokalna społeczność bezpośrednio decyduje o tym na jakie inwestycje i zadania
kulturalne będą przeznaczone środki budżetu gminy.
Nasze gminy mimo dużego napływu mieszkańców, odnotowują wzrastającą liczbę osób starszych. Osoby starsze
nie asymilują się z napływowymi. Na obszarze LGD osiedla się także ludność, która nie wykazuje chęci integracji
np. imigranci.
Obszary interwencji: pomoc w budowie infrastruktury służącej integracji społeczeństwa oraz wspieranie działań
mających na celu budowanie pozytywnych więzi między mieszkańcami
Wskazanie problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia
społecznego oraz skali tych zjawisk (np. dostęp do miejscowej infrastruktury i kultury, liczba osób objętych
opieką społeczną).
Podstawowym problemem społecznym jest ubóstwo. O skali tego problemu można wnioskować m.in. poprzez
analizowanie udziału osób korzystających z pomocy społecznej.
Tabela nr III/7 - Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej w 2013 r.
Gmina LGD
Liczba rodzin
Michałowice
Nadarzyn
Raszyn
Ogółem:

200
242
312
754

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wiele rodzin korzysta także z pomocy niepieniężnej w tym z dożywiania dzieci w szkołach itp.
Zauważalnym problemem obszaru społecznego jest bardzo zróżnicowany poziom życia mieszkańców. Przy
napływającej dużej liczbie mieszkańców dobrze sytuowanych, pojawia się silny rozdźwięk z mieszkańcami
dawniej osiedlonymi, szczególnie na dawnych terenach po PGR-owskich. Kolejne pokolenia na tych obszarach
żyją w warunkach mieszkalnych z lat powojennych i wcześniejszych. Mentalność tych rodzin jest często
patologiczna: nie chcą pracować, nie chcą się uczyć, mają problemy z alkoholem i używkami.
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Mamy też znaczną liczbę rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne. Rodziny te są wykluczone z życia
społecznego ze względu na konieczność opieki nad tymi dziećmi, na wysokie koszty dodatkowej opieki
medycznej, rehabilitacyjnej itp. W Nadarzynie i Michałowicach rodziny, które spełniły warunki ustalone w
programie unijnym zostały objęte projektami „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, w ramach którego
otrzymali dostęp do Internetu, a także komputer. Obecnie nie wszystkie placówki i instytucje mają zapewniony
dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Na terenach naszych gmin działają oprócz GOPS, także Gminne Komisje Przeciwdziałania Przemocy i
Alkoholizmowi, Ogniska Dziecięco-Młodzieżowe, a także przy parafiach ośrodki Caritas służące potrzebującym
pomocą. To ważne zasoby.
Tabela nr III/8 - Pomoc społeczna powiat pruszkowski i woj. mazowieckim – stan na 31.12. 2013 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Problem: rozwarstwienie społeczeństwa i struktur społecznych, znaczny stopień ubóstwa, zbyt mało konkretnej
pomocy, trudności w dotarciu do rodzin mieszkających w małych miejscowościach i nie uczestniczących w życiu
społecznym
Obszary interwencji: wsparcie przedsięwzięć aktywizujących całą społeczność, pomoc w objęciu większej liczby
osób w małych miejscowościach opieką (dzieci i młodzież), ciekawymi i inspirującymi zajęciami
Wewnętrzna spójność obszaru LSR.
Gmina Michałowice już w 2010 roku występowała do gminy Nadarzyn z propozycją utworzenia jednej LGD.
Gmina Nadarzyn otrzymała jednak w tamtym czasie także propozycję przystąpienia do LGD „Ziemia
Chełmońskiego” i ze względu na brak doświadczenia w tej kwestii zdecydowała się, że nie będzie tworzyć
odrębnej grupy, tylko dołączy się do istniejącej LGD. Michałowice nie podjęły wówczas decyzji o przystąpieniu
do LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Gmina Raszyn natomiast pod koniec 2014 roku rozpoczęła rozmowy z LGD
„Ziemia Chełmońskiego” prosząc o przyjęcie w poczet członków. Ponieważ jednak LGD liczyło już 11 członków
i obejmowało bardzo rozległy obszar, zapadła decyzja Gminy Nadarzyn, że zrezygnuje z członkostwa i razem z
Gminą Raszyn założy własne LGD. Tak też się stało. Nasze gminy – Nadarzyn, Raszyn i Michałowice mają
wspólne granice, co stwarza wiele okazji do współpracy przy sprawach związanych z drogami, gazem,
telekomunikacją, wodociągami. Ostatnio gminy nasze współpracują przy opiniowaniu i proteście dot. „Budowy
gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na
terenie województwa mazowieckiego”. Nadarzyn i Michałowice od lipca 2004 roku uczestniczą wspólnie w
pracach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, pod którego patronatem odbywają się co
roku liczne imprezy o charakterze sportowym, np. Turnieje koszykówki, unihokeja, piłki nożnej. W kwietniu
2007 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołało Zespół do przygotowania koncepcji budowy ścieżek
rowerowych przebiegających, w ramach możliwości technicznych, po terenach gmin Stowarzyszenia. Nadarzyn,
Raszyn, Michałowice uczestniczą w wielu akcjach, konkursach, zawodach międzyszkolnych, powiatowych, jak
choćby „Cały powiat czyta dzieciom”. Od 2014 roku gminy nasze podpisały Porozumienie w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i wspólnie zasiadają w
Komitecie Sterującym i uczestniczą w pracach Forum Konsultacyjnego. Mamy też wspólne plany utworzenia w
gminach sieci dróg rowerowych w ramach finansowania z ZIT WOF.
Gminę Raszyn i Nadarzyn łączy trasa S8, która stanowi o ruchu tranzytowym oraz komunikacji do naszych gmin.
Natomiast łączy nas też projekt budowy trasy tzw. „Paszkowianki”, co do której trwają rozmowy i liczne
ustalenia. Wypracowywane są także wspólne stanowiska w tej sprawie.
Nasze gminy uczestniczą od 2008 roku w projektach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski: EA i BW, które
w roku ubiegłym zostały zrealizowane w znacznym zakresie. Funkcjonują takie same programy np. do obsługi
korespondencji w urzędach – EZD.
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Opis innych obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia Strategii
Głównym atutem gmin jest ich położenie w obszarze aglomeracji warszawskiej. To gminy o dużej atrakcyjności
lokalizacyjnej pod względem funkcji mieszkaniowych, gospodarczych i rekreacyjno-wypoczynkowych. W
dużym stopniu jest to wynikiem niewielkiej odległości od Warszawy. Przez teren Gminy Nadarzyn i Raszyn
przebiega transeuropejski szlak komunikacyjny w relacji Wilno–Warszawa–Praga (odcinek drogi krajowej S8
Warszawa–Wrocław) łączący się z drogą krajową nr 7 Warszawa–Kraków. Przez teren Gminy Michałowice
prowadzi kolejka dojazdowa WKD. Dotarcie do centrum stolicy zajmuje od 15 do 30 minut. Gminy cechuje
bliskość tras wojewódzkich i południowej obwodnicy Warszawy oraz międzynarodowego lotniska Okęcie.
Korzystne połączenia komunikacyjne ułatwiają dojazd mieszkańców do pracy, miejsc usługowych czy
ponadgimnazjalnych placówek oświatowych w Warszawie. Wzdłuż drogi krajowej nr 8 przebiega magistrala
telekomunikacyjna światłowodowa. To ważny potencjał gmin.
Na terenie Gminy Nadarzyn źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę są ujęcia wody ze studni głębinowych,
znajdujących się w miejscowościach: Nadarzyn, Walendów, Młochów (dawne Bieliny), Wola Krakowiańska.
Funkcjonują przy nich stacje uzdatniania wody. Działa również zwarta sieć kanalizacji sanitarnej. W Raszynie
modernizowana jest istniejąca infrastruktura wodno-kanalizacyjna, a także rozbudowywana w tych miejscach
Gminy, gdzie dotąd nie było takich instalacji. W Raszynie działa najnowocześniejsza w kraju stacja uzdatniania
wody oraz zdrój wody oligoceńskiej.
Gminy są atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorstw, zamieszkania i spędzania czasu wolnego przez osoby
przyjezdne. Gmina Raszyn notuje rozwój inwestycyjny i rozwój budownictwa mieszkaniowego. W ciągu
ostatnich lat powstało tu blisko 3.5 tysiąca prywatnych podmiotów gospodarczych. Gmina Raszyn kojarzy się z
przede wszystkim z jednym z największych europejskich Centrów Handlowych w Jankach, które znajduje się w
widłach krzyżujących się dróg krajowych w kierunku Katowic, Wrocławia i Krakowa, atrakcyjnych dla
inwestorów, którzy tutaj wybudowali swoje centra logistyczne, handlowe i firmy wytwórcze.
Opis zagospodarowania przestrzennego/ układu osadniczego
W gminie Nadarzyn jest ok. 1200 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo usługowe, przemysłowe i
mieszkaniowe (większość tych gruntów jest położona wzdłuż trasy nr 8). Setki hektarów przeznaczone są pod
zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. W gminach członkowskich jest uporządkowane planowanie
przestrzenne. Na terenie gminy Nadarzyn wydawanych jest rocznie ok. 800 pozwoleń na budowę, z czego ponad
połowa dotyczy zabudowy mieszkaniowej. Tereny są tańsze niż w Warszawie. Na terenie Gminy Nadarzyn
występują dwa typy zabudowy: domy jednorodzinne, także w zorganizowanych osiedlach mieszkalnych, oraz
skupiska zabudowy wielorodzinnej związane z dotychczasowymi uspołecznionymi gospodarstwami rolnymi
oraz obiektami usług ponadlokalnych – zdrowia, opieki społecznej, edukacji i wspólnot religijnych. Gmina
Nadarzyn jest organem prowadzącym 6 szkół, 3 przedszkola i żłobek. Funkcjonuje również biblioteka, 5 świetlic
środowiskowych w ramach Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (NOK), w którym działa wiele zespołów, w tym
NOK!Teatr, „Młodzi duchem”, Uniwersytet Trzeciego Wieku. To najważniejsze zasoby. Na terenie gminy
działają także OSP, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich i chluba gminy Orkiestra Dęta OSP
Nadarzyn zdobywająca laury w kraju i zagranicą. Na terenie gminy funkcjonują dwa boiska typu Orlik, dwa
boiska wielofunkcyjne i stadion.
W Michałowicach na terenie gminy działają 2 przedszkola gminne, 3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, liceum
ogólnokształcące. Każda szkoła posiada hale sportowe, boiska, w jednej z placówek jest lodowisko. Poza tym
działa 20 jednostek prywatnych (żłobki, przedszkola). Mieszkańcy mogą korzystać z 2 ogródków
jordanowskich, boiska Orlik, 4 stref rekreacji, wyposażonych w nowoczesne place zabaw, sky parki i
wielofunkcyjne boiska oraz miejsc do wytchnienia nad zalewem i w parku. W Raszynie jest ogólnodostępny
basen. W roku 2005 powstał nowy park rekreacyjny ze ścieżkami ekologicznymi i rowerowymi. Obok znajduje
się nowoczesny ogródek jordanowski.
Mieszkańcy Gminy Raszyn skarżą się na hałas z lotniska Okęcie oraz dużego ruchu tranzytowego przez gminę.
Gmina Raszyn posiada bardzo zróżnicowaną i rozbudowaną infrastrukturę związaną z edukacją, przyrodą,
rekreacją, zdrowiem i kulturą. Jest organem prowadzącym trzy szkoły podstawowe oraz gimnazjum, do których
uczęszcza w sumie około 2000 uczniów a dodatkowo funkcjonuje tu również pięć przedszkoli. W Raszynie m.in.
znajduje się ogólnodostępny basen, dwa boiska sportowe oraz park rekreacyjny ze ścieżkami ekologicznymi i
rowerowymi a także nowoczesny ogródek jordanowski. Na terenie Gminy działa ponadto Centrum Kultury
Raszyn, w którym odbywają się liczne imprezy i koncerty, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia.
Jednak są to zasoby niewystarczające ze względu na napływ ludności i dużą liczbę miejscowości, w których nie
ma często żadnej infrastruktury społecznej, obiektów i przestrzeni publicznej. Poza tym istniejąca infrastruktura
np. sportowa jest bardzo nierównomiernie rozmieszczona. Brak też ścieżek rowerowych, chodników i
oświetlenia. Niewystarczająca jest sieć kanalizacji.
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Charakterystyka obszarów atrakcyjnych turystycznie
Gminy są w znacznym stopniu „zielonymi płucami Warszawy”, należą do Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Obejmuje on sieć obiektów chronionych, tj. parki zabytkowe, aleje oraz pomniki przyrody,
połączonych elementami uzupełniającymi i towarzyszącymi im naturalnymi formami roślinności. Całość stanowi
zwarty przestrzennie i funkcjonalnie układ przyrodniczy, którego zachowanie jest niezbędne dla utrzymania
równowagi systemów ekologicznych w rejonie. Nadarzyn stanowi ważne ogniwo przyrodnicze aglomeracji
warszawskiej ze względu na dolinę rzeki Utraty i jej dopływy oraz tereny Lasów Młochowskich i Lasów
Sękocińskich. Ponadto na terenie Gminy Nadarzyn znajduje się 39 obiektów przyrodniczych podlegających
ochronie prawnej oraz zabytkowe parki, zabytkowe aleje w miejscowościach Młochów i Rozalin. W Młochowie
są dwa cenne rezerwaty: Młochowski Łęg i Młochowski Grąd. Istnieją też 33 pomniki przyrody. Są ścieżki i
szlaki turystyczne w lasach i rezerwatach. Gmina Raszyn posiada cenne walory przyrodniczo-historyczne, w tym
Rezerwat Stawy Raszyńskie o powierzchni ok. 110 ha i strefa chronionego krajobrazu, obejmująca pradolinę
rzeki Raszynki. Na terenie rezerwatu występuje 130 gatunków ptaków wodnych i lądowych. Do najbardziej
cennych przyrodniczo obszarów Gminy Michałowice należą kompleksy leśne i łąkowe (wśród nich znajdują się
uroczysko Chlebów oraz część uroczyska Popówek), a także doliny rzek: Raszynka, Zimna Woda i Utrata oraz
duże zespoły stawów rybnych w Pęcinach oraz Helenowie. Ogólny stan środowiska przyrodniczego na terenie
gmin oceniany jest jako dobry.
Brak jest pełnego zagospodarowania i wykorzystania potencjału terenów turystycznie i przyrodniczo
atrakcyjnych. Brak też rozpoznawalnej marki gmin czy produktu turystycznego.
Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego Schneidera, wyrażony jest liczbą turystów korzystających z
noclegów w ciągu roku, przypadającą na 1000 mieszkańców stałych. Intensywność ruchu turystycznego, której
zdiagnozowanie posłuży monitorowaniu zmian na obszarze LGD została obliczona na podstawie Wskaźnika
Schneidera. Wskaźnik dla powiatu pruszkowskiego w 2013 roku wyniósł 8,92. Wskaźnik ten w 2013 roku dla
LGD wyniósł 8,28. Liczba gospodarstw agroturystycznych na dzień 31 grudnia 2013 roku na obszarze LGD
wyniosła 8.
Wykres: Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego Schneidera
według powiatów woj. Mazowieckiego w 2012 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Opis dziedzictwa kulturowego/zabytków
Dodatkowym atutem gmin jest przeszłość historyczna oraz obiekty dziedzictwa kulturowego. Szczególnie cenne
zabytki Gminy Nadarzyn to zespół pałacowo-parkowy w Młochowie, zabytkowy kościół i zajazd w Nadarzynie.
Znane zabytki w Gminie Raszyn to m.in. pałac w Falentach- obiekt barokowy z XVII w., obecnie siedziba
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego,, kościół w Raszynie i Raszyńska Austeria. Ważne historycznie
wydarzenia związane z Raszynem to bitwa pod Raszynem, którą stoczył Tadeusz Kościuszko i bitwa pomiędzy
wojskami Księstwa Warszawskiego pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego i dwukrotnie liczniejszym
korpusem austriackim na groblach raszyńskich. Przykłady cennych obiektów w Gminie Michałowice to: zespół
pałacowo-parkowy Pęcice, w skład którego wchodzi również park dworski o powierzchni 24 ha, w którym
znajduje się wiele cennych okazów drzew. Teren parku bezpośrednio połączony jest z kompleksem 50 ha
stawów, których okolice zasiedla liczne ptactwo; zespół pałacowo - parkowy w Helenowie; kościół pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach, osiedle Komorów z unikalną zabudową architektoniczną wpisaną w
założenia tzw. „Miasta Ogrodu”, parki dworskie w Pęcicach Małych, Regułach oraz w sołectwie Komorów,
kapliczki przydrożne i pomniki na cmentarzu żołnierzy z czasów I wojny światowej w Pęcicach, stanowiska
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archeologiczne zlokalizowane w miejscowościach: Reguły, Michałowice-Wieś, Pęcice, Sokołów, Opacz Mała,
Komorów, Nowa Wieś, Helenów, Suchy Las, Granica.
Opis produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych – W analizach nie wskazano istnienia produktów
lokalnych, które mogłyby podkreślać specyfikę Gmin Nadarzyn, Raszyn i Michałowice.
Charakterystyka rolnictwa i rynku rolnego, liczba gospodarstw, kierunki produkcji (ze wskazaniem głównych),
osób zatrudnionych w rolnictwie, średnia powierzchnia gospodarstw.
Na obszarze LGD wciąż funkcjonują gospodarstwa rolnicze, jednakże ze względu na obszar, potencjał, jak też
atrakcyjne ceny ziemi pod zabudowę mieszkalną, znaczenie rolnictwa systematycznie maleje. Z drugiej strony
bliskość Warszawy może dla takich osób, które w naturalny sposób wykorzystają bliskość miasta i potencjał
ludzki który aglomerację charakteryzuje, stworzyć interesujący i dochodowy biznes, choćby w oparciu o
turystykę edukacyjną. Na etapie prac nad diagnozą i na dalszych nie odnotowano jednak zainteresowania osób
prowadzących gospodarstwa wzięciem udziału w realizacji LSR.
Tabela nr III/ 9 - Dane statystyczne (użytki rolne)
Ogólna powierzchnia
Grunty
użytków rolnych
orne
Gmina
[ha]
[ha]
1 859
900
Michałowice
3 300
2 522
Nadarzyn
2 772
1 960
Raszyn
7 931
Razem

Sady
[ha]
127
127

Łąki i
pastwiska
[ha]
651
651

Średnia powierzchnia
gospodarstw
[ha]
2,9
5,8
3

* Dane: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Rozdział IV - ANALIZA SWOT
Podczas pracy nad analizą SWOT zastosowano różne metody pracy, w tym cztery partycypacyjne: ankiety,
badania własne, wywiady indywidualne, wywiady „fokusowe” oraz warsztaty. Poniższa tabela przedstawia
zgromadzony zestaw danych.
Tabela IV/1 – Tabela SWOT

S - Mocne strony

W - Słabe strony

1. Bardzo korzystne położenie Gmin w pobliżu
Warszawy - z uwagi na bliskość stolicy,
lotnisko, układ dróg czyli południowa
obwodnica Warszawy i obwodnica Raszyna.
2. Dużo dostępnych terenów zielonych
(rezerwaty – Stawy Raszyńskie, lasy, parki,
zalew Krakowiany, Lasy Młochowskie i
Rezerwaty).
3. Zwiększająca się liczba mieszkańców.
Wysoki poziom salda migracji (napływ ludzi)
z wysokim odsetkiem osób w wieku przed i
produkcyjnym.
4. Rozbudowana infrastruktura społeczna –
bezpieczeństwo pożarowe – straże OSP/
Centrum Kultury/ Biblioteka Publiczna/
Świetlice Wiejskie i środowiskowe– dobrze
funkcjonujące/ Rekreacja – place zabaw dla
dzieci/ parki wiejskie.
5. Potencjał ludzki (Orkiestra OSP Nadarzyn,
Koła Gospodyń Wiejskich, reprezentanci
ginących zawodów, artyści/ malarze etc).
6. Duże tereny inwestycyjne: - działki pod
zabudowę mieszkaniową, - działki pod
zakłady usługowe i przemysłowe (sprzyjająca

1. Brak świetlic w niektórych miejscowościach
(Parole, Stara Wieś, Komorów, Reguły) oraz
niewystarczające wykorzystanie istniejącej bazy.
(Przepełnione szkoły w gminie. Mała ilość
przedszkoli i żłobków.)
2. Brak więzi międzyludzkich. Słaba integracja
społeczna.
3. Brak zagospodarowania i wykorzystania
potencjału terenów turystycznie/ przyrodniczo
atrakcyjnych. (np. dom Marii Dąbrowskiej).
4. Brak asymilacji nowych mieszkańców z
dawnymi mieszkańcami przy zwiększeniu się
liczby osób 50+.
5. Brak miejsc wypoczynku i rekreacji w
niektórych miejscowościach a tym samym brak
życia towarzyskiego (np. brak kawiarni).
6. Słaba znajomość lokalnych zasobów i walorów +
zanika rzemiosło artystyczne. Zanik tradycji.
Zanik rzemiosła.
7. Stan infrastruktury: - brak ścieżek rowerowych
(brak połączenia między gminami);
- brak bezkolizyjnych przejść dla pieszych;
- brak oświetlenia ulicznego w niektórych
miejscowościach.
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7.

8.

9.

10.
11.
12.

atmosfera dla rozwoju przedsiębiorstw
wzdłuż trasy S8, istniejące firmy przyciągają
nowe firmy).
Przy dużym zainteresowaniu społecznym
dobrze rozwinięta infrastruktura do
uprawiania sportu i rekreacji oraz liczne
sekcje sportowe (basen – Gmina Raszyn,
stadion – Gmina Nadarzyn, orliki, siłownie,
boiska wielofunkcyjne.)
Wzrastające zaangażowanie mieszkańców
(aktywność). Aktywność społeczna grup
formalnych (NGO + OSP) nieformalnych.
Wypracowane Kanały komunikacji z
mieszkańcami. Integracja mieszkańców.
Zabytki. Dbałość, wykorzystywanie obiektów
zabytkowych (Pęcice, Kościół XVIII/XIXw.),
Biblioteka w Komorowie – Dom Letni Marii
Dąbrowskiej. Pomniki: 1) Kamień
upamiętniający bitwę pod Raszynem –
Olszynki Raszyńskie; 2) Figura Matki Boskiej
przy al. Krakowskiej na Szańcu Raszyńskim;
3) Figurka upamiętniająca śmierć
C.Godebskiej; 4) Figura Chrystusa Króla. 5)
Kościół barokowy klasyczny pod wezwaniem
św. Anny i św. Szczepana; 6) Plebania
zabytkowa; 7) Pałac w Falentach. Historia: 1)
Bitwa Raszyńska. W Nadarzynie – kościół i
NOK, w Młochowie – park.
Duża liczba wydarzeń kulturalnych
organizowanych na terenie gminy.
Wysoki poziom świadomości mieszkańców
proekologiczny.
Dobry (wysoki) poziom wyposażenia
placówek oświatowych (szkoły, przedszkola)

8. Brak w Gminie Nadarzyn i Raszyn WKD czy
SKM transportu szynowego.
9. Rozwój firm stanowiących potencjalne
zagrożenie dla środowiska. Sortownia RIPOK w
Nadarzynie. Zanieczyszczenie powietrza poprzez
ogrzewanie budynków (źle pojmowana
oszczędność).
10. Brak rozpoznawalnej marki gminy, czyli
ewentualnie tzw. produktu
turystycznego.(Niewykorzystanie regionalnych
producentów (ogórki, smalec, kapusta kiszona).
11. Nierównomiernie rozmieszczona infrastruktura
sportowa.
12. Brak punktu doradztwa biznesowego.
13. Nienadążający za potrzebami rozwój
infrastruktury technicznej i społecznej,
niedostatek obiektów i przestrzeni publicznej.
(np. brak żłobków i przedszkoli publicznych Granica, Komorów).
14. Nie w pełni wykorzystany potencjał
Stowarzyszeń.

O - Szanse

T - Zagrożenia

1. Bliskość dużych aglomeracji (Warszawa,
Pruszków, Piastów).
2. Osadnictwo – napływ osób dobrze
wykształconych, aktywnych. Zintegrowane
społeczeństwo więcej mieszkańców – większe
wpływy z podatków. Duża liczba dzieci!!!
(napływ młodych małżeństw w Gminie).
3. Dobra komunikacja z Warszawą. Połączenia
komunikacyjne w gminie Michałowice
(WKD, POW). Modernizacja trasy S8.
Rewitalizacja Al. Krakowskiej.
4. Rozwój stawów przez to wykorzystanie
szlaków turystycznych.
5. Uporządkowane planowanie przestrzenne –
liczne tereny inwestycyjne. Napływ firm i
tworzenie nowych. Tańsze ceny terenów
inwestycyjnych niż w Warszawie.
6. Wzrost możliwości pozyskiwania funduszy
/środków unijnych.
7. Tendencja pro-zdrowotna i pro-sportowa oraz
pro-ekologiczna.

1. Starzenie się społeczeństwa. Migracja młodych
ludzi.
2. Środowisko, zaśmiecanie cennych przyrodniczo
terenów + zagrożenie dla środowiska z powodu
rozwoju firm.
3. Hałas lotniska oraz hałas dochodzący z trasy.
Ruch tranzytowy w związku ze szlakiem
komunikacyjnym.
4. Imigranci. Brak integracji ludności napływowej z
miejscową (napływ ludności obcej niechętnych
do integracji z miejscową).
5. Brak komunikacji innej niż kołowa w gminach
Nadarzyn i Raszyn.
6. Zróżnicowany poziom życia mieszkańców.
7. Rozbudowa sortowni RIPOK w Nadarzynie.
Obawa przed zachwianiem zasad
zrównoważonego rozwoju.
8. Konkurencyjny rynek pracy aglomeracji
Warszawskiej. Brak nowych miejsc pracy i słaby
wzrost przedsiębiorczości.
9. Wiele osób zamieszkujących gminy nie
odprowadza podatków do US w Pruszkowie oraz
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8. Atrakcyjne, zróżnicowane środowisko
przyrodnicze (lasy, rzeki, parki, zabytki,
przyrodnicze stawy itp.).

10.
11.
12.
13.

nie są zameldowani. Gminy płacą wysokie
„JANOSIKOWE”.
Wzrost przestępczości ze względu na napływową
ludność.
Agresja w internecie.
Pojawienie się migracji osób młodych do
bardziej rozwiniętych aglomeracji.
Brak polityki prorodzinnej państwa.

Źródło: Własne LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Badanie wielopoziomowe: spotkania, ankiety, focus group, warsztaty
oraz debaty z reprezentantami gmin.

Zaprezentowana analiza SWOT umożliwiła nam uporządkowanie informacji oraz zdefiniowanie mocnych i
słabych stron oraz szans i zagrożeń na terenie gmin: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice wchodzących w skład
Lokalnej Grupy Działania.
Opracowany dokument jest podstawowym i kluczowym narzędziem w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju
dlatego został opracowany zgodnie z zasadą oddolnego charakteru pozyskiwania informacji bezpośrednio od
mieszkańców - przedstawicieli różnych sektorów tj. publicznego, gospodarczego, społecznego.
Przyjęte metody pozyskiwania informacji poprzez: spotkania, szeroko dostępne ankiety (pozyskano 66 ankiet),
„focus group” oraz warsztaty strategiczne przeprowadzone z mieszkańcami (20 osób) wraz ze specjalistami z
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pozwoliły Lokalnej Grupie Działania osiągnąć ostateczny kształt
analizy SWOT (kolejność na listach opisujących cały obszar LSR wynika ze wskazań uczestników warsztatów).
Badanie to umożliwiło zdefiniowanie sytuacji wyjściowej czyli silnych i słabych stron obszaru LGD, na które
mieszkańcy, władze oraz wszystkie podmioty takie jak działające instytucje, firmy mogą mieć wpływ.
Zgodnie z postrzeganiem mieszkańców silną stroną jest położenie obszaru LGD w bezpośredniej bliskości
Warszawy w otulinie terenów zielonych (lasy, parki, stawy) co powoduje, iż rok do roku zwiększa się liczba
mieszkańców (w wieku przed i produkcyjnym,) a tym samym ilość zawieranych związków małżeńskich. Stanowi
to silny potencjał ludzki, często ludzi wykształconych oraz aktywnych. Kolejną mocną stroną jest rozbudowana
infrastruktura społeczna: Centra Kultury, Biblioteki, Świetlice wiejskie, straże OSP, place zabaw oraz miejsca
do uprawiania sportu i rekreacji. Niestety równocześnie jako słaby punkty, mieszkańcy obszaru LGD, wskazują
nierównomierny rozwój infrastruktury – brak świetlic, słaby dostęp do kultury, brak żłobków i przedszkoli, brak
zagospodarowania terenów turystycznie atrakcyjnych wraz z nierównomiernym rozmieszczeniem infrastruktury
sportowej przy rozwoju firm generujących zagrożenie dla środowiska. Brak więzi międzyludzkich, słaba
integracja społeczna oraz brak asymilacji nowych mieszkańców z dawnymi mieszkańcami przy zwiększającej
się liczbie osób 50+ - dopełnia całość obrazu.
Szanse i zagrożenia to sytuacje zewnętrzne, niezależne od woli podmiotów i osób z obszaru LGD, które jednak
jeżeli wystąpią mogą mieć wpływ na to co będzie się działo (odpowiednio: pozytywny – SZANSE, negatywny
– ZAGROŻENIA). Mieszkańcy, szansę dla regionu widzą w bliskości stolicy, dobrym połączeniu
komunikacyjnym oraz w związanym z tym osadnictwem ludzi młodych, aktywnych i wykształconych
tworzących zintegrowane społeczeństwo. Z drugiej strony blisko położona Warszawa to bardzo atrakcyjny i
konkurencyjny rynek pracy. Często ocenia się że ta sytuacja hamuje wzrost przedsiębiorczości.
Związany z osadnictwem wyż demograficzny oraz zwiększenie wpływów podatkowych w budżetach gmin jest
jak najbardziej pożądana. Rozwój szlaków turystycznych w atrakcyjnym i zróżnicowanym środowisku
przyrodniczym (lasy, rzeki, stawy, parki, zabytki) oraz uporządkowane planowanie przestrzenne – liczne tereny
inwestycyjne, spowodują napływ firm, a co za tym idzie stworzone zostaną nowe miejsca pracy dla napływającej
ludności która upatruje swoje szanse we wzroście możliwości pozyskiwania funduszy UE (środkach unijnych).
Zagrożeniem staje się zgodnie z analizą SWOT starzenie się społeczeństwa oraz migracja młodych ludzi przy
dużej konkurencji warszawskiego rynku pracy. Dlatego zapobieganie niszczeniu środowiska naturalnego
(zaśmiecanie, hałas, sortownia RIPOK) jest tak istotne. Imigranci oraz społeczność nieintegrująca się ze
społecznością miejscową jest również postrzegane jako silne zagrożenie dla rozwoju obszaru gminy: Nadarzyn,
Raszyn i Michałowice.
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Tabela nr IV/2 Analiza mocnych i słabych stron obszaru, szans i zagrożeń /po dokonanej analizie na etapie
oceny/ oraz ich adekwatność do diagnozy i wniosków z konsultacji społecznych.
Mocne strony
Odniesienie do
Słabe strony
Odniesienie do
diagnozy
diagnozy
1.Położenie gmin w
Opis innych
1.Brak świetlic.
Opis zagospodarowania
pobliżu Warszawy
obszarów
przestrzennego/układu
tematycznych
osadniczego
istotnych z punktu
widzenia Strategii
2. Tereny zielone
Krótka
2.Brak więzi
Przedstawienie
charakterystyka
międzyludzkich. Słaba
działalności sektora
obszarów
integracja społeczna.
społecznego
atrakcyjnych
turystycznie
3. Rośnie liczba
Określenie grup
3.Brak zagospodarowania i
Krótka charakterystyka
mieszkańców
szczególnie istotnych wykorzystania potencjału
obszarów atrakcyjnych
z punktu widzenia
terenów turystycznie/
turystycznie
realizacji LSR
przyrodniczo atrakcyjnych.
4. Rozbudowa
Opis
4.Brak asymilacji nowych
Przedstawienie
infrastruktury (biblioteki, zagospodarowania
mieszkańców z dawnymi
działalności sektora
żłobki, Centra Kultury).
przestrzennego/układ mieszkańcami przy
społecznego
u osadniczego
zwiększeniu się liczby osób
50+.
5. Potencjał ludzki (OSP) Przedstawienie
5. Brak miejsc wypoczynku
Przedstawienie
działalności sektora
i rekreacji, a tym samym
działalności sektora
społecznego
życia towarzyskiego.
społecznego
6. Tereny inwestycyjne
Opis innych
6.Słaba znajomość
Charakterystyka
(zabudowa mieszkaniowa obszarów
lokalnych zasobów i
gospodarki/przedsiębior
i usługowo/ przemysłowa) tematycznych
walorów + zanika
czości
istotnych z punktu
rzemiosło artystyczne.
widzenia Strategii
Zanik tradycji. Zanik
rzemiosła.
7. Infrastruktura sportowa Opis
7. Stan infrastruktury: brak
Opis zagospodarowania
i duże zainteresowanie
zagospodarowania
ścieżek rowerowych (brak
przestrzennego/układu
społeczne.
przestrzennego/układ połączeń między gminami),
osadniczego
u osadniczego
oświetlenia i
bezkolizyjnych przejść.
8.Zaangażowanie
Przedstawienie
8.Brak WKD, czy SKM
Opis innych obszarów
społeczne.
działalności sektora
transportu szynowego w
tematycznych istotnych
społecznego
gminach Nadarzyn i
z punktu widzenia
Raszyn
Strategii
9.Zabytki.
Krótki opis
9.Rozwój firm
Charakterystyka
dziedzictwa
stanowiących potencjalne
gospodarki/przedsiębior
kulturowego/zabytkó zagrożenie dla środowiska
czości
w
(sortownia RIPOK w
Nadarzynie).
10.Wydarzenia
Krótki opis
10.Brak rozpoznawalnej
Krótka charakterystyka
kulturalne.
dziedzictwa
marki gmin czyli tzw.
obszarów atrakcyjnych
kulturowego/zabytkó produktu turystycznego.
turystycznie
w
11.Świadomość
Przedstawienie
11.Nierównomiernie
Opis zagospodarowania
proekologiczna
działalności sektora
rozmieszczona
przestrzennego/układu
mieszkańców.
społecznego
infrastruktura sportowa.
osadniczego
12.Dobry poziom
Opis
12.Brak punktu doradztwa
Charakterystyka
wyposażenia placówek
zagospodarowania
biznesowego.
gospodarki/przedsiębior
oświatowych (szkoły,
przestrzennego/układ
czości
przedszkola).
u osadniczego
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Szanse
1.Bliskość dużych
aglomeracji (Warszawa,
Pruszków, Piastów).
2.Osadnictwo – napływ
osób dobrze
wykształconych,
aktywnych. Zintegrowane
społeczeństwo, więcej
mieszkańców – większe
wpływy z podatków.
Duża liczba dzieci.
3.Dobra komunikacja z
Warszawą.

4. Rozwój stawów przez
to wykorzystanie szlaków
turystycznych.

5. Uporządkowane
planowanie przestrzenne
– liczne tereny
inwestycyjne. Napływ
firm i tworzenie nowych.
Tańsze ceny terenów
inwestycyjnych niż w
Warszawie.
6.Wzrost możliwości
pozyskiwania funduszy/
środków unijnych.

Odniesienie do
diagnozy
Opis innych
obszarów
tematycznych
istotnych z punktu
widzenia Strategii
Określenie grup
szczególnie istotnych
z punktu widzenia
realizacji LSR

Opis innych
obszarów
tematycznych
istotnych z punktu
widzenia Strategii
Krótka
charakterystyka
obszarów
atrakcyjnych
turystycznie
Opis
zagospodarowania
przestrzennego/układ
u osadniczego

Charakterystyka
gospodarki/
przedsiębiorczości

13.Nienadążający za
potrzebami rozwój
infrastruktury technicznej i
społecznej, niedostatek
obiektów i przestrzeni
publicznej (żłobki,
przedszkola).
Zagrożenia
1.Starzenie się
społeczeństwa. Migracja
młodych ludzi.

Opis zagospodarowania
przestrzennego/układu
osadniczego

Odniesienie do
diagnozy
Przedstawienie
działalności sektora
społecznego

2.Środowisko, zaśmiecanie
cennych przyrodniczo
terenów + zagrożenie dla
środowiska z powodu
rozwoju firm.

Charakterystyka
gospodarki/przedsiębior
czości

3.Hałas lotniska oraz hałas
dochodzący z trasy. Ruch
tranzytowy w związku ze
szlakiem komunikacyjnym.

Opis innych obszarów
tematycznych istotnych
z punktu widzenia
Strategii

4.Imigranci:- brak
integracji ludności
napływowej z miejscową
(napływ ludności obcej
niechętnych do integracji z
miejscową).
5.Brak komunikacji innej
niż kołowa w gminach
Nadarzyn i Raszyn.

Przedstawienie
działalności sektora
społecznego

6.Zróżnicowany poziom
życia mieszkańców.
7. Rozbudowa sortowni
RIPOK w Nadarzynie.
Obawa przed zachwianiem
zasad zrównoważonego
rozwoju.
8.Konkurencyjny rynek
pracy aglomeracji
Warszawskiej. Brak
nowych miejsc pracy i
słaby wzrost
przedsiębiorczości.
9.Wiele osób
zamieszkujących gminy nie
odprowadza podatków do
US w Pruszkowie oraz nie

Opis innych obszarów
tematycznych istotnych
z punktu widzenia
Strategii

Przedstawienie
działalności sektora
społecznego
Charakterystyka
gospodarki/przedsiębior
czości

Opis rynku pracy

Charakterystyka
gospodarki/przedsiębior
czości
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są zameldowani w gminie –
„Janosikowe”.
10.Wzrost przestępczości
ze względu na napływową
ludność.
11.Agresja w internecie.
12.Pojawianie się migracji
osób młodych do bardziej
rozwiniętych aglomeracji.

Przedstawienie
działalności sektora
społecznego
Przedstawienie
działalności sektora
społecznego
Charakterystyka
gospodarki/przedsiębior
czości

Zebranie i podsumowanie opinii lokalnych społeczności, a przede wszystkim poprzez analizę SWOT
uporządkowanie danych wyjściowych, stało się narzędziem wspierającym wybór kierunku rozwoju dla obszaru
objętego lokalną strategią rozwoju, a tym samym pozwoliła nam określić cele Lokalnej Grupy Działania
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Rozdział V - CELE I WSKAŹNIKI
Podczas określanie celów i wskaźników wykorzystano następujące cztery partycypacyjne metody konsultacji:
warsztaty, wywiady indywidualne, wywiady „fokusowe” FGI, debatę podczas Walnego Zebrania Członków
LGD.
Cele LSR ostatecznie ustalone i wskazane w LSR dla gmin „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” oraz wskaźniki ich
realizacji zostały wypracowane i ustalone w toku analiz danych z diagnozy i analiz SWOT, także informacji
zbieranych od potencjalnych beneficjentów. Dane zbierano u wszystkich sektorów reprezentowanych na
obszarze, to znaczy: publicznego, gospodarczego, społecznego. W ich tworzeniu niemały udział mieli także
mieszkańcy gmin członkowskich.
W całym procesie tworzenia LSR ustalenie głównych celów okazało się zadaniem trudnym, wieloetapowym i
rozciągniętym w czasie. Przyczyny takiej sytuacji tkwią przede wszystkim w tym, że dla tego obszaru LGD
powstaje dopiero pierwsza spójna Strategia. Ponadto dane od mieszkańców, oraz uwagi i propozycje od
przyszłych beneficjentów wdrażających LSR napływały praktycznie do końca pracy nad tym dokumentem.
Konkretne działania nad dostępną diagnozą i analizą SWOT doprowadziły najpierw do ustalenia trzech
problemów kluczowych:

PROBLEM KLUCZOWY 1 (OBSZAR GOSPODARCZY):
Niedostateczna świadomość i kompetencje mieszkańców
obszaru do prowadzenia biznesu.
MATRYCA V.1
Powiązanie diagnozy obszaru i czynników analizy SWOT. Obszar gospodarczy.
ZAGADNIENIA
WYKAZANE W DIAGNOZIE

CZYNNIKI WYMIENIONE
W ANALIZACH SWOT

Czynniki demograficzne: rosnąca liczba mieszkańców
- rosnąca liczba dzieci
- migracja osób nie
zintegrowanych ze społecznością
lokalną, nie identyfikujących się
z obszarem

Słabe strony:
- Nienadążający za potrzebami
rozwój infrastruktury technicznej
i społecznej, niedostatek
obiektów i przestrzeni publicznej.
- Brak punktu doradztwa
biznesowego
- Brak rozpoznawalnej marki
gminy,

Czynniki gospodarcze:
Duże firmy, centra handlowe,

PROBLEMY
negatywne następstwa
niedostateczny rozwój gospodarczy,
brak identyfikacji z miejscem
zamieszkania
bierne postawy
spadek konkurencyjności firm
migracja do sąsiednich wielkich
ośrodków
niedostatecznie rozpoznawalny
str. 26

małe wykorzystanie potencjału
lokalnego przez przedsiębiorców

Rynek pracy:
Najtrudniejsza sytuacja osób
młodych po ukończeniu szkoły
oraz osób powyżej 50 roku życia
Migracja młodych mieszkańców
do Warszawy
Czynniki społeczne:
Nierówny poziom aktywności
mieszkańców. Nie włączanie się
w sprawy społeczne, traktowanie
gmin tylko jako „sypialni”

Niepełne wykorzystanie
potencjału Stowarzyszeń.
Zagrożenia:
- Konkurencyjny rynek pracy
aglomeracji Warszawskiej. Brak
nowych miejsc pracy i słaby
wzrost przedsiębiorczości.
- migracja osób młodych do
bardziej rozwiniętych
aglomeracji.
- Zróżnicowany poziom życia
mieszkańców.
- Wiele osób zamieszkujących
gminy nie odprowadza podatków
do US w Pruszkowie oraz nie są
zameldowani. Gminy płacą
wysokie „JANOSIKOWE”.
- Brak komunikacji innej niż
kołowa.

wizerunek obszaru
zmniejszenie wpływu środków do
budżetu
problem kluczowy 1
Niedostateczna świadomość i
kompetencje mieszkańców
obszaru do prowadzenia biznesu.

przyczyny
a) braki wiedzy na temat
wykorzystania lokalnych zasobów,
oraz istniejącej i przeszłej
infrastruktury,
b) braki świadomości istnienia
systemów wsparcia (organizacyjne,
finansowe),
c) brak punktów konsultacyjnych dla
przedsiębiorców,
d) brak źródeł informacji n/t
dobrych praktyk, oraz działań
innowacyjnych,
e) niska świadomość mieszkańców
na temat konieczności tworzenia
lokalnej marki
f) brak badań marketingowych
(rozpoznania nisz rynkowych).

PROBLEM KLUCZOWY 2 (OBSZAR SPOŁECZNY):
Rozwarstwienie struktur społecznych
- podział pomiędzy społeczeństwem rdzennym i napływowym.
MATRYCA V.2
Powiązanie diagnozy obszaru i czynników analizy SWOT. Obszar społeczny.
ZAGADNIENIA
WYKAZANE W DIAGNOZIE

CZYNNIKI WYMIENIONE
W ANALIZACH SWOT

Czynniki demograficzne:
- napływ wykształconych osób
- rosnąca liczba dzieci
- migracja osób nie
zintegrowanych ze społecznością
lokalną, nie identyfikujących się
z obszarem

Słabe strony:
- Brak świetlic w niektórych
miejscowościach oraz
niewystarczające
wykorzystanie istniejącej bazy.
- Brak więzi międzyludzkich.
Słaba integracja społeczna.
- Brak zagospodarowania i
wykorzystania potencjału
terenów turystycznie/
przyrodniczo atrakcyjnych
- Nienadążający za potrzebami
rozwój infrastruktury
technicznej i społecznej,
niedostatek obiektów i
przestrzeni publicznej.
- Brak asymilacji nowych
mieszkańców z dawnymi

Rynek pracy:
- Kobiety pozostające w
gospodarstwach domowych, nie
podejmujące pracy,
- Najtrudniejsza sytuacja dotyczy
osób młodych po ukończeniu
szkoły oraz osób powyżej 50
roku życia
Czynniki społeczne:

PROBLEMY
negatywne następstwa
wzrost wykluczenia społecznego
brak więzi międzyludzkich
degeneracja społeczna
agresja w internecie
wzrost przestępczości
problem kluczowy 2
Rozwarstwienie struktur
społecznych - podziały pomiędzy
społeczeństwem rdzennym i
napływowym.
przyczyny
a) nierównomiernie rozwinięta
infrastruktura społeczna.
b) niewystarczająca oferta
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- ubóstwo znacznego stopnia
społeczeństwa
- duża liczba rodzin
korzystających z pomocy
społecznej
- Nierówny poziom aktywności
mieszkańców, nie dość
wykorzystany potencjał
społeczny
- starzenie się społeczeństwa
- brak asymilacji nowych
mieszkańców ze starymi
(rdzennymi)

- Słaba znajomość lokalnych
zasobów i walorów
- Nierównomiernie
rozmieszczona infrastruktura
sportowa.
Zagrożenia:
- Zróżnicowany poziom życia
mieszkańców.
- Starzenie się społeczeństwa.
Migracja młodych ludzi.
- Środowisko, zaśmiecanie
cennych przyrodniczo terenów
+ zagrożenie dla środowiska z
powodu rozwoju firm.
- Imigranci. Brak integracji
ludności napływowej z
miejscową
- Agresja w internecie.
- Migracji osób młodych do
bardziej rozwiniętych
aglomeracji.

przedsięwzięć aktywizujących oraz
integrujących mieszkańców
c) niedostatecznie wykorzystany
potencjał społeczny
d) niewystarczająca liczba żłobków i
przedszkoli
e) brak identyfikacji mieszkańców z
obszarem LSR

PROBLEM KLUCZOWY 3 (OBSZAR KULTURY):
Niedostateczna wiedza społeczeństwa o lokalnych zasobach
dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.
MATRYCA V.3
Powiązanie diagnozy obszaru i czynników analizy SWOT. Obszar kultury.
ZAGADNIENIA WYKAZANE
W DIAGNOZIE
Czynniki demograficzne:
- migracja osób nie znających
potencjału naszego regionu, nie
znająca dorobku kulturalnego,
historycznego
Czynniki społeczne:
- nieznajomość potencjału
historycznego i kulturalnego
regionu
-nierównomierny dostęp do
kultury
-brak identyfikacji mieszkańców z
obszarem
- Nierówny poziom aktywności
mieszkańców. Nie włączanie się
w sprawy społeczne, traktowanie
gmin tylko jako „sypialni”

CZYNNIKI
WYMIENIONE W
ANALIZACH SWOT
Słabe strony:
- Nienadążający za potrzebami
rozwój infrastruktury technicznej
i społecznej, niedostatek
obiektów i przestrzeni publicznej
- Brak zagospodarowania i
wykorzystania potencjału
terenów turystycznie/
przyrodniczo atrakcyjnych
- Brak miejsc wypoczynku i
rekreacji w niektórych
miejscowościach a tym samym
brak życia towarzyskiego
- Słaba znajomość lokalnych
zasobów i walorów + zanika
rzemiosło artystyczne. Zanik
tradycji.
- Brak rozpoznawalnej marki
gminy
Zagrożenia:
-Agresja w internecie.
- Migracja osób młodych do
bardziej rozwiniętych
aglomeracji.

PROBLEMY
negatywne następstwa
Utrata poczucia lub niedostateczne
poczucie więzi z „małą ojczyzną”.
problem kluczowy 3
Niedostateczna wiedza
społeczeństwa o zasobach lokalnego
dziedzictwa i o zasobach obszaru.
przyczyny
a) konkurencja Warszawy i dużych
ośrodków, które odciągają uwagę
b) ograniczony dostęp do dóbr kultury
niektórych grup społecznych
c) niedostateczne finansowanie kultury
d) brak promocji - sprawnych kanałów
informowania na temat zasobów
kultury i wydarzeń kulturalnych.
e) niska świadomość na temat
zasobów historycznych i dziejów
obszaru
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Zdefiniowane problemy kluczowe stały się podstawą do zaplanowania przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
dotyczącym obszaru, konkretnie ustaleniu celów szczegółowych, na ich podstawie celu ogólnego, oraz
przedsięwzięć realizujących cele. Na tym etapie prac szczególnie pomocna okazała się, wiedza oraz informacje,
których dostarczyły badania ankietowe focusowe, wywiady indywidualne, oraz warsztaty. Były one
podstawowym źródłem informacji na temat spodziewanych zamierzeń przyszłych beneficjentów którzy
spowodują zmiany na obszarze wdrażania LSR i posłużyły do ustalenia wskaźników realizacji strategii na
wszystkich poziomach jej realizacji i wpływu na obszar.
Specyfikacja i opis celów ogólnych, przypisanych im celów szczegółowych i przedsięwzięć, oraz
uzasadnienie ich sformułowania w oparciu o konsultacje społeczne i powiązanie z analizą SWOT i
diagnozą obszaru.
W toku dalszych prac i dyskusji oraz konsultacji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-RaszynMichałowice określiło dwa cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju i przypisała im odpowiednio jeden i dwa cele
szczegółowe. Zdefiniowała je jako:
Cel Ogólny 1: Obszar rozwinięty gospodarczo, którego przedsiębiorcy identyfikują się z terenem Lokalnej
Grupy Działania.
Definicja i realizacja tego celu ogólnego jest adekwatna do pierwszego problemu kluczowego i ma być mierzona
na płaszczyźnie życia lokalnej społeczności związanej z przedsiębiorczością, głównie małych firm i mikro firm..
Takie ograniczenie wynika z budżetu, którym dysponuje LSR. Tej dziedziny dotyczy jeden, następująco
zdefiniowany cel szczegółowy:
Cel szczegółowy 1.1: Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy działający na obszarze Lokalnej Grupy
Działania.
W dalszej kolejności wzięto pod uwagę opisane w diagnozie obszaru i wyróżniające się w analizach SWOT
problemy kluczowe numer 2 i numer 3 dotyczące dziedzin życia związane z kulturą i potencjałem społecznym
obszaru. Dla nich ustalono drugi, wspólny cel ogólny:
Cel Ogólny 2: Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania.
Realizacja tego celu ogólnego ma być mierzona na różnych płaszczyznach życia lokalnej społeczności związanej
z aspektami społecznymi i szeroko pojętym życiem kulturalnym i znajomością lokalnych zasobów. Realizację
tego celu ogólnego ma wspierać tak zdefiniowany cel szczegółowy:
Cel szczegółowy 2.1: Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca z zasobów
lokalnego dziedzictwa.
To cel najbardziej adekwatny do specyfiki obszaru wykazanej w diagnozie i analizie SWOT, jak też
zdiagnozowanych problemów dotyczących gmin Nadarzyn, Raszyn, Michałowice. Wynika on z rosnącego
osadnictwa i potrzeby budowania lokalnych więzi dla późniejszej współpracy nowopowstających lokalnych
społeczności. Uwzględnia też możliwość wzbogacania wiedzy na temat lokalnych zasobów nie tylko wśród
mieszkańców nowych, ale i dla potencjalnych turystów.
Cel szczegółowy 3.1: Wsparcie dla wiedzy i kompetencji lokalnej społeczności.
Działania pomocnicze o charakterze szkoleniowym. Adekwatne do wskazanych w diagnozie i analizie braku
postaw aktywnych, zachęcające do włączania się w proces wdrażania LSR a także zapoznawania z celami
przekrojowymi PROW.
Takie ustalenie celów ogólnych i celów szczegółowych osiągane poprzez wdrażanie poszczególnych operacji
zostało uznane za słuszne nie tylko z uwagi na uwarunkowania lokalne, lecz również rangę i wymogi, jakie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 stawia przed poszczególnymi sektorami uczestniczącymi we
wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju. W tym aspekcie LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ma nie tylko
wymiar wynikający z analiz, lecz wykazuje powiązanie z wymogami programów nadrzędnych, na przykład
PROW 2014-2020.
Postanowiono również o tym, że dwa problemy kluczowe, dotyczące sfery społecznej i sfery kultury mają
zbieżne przyczyny i negatywne następstwa. Wymagają także podobnych działań i środków w celu poprawy
sytuacji, dlatego też postanowiono, że tych dziedzin obszaru i życia jego mieszkańców będzie dotyczył jeden
wspólny, zapisany wyżej cel szczegółowy. Do drugiego celu ogólnego przypisano ponadto trzeci cel
szczegółowy obejmujący wszystkie przedsięwzięcia zaplanowanych przez LGD w ramach przedsięwzięć
animacyjnych i kosztów bieżących. Matryca na stronach 27-29 opisuje dalszy ciąg logicznych powiązań
diagnozy ludności i obszaru, analizy SWOT oraz celów i wskaźników.
str. 29

Matryca V.4 Logiczne powiązania diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników
Najważniejsze

problemy/wy
zwania
społecznoekonomiczne
zidentyfikowa
ne w
diagnozie i
analizie
SWOT
1.
Niedostateczn
a świadomość
i kompetencje
mieszkańców
obszaru do
prowadzenia
biznesu.
(obszar
gospodarczy)

Cel ogólny

Cele
szczegółowe

I. Obszar
rozwinięty
gospodarczo,
którego
przedsiębiorcy
identyfikują
się z terenem
Lokalnej
Grupy
Działania.

1.1
Świadomi i
kompetentni
przedsiębiorcy
działający na
obszarze
Lokalnej
Grupy
Działania.

Planowane
przedsięwzięcia

Produkty (wskaźnik)

Premie na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej.

1.1.1 Liczba operacji
polegających na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa.

Wsparcie na
rozwój
działalności
gospodarczej.
Inwestycje w
niekomercyjną
infrastrukturę
turystyczną bądź
rekreacyjną
generujące
powstanie
nowych miejsc
pracy.

1.1.2 Liczba operacji
polegających na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa.
1.1.3Liczba inwestycji w
niekomercyjną
infrastrukturę generującą
powstanie nowych
miejsc pracy.

Niekomercyjne
przedsięwzięcia
wspomagające
tworzenie lub
utrzymanie miejsc
pracy

1.1.4
Liczba projektów
współpracy

Rezultaty
(wskaźnik)

1.1 Liczba
utworzonych miejsc
pracy.

1.2 Liczba
utworzonych miejsc
pracy w obiektach
niekomercyjnej
infrastruktury.

Oddziaływanie

1. Wzrost o
minimum 1%
odsetka
przedsiębiorców
deklarujących
identyfikację z
obszarem LGD.

Czynniki zewnętrzne
mające wpływ na
realizację działań i
osiągnięcie wskaźników

1. Sytuacja gospodarcza i
polityczna w kraju i za
granicą oraz sąsiedztwo
dużych ośrodków
oferujących atrakcyjne
warunki pracy.

1. Wcześniej nie ujęte w
planach inwestycje centralne
uniemożliwiające realizację
budowy lokalnej
infrastruktury.

1.3. Liczba osób,
które skorzystały z
gotowych obiektów
niekomercyjnej
infrastruktury
generujących
powstanie nowych
miejsc pracy.
1.4. Liczba miejsc
pracy które
utworzono dzięki
niekomercyjnym
przedsięwzięciom
wspomagającym

Nie zidentyfikowano
czynników zewnętrznych
mających wpływ na
realizację działań i
osiągnięcie wskaźników.
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tworzenie lub
utrzymanie miejsc
pracy.
1.5 Liczba osób z
grup
defaworyzowanych,
które wzięły udział.
2.
Rozwarstwieni
e struktur
społecznych podział
pomiędzy
społeczeństwe
m rdzennym i
napływowym.
3.
Niedostateczn
a wiedza
społeczeństwa
o lokalnych
zasobach
dziedzictwa
kulturowego,
historycznego
i
przyrodniczeg
o.

II. Obszar
którego
mieszkańcy
identyfikują
się z terenem
Lokalnej
Grupy
Działania.

2.1
Współpracując
a społeczność
lokalna
świadomie i
aktywnie
korzystająca z
zasobów
lokalnego
dziedzictwa.

Inwestycje w
niekomercyjną
infrastrukturę
turystyczną bądź
rekreacyjną.

2.1.1 Liczba inwestycji
w niekomercyjną
infrastrukturę.

Do 2.1 Liczba osób,
które skorzystały z
obiektów
niekomercyjnej
infrastruktury.

Działania
integrujące
społeczności
lokalne, oraz
animujące ich
współpracę, w
tym
przedsięwzięcia
innowacyjne.

2.1.2 Liczba konkursów,
zawodów, seminariów,
festynów, szkoleń lub
wydarzeń.
innowacyjnych
animujących integrację
lokalnych społeczności

Wydarzenia i
wydawnictwa
promujące obszar
bądź
wzbogacające
wiedzę o
lokalnych
zasobach i
dziedzictwie.

2.1.3
Liczba wydarzeń bądź
tytułów wydawnictw, w
tym przedsięwzięć
innowacyjnych,
promujących obszar albo
wzbogacających wiedzę
o lokalnych zasobach i
dziedzictwie.

Do 2.2.Liczba osób
które wzięły udział w
konkursach,
zawodach
sportowych,
seminariach,
festynach,
szkoleniach lub
innych
innowacyjnych
formach animujących
integrację lokalnych
społeczności
Do 2.3 Liczba osób
które wzięły udział w
wydarzeniach bądź
liczba czytelników
wydawnictw

1. Wzrost o
minimum 3 %
(trzy punkty
procentowe)
odsetka
mieszkańców
deklarujących
identyfikację z
obszarem LGD.

1. Wcześniej nie ujęte w
planach inwestycje centralne
uniemożliwiające realizację
budowy lokalnej
infrastruktury.

Nie zidentyfikowano
czynników zewnętrznych
mających wpływ na
realizację działań i
osiągnięcie wskaźników
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3. 1 Wsparcie
dla wiedzy i
kompetencji
lokalnej
społeczności.

Szkolenia dla
pracowników
LGD.

3.1.1 Liczba osobodni
szkoleń dla pracowników
LGD

Szkolenia dla
organów LGD

3.1.2 Liczba osobodni
szkoleń dla organów
LGD

Indywidualne
doradztwo dla
potencjalnych
beneficjentów
Spotkania
informacyjno konsultacyjne
LGD z
mieszkańcami
Innowacyjne
działania dla
wpierania
realizacji celów
przekrojowych
PROW 20142020.

3.1.3 Liczba podmiotów,
którym udzielono
indywidualnego
doradztwa
3.2.1 Liczba spotkań
informacyjnokonsultacyjnych LGD z
mieszkańcami.
3.3.1 Innowacyjne
działania dla wspierania
realizacji celów
przekrojowych PROW
2014-2020.

3.1 Liczba osób które
otrzymały wsparcie
po uprzednim
udzieleniu
indywidualnego
doradztwa w zakresie
ubiegania się o
wsparcie na realizację
LSR, świadczonego
w biurze LGD

3.2 Liczba osób
uczestniczących w
spotkaniach
informacyjnokonsultacyjnych
3.3 Liczba osób
uczestniczących w
działaniach
innowacyjnych dla
wspierania celów
przekrojowych
PROW 2014-2020
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Wykazanie zgodności celów z celami programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR.
Głównym źródłem finansowania LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice jest Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014 – 2020, którego cele to poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów
wiejskich. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER jest jednym z działań podejmowanych
w ramach PROW wpisującym się w szósty priorytet programu: Zwiększanie włączenia społecznego,
ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Tabela nr V/1 – Zgodność z priorytetem celów szczegółowych 1 i 2 zapisanych w LSR
Uzasadnienie zgodności celów LSR z
Priorytet PROW
Cele szczegółowe LSR
programem w ramach którego jest
2014-2020
finansowana.
1. Świadomi i
kompetentni
przedsiębiorcy działający
na obszarze Lokalnej
Grupy Działania.

Priorytet 6:
Zwiększanie włączenia
społecznego,
ograniczanie ubóstwa i
promowanie rozwoju
2. Współpracująca
gospodarczego na
społeczność lokalna
obszarach wiejskich.
świadomie i aktywnie
korzystająca z zasobów
lokalnego dziedzictwa.

W realizacji celu przewidziane jest wsparcie dla
uruchamiania i rozwoju firm oraz tworzenie miejsc
pracy. Ich zwiększająca się liczba jest czynnikiem
decydującym o rozwoju gospodarczym każdego
obszaru i ograniczaniu ubóstwa. Cel zgodny z
PROW 2014-2020
W realizacji celu zakłada się organizowanie
różnego rodzaju przedsięwzięć animujących
lokalną współpracę i wzbogacających wiedzę na
temat obszaru. Każde działanie jest także szansą,
by zdobyć niezbędne doświadczenie i korzystać z
niego w dalszym działaniu. Wzrost wiedzy i
świadomości, oraz aktywności lokalnej
społeczności świadczy o zgodności z zapisanym w
PROW 2014-2020 zwiększeniem włączenia
społecznego.

Tabela nr V/2 – Przedstawienie celów z podziałem na źródła finansowania
Cele szczegółowe LSR
Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy
działający na obszarze Lokalnej Grupy
Działania.
Współpracująca społeczność lokalna
świadomie i aktywnie korzystająca z zasobów
lokalnego dziedzictwa.
Wsparcie dla wiedzy i kompetencji lokalnej
społeczności.

Źródła finansowania.
1. EFRROW i środki krajowe
2. Środki własne beneficjentów
1. EFRROW i środki krajowe
2. Środki własne beneficjentów
1. EFRROW i środki krajowe

Specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych i celów ogólnych wraz z
uzasadnieniem wyboru konkretnego wskaźnika w kontekście ich adekwatności do celów i przedsięwzięć szczegółowy opis związku celów i przedsięwzięć z diagnozą i analizą SWOT.
Realizacje przedsięwzięć i osiągnięcie celów szczegółowych zapisanych w LSR mają zapewnić beneficjenci,
przedstawiciele wszystkich sektorów aplikujący w konkursach ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Te działania zostały zebrane i zaplanowane jako przedsięwzięcia służące
realizacji celów szczegółowych:
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Cel Ogólny 1: Obszar rozwinięty gospodarczo, którego przedsiębiorcy identyfikują się z terenem LGD.
Cel szczegółowy 1.1 - Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy działający na obszarze LGD:
Przedsięwzięcia wspierające realizację celu szczegółowego 1.1:
1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
1.1.2 Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną generujące powstanie
nowych miejsc pracy.
Wskaźnik produktu: Liczba inwestycji w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych
miejsc pracy.
W ramach tego przedsięwzięcia LGD przewiduje inwestycje związane z budowaniem lub remontami
obiektów niekomercyjnej infrastruktury przez podmioty sektora publicznego. Miejsca pracy są związane
z obsługą tych obiektów. Inwestycji rozumiane są jako nakład finansowy w dobra trwałego użytku. W
ramach jednej operacji Wnioskodawca może zrealizować kilka inwestycji.
1.1.4 Niekomercyjne przedsięwzięcia wspomagające tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy.
Wskaźnik produktu: Liczba niekomercyjnych przedsięwzięć wspomagających tworzenie lub
utrzymanie miejsc pracy.
W ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Lokalna Grupa Działania planuje realizację projektów współpracy. W
ramach zaplanowanych zadań LGD planuje wykorzystane pełnej puli dostępnych środków
przewidzianych na realizację projektów współpracy w wysokości 5% środków przewidzianych na
poddziałanie 19.2, czyli 315 tys. zł. Projekty współpracy realizować będą Cel szczegółowy 1.1 Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy działający na obszarze LGD, Cel Ogólny 1 Obszar rozwinięty
gospodarczo, którego przedsiębiorcy identyfikują się z terenem LGD.
Wszystkie wskaźniki produktu wpisujące się w Cel szczegółowy 1 korespondują z zapisaną definicją
wynikającą z analizy negatywnych następstw czynników wskazanych w diagnozie i analizie SWOT. Stan
początkowy wszystkich wskaźników ustalony na poziomie zerowym.
Cel Ogólny 2: Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania.
Cel szczegółowy 2.1 - Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca z zasobów
lokalnego dziedzictwa.
Przedsięwzięcia wspierające realizację Celu szczegółowego 2.1:
2.1.1

Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną.
Wskaźnik produktu: Liczba inwestycji w niekomercyjną infrastrukturę.

2.1.2

Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia
innowacyjne.
Wskaźnik produktu: Liczba konkursów, zawodów, seminariów, festynów, szkoleń lub wydarzeń.
innowacyjnych animujących integrację lokalnych społeczności.

2.1.3

Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i
dziedzictwie.
Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń bądź
tytułów wydawnictw, w tym przedsięwzięć
innowacyjnych, promujących obszar bądź wzbogacających wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie.

Cel szczegółowy 3. 1 Wsparcie dla wiedzy i kompetencji lokalnej społeczności.
Wszystkie przedsięwzięcia przypisane do tego celu szczegółowego będą finansowane w ramach kosztów
bieżących i animacji.
Założone wskaźniki są w większości zbieżne z listą opracowaną dla PROW 2014-2020, w kilku wypadkach,
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zwłaszcza realizacji celu szczegółowego 2 zaproponowano inne, dostosowane do specyfiki obszaru i zadań,
które są do zrealizowania w ramach LSR. Szczegółowy spis celów, przedsięwzięć i wskaźników realizacji LSR
zawiera formularz 1 na stronach 41-45.
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Formularz 1. Cele i wskaźniki realizacji LSR dla LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice . Cel ogólny 1.
1.0

Cel ogólny 1.

Obszar rozwinięty gospodarczo, którego przedsiębiorcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania.

Cel
szczegółowy
1.1

Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy działający na obszarze Lokalnej Grupy Działania.
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

W 1.0

Wzrost odsetka przedsiębiorców deklarujących identyfikację z
obszarem LGD.
Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego
1.1

WR do Liczba utworzonych miejsc pracy.
1.1

Jednostka miary

%
Jednostka miary

liczba miejsc
pracy

WR do Liczba utworzonych miejsc pracy w obiektach niekomercyjnej
1.2
infrastruktury.

Stan
początkowy
2015 rok
0

Własne badania ankietowe w ramach
ewaluacji zaplanowanej na początku, w
połowie okresu i na koniec realizacji LSR
Źródło danych pomiaru
Umowa o pracę lub deklaracja ZUS etatu?

18

0

7

Umowa o pracę lub deklaracja ZUS etatu
liczba miejsc
pracy

0

WR do Liczba osób z grup defaworyzowanych, które wzięły udział w
1.5
niekomercyjnych przedsięwzięciach i pozytywnie oceniły
rezultaty.

liczba
osób

0

Przedsięwzięcia

Plan
2022 rok

0

liczba
osób

Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy,
operacja własna,

minimum 1

Stan
początkowy
2015 rok

WR do Liczba osób, które skorzystały z gotowych obiektów
1.3
niekomercyjnej infrastruktury generujących powstanie nowych
miejsc pracy.

Grupy docelowe

Źródło danych pomiaru

Plan
2022 rok

Ankiety monitorujące, listy obecności
uczestników lub sprawozdania beneficjentów.

45200

Listy obecności i listy uczestników, wyniki
ankiet końcowych.

13

Wskaźniki produktu
wartość
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projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)
1.1.1 Premie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.

1.1.2 Wsparcie na rozwój
działalności gospodarczej.

1.1.3 Inwestycje w
niekomercyjną infrastrukturę
turystyczną bądź rekreacyjną
generujące powstanie nowych
miejsc pracy.

1.1.4 Niekomercyjne
przedsięwzięcia wspomagające
tworzenie lub utrzymanie miejsc
pracy.

mieszkańcy

Sektor
gospodarczy

Sektor publiczny

Sektor
gospodarczy,
mieszkańcy,
grupy
defaworyzowane

Konkurs
dla beneficjentów

Konkurs dla
beneficjentów

Nazwa

Liczba operacji
polegających na
utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa.
Liczba operacji
polegających na
rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa.

Konkurs dla
przedstawicieli
sektora
publicznego w
tym j.s.t.

Liczba inwestycji
w niekomercyjną
infrastrukturę
generującą
powstanie
nowych miejsc
pracy.

Projekty
współpracy,

Liczba projektów
współpracy

Jednostka
miary

Liczba
operacji

Liczba
operacji

Początkowa
2015 rok

0

0

Plan
Źródło danych/
2022 rok sposób pomiaru

19

9

0

4

0

3

Liczba
inwestycji

liczba
projektów

Sprawozdania z realizacji
projektu wypełniane
obligatoryjnie przez
beneficjentów.
Sprawozdania z realizacji
projektu wypełniane
obligatoryjnie przez
beneficjentów.
Sprawozdania z realizacji
projektu wypełniane
obligatoryjnie przez
beneficjentów. Inwestycji
rozumiane są jako nakład
finansowy w dobra trwałego
użytku. W ramach jednej
operacji Wnioskodawca może
zrealizować kilka inwestycji.
Sprawozdania z realizacji
projektu wypełniane
obligatoryjnie przez
beneficjentów, bądź buro LGD
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Formularz 2. Cele i wskaźniki realizacji LSR dla LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice . Cel ogólny 2.
2.0

W
2.0

Cel ogólny 2.

Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania..

Cel szczegółowy
2.1

Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca z zasobów lokalnego dziedzictwa.

Wskaźniki oddziaływania dla celu
ogólnego
Wzrost odsetka mieszkańców deklarujących identyfikację z
obszarem LGD.
Wskaźniki rezultatu dla celu
szczegółowego 2.1

WR
do
2.1

Liczba osób, które skorzystały z obiektów niekomercyjnej
infrastruktury.

WR
do
2.2

Liczba osób które wzięły udział w konkursach, zawodach
sportowych, seminariach, festynach, szkoleniach lub innych
innowacyjnych formach animujących integrację lokalnych
społeczności.

WR
do
2.3

Liczba osób które wzięły udział w wydarzeniach, bądź liczba
czytelników wydawnictw.
Sposób realizacji
(konkurs, projekt
Przedsięwzięcia
Grupy
grantowy,
docelowe
operacja własna,
projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

Jednostka
miary
%

Stan początkowy
2015 rok
0

Jednostka
miary

liczba
osób

Źródło danych pomiaru

Plan
2022 rok

Własne badania ankietowe w ramach
ewaluacji zaplanowanej na początku i
końcu realizacji LSR
Źródło danych pomiaru

minimum 3

Stan początkowy
2015 rok

0

liczba
osób

0

liczba
osób

0

Plan
2022 rok

Ankiety monitorujące, listy obecności
uczestników lub sprawozdania
beneficjentów.

7600

Ankiety monitorujące, listy obecności
uczestników, lub sprawozdania
beneficjentów.

1520

Ankiety monitorujące, listy obecności
uczestników lub sprawozdania
beneficjentów.

1260
Wskaźniki produktu
wartość

Nazwa

Jednostka
miary

Początkowa
2015 rok

Plan
2022 rok

Źródło danych/
sposób pomiaru
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2.1.1 Inwestycje w
niekomercyjną infrastrukturę
turystyczną bądź rekreacyjną.
2.1.2 Działania integrujące
społeczności lokalne, oraz
animujące ich współpracę, w tym
przedsięwzięcia innowacyjne.

Sektor
publiczny

Konkurs dla
przedstawicieli
sektora
publicznego

Liczba inwestycji w
niekomercyjną
infrastrukturę.

Liczba
inwestycji

Liczba konkursów,
zawodów, seminariów,
Operacje własne
festynów, szkoleń lub
Konkurs dla
wydarzeń
beneficjentów
innowacyjnych
animujących integrację
lokalnych społeczności
2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa
Liczba wydarzeń bądź
promujące obszar bądź
Sektor
tytułów wydawnictw w
wzbogacające wiedzę o lokalnych
społeczny, Operacje własne
tym przedsięwzięć
zasobach i dziedzictwie.
mieszkańcy Konkurs dla
innowacyjnych
beneficjentów
promujących obszar
albo wzbogacających
wiedzą o lokalnych
zasobach i dziedzictwie
Wsparcie dla wiedzy i kompetencji lokalnej społeczności.
Cel szczegółowy
2.2
WR
do
3.1
WR
do
3.2
WR
do
3.3

Sektor
społeczny,
mieszkańcy

liczba
operacji
własnych

liczba
operacji
własnych

0

0

0

Liczba osób które otrzymały wsparcie po uprzednim
udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się
o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjnokonsultacyjnych

liczba
osób

0

5

liczba
osób

0

324

Liczba osób uczestniczących w działaniach innowacyjnych dla
wspierania celów przekrojowych PROW 2014-2020

liczba
osób

0

2700

Przedsięwzięcia

Grupy

Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy,

1

Sprawozdania z realizacji projektu
wypełniane obligatoryjnie przez
beneficjentów.

15

Sprawozdania z realizacji
projektów, podpisane umowy na
realizację OW.

11

Sprawozdania z realizacji
projektów, podpisane umowy na
realizację OW w wypadku
wydawnictw egz. Obowiązkowe..

Listy obecności korzystających z
doradztwa, umowa na udzielenie
wsparcia
Listy obecności uczestników spotkań.

Dokumentacja fotograficzna, listy
obecności, inne źródła np. szacunki
policji.

Wskaźniki produktu
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docelowe

3.1.1 Szkolenia dla pracowników
LGD
3.1.2 Szkolenia dla organów LGD

operacja własna,
projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

Pracownicy
LGD

koszty bieżące

Członkowie
rady LGD

koszty bieżące

3.1.3 Indywidualne doradztwo dla
potencjalnych beneficjentów
mieszkańcy

3.2.1 Spotkania informacyjnokonsultacyjne LGD z
mieszkańcami
3.3. Innowacyjne działania dla
wpierania realizacji celów
przekrojowych PROW 20142020.

mieszkańcy

mieszkańcy

koszty bieżące

animacja

animacja

wartość
Nazwa

Jednostka
miary

3.1.1 Liczba osobodni
szkoleń dla
pracowników LGD
3.1.2 Liczba osobodni
szkoleń dla organów
LGD
3.1.3 Liczba
podmiotów którym
udzielono
indywidualnego
doradztwa
3.2.1 Liczba spotkań
informacyjnokonsultacyjnych LGD z
mieszkańcami.
3.3.1 Liczba
innowacyjnych działań
dla wspierania realizacji
celów przekrojowych
PROW 2014-2020.

Liczba
osobodni
Liczba
osobodni

Początkowa
2015 rok

Plan
2022 rok

Źródło danych/
sposób pomiaru

0

13

Listy obecności, certyfikaty
ukończenia

0

24

Listy obecności, certyfikaty
ukończenia
Listy obecności

Liczba
osób

0

58
Listy obecności

Liczba
spotkań

Liczba
projektów

0

0

21

6

Listy obecności lub dokumentacja
fotograficzna lub sprawozdanie z
przeprowadzonych działań.
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Rozdział VI – SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB
USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU
Podczas opracowania zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru stosowano następujące partycypacyjne
metody konsultacji: warsztaty, wywiady indywidualne, wywiady fokusowe FGI. Ten etap zakończyła debata
podczas Walnego Zebrania Członków LGD.
Organem Stowarzyszenia powołanym do wyboru operacji według ustalonych kryteriów, a także ustalania
ostatecznej kwoty wsparcia jest dziewięcioosobowa Rada Lokalnej Grupy Działania. W trakcie procesu
decyzyjnego rolą Zarządu LGD jest jedynie przygotowanie i opublikowanie ogłoszenia o konkursie, natomiast
Biuro LGD pełni w tym procesie wyboru operacji rolę pomocniczą. Polega ona na obsłudze administracyjnej
całego procesu decyzyjnego.
Powołanie członków Rady, czyli ustalenie składu na trzyletnią kadencję należy do walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Do niego należy też ustalanie,
przyjmowanie i ewentualna zmiana procesu decyzyjnego. Przyjęte i opisane w tym rozdziale procedury wyboru
wniosków zostały tak ustalone, by cały proces od chwili przygotowania ogłoszenia do opublikowania wyników
miał przebieg transparentny i był zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych, a także stwarzał beneficjentom
jednakowe warunki uczestnictwa w każdym konkursie na wybór operacji. Przewiduje również niezbędną w
takich wypadkach procedurę odwoławczą. Rada prowadzi procedurę wyboru zgodnie z regulaminem Rady, który
jest zatwierdzany i może być zmieniany jedynie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych, wraz ze zwięzłą informacją
wskazującą sposób powstawania poszczególnych procedur, ich kluczowe cele i założenia.
Twórcom procedur wyboru przyjętym w LSR zależało na tym, by z jednej strony stwarzały one równie szanse,
czyli były jednakowe dla wszystkich starających się o wsparcie dla swoich projektów. Z drugiej strony zadaniem
procedur było, stosując obiektywne i jednakowe dla wszystkich kryteria, wyłonić projekty najlepiej
przygotowane i skłaniające do aktywnego udziału w nich mieszkańców obszaru, różnych grup społecznych, czy
stworzenia planu szerokiego wykorzystania inwestycji infrastrukturalnych. Takie podejście zostało
zdeterminowane przez czynniki i zjawiska typowe dla obszaru, a wykazane w diagnozie i ankietach z analizami
SWOT.
Przyjęte rozwiązania formalno-instytucjonalne gwarantują zachowanie maksymalnie rzetelnego i uczciwego
stopnia oceny zgłaszanych operacji przez członków organu decyzyjnego.
Podstawowe obowiązki członków Rady LGD:
- przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia muszą przejść tematyczne szkolenie dotyczące kryteriów i
obowiązków członków rad LGD i unijnych oraz krajowych aktów prawnych obowiązujących przy wdrażaniu
podejścia LEADER oraz zakończyć je pomyślnie zdanym egzaminem.
- odbyć takie szkolenie przynajmniej raz na dwa lata, lub w wypadku zmian prawa dotyczącego zasad wdrażania
inicjatywy LEADER.
- wypełnić, podpisać i przestrzegać deklaracji bezstronności na druku obowiązującym w LGD.
Procedury podejmowania decyzji o wyborze operacji zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Rady i
procedurze wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia
a) Ogłoszenie Zarządu LGD o planowanym konkursie i terminie naboru wniosków oraz miejscu składania.
Zasady publikacji ogłoszenia i podawania do publicznej wiadomości zgodne z par. 19 pkt. 3 i pkt. 4
ustawy o rozwoju lokalnym z dnia i z Planem komunikacyjnym LGD.
b) Organizacja szkoleń dla zainteresowanych złożeniem wniosku, doradztwo.
c) Konkurs.
d) Okres administracyjnego przygotowania dokumentów potrzebnych do oceny nie dłuższy niż 45 dni od
dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia.
e) Posiedzenie Rady LGD zgodnie z regulaminem rady. Obrady są ważne po stwierdzeniu wymaganych
parytetów.
f) Ogłoszenie wyników konkursu, zgodnie z par. 21 pkt. 5 oraz pkt. 6 ustawy o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z dnia 18 marca 2015, poz.378. Ustawa z dnia 20 lutego 2015)
Procedura przyjmowania protestów i przekazania do zarządu województwa zgodnie z par 22 ustawy o
rozwoju lokalnym.
g) Przekazanie wybranych wniosków do zarządu województwa zgodnie z par 23 ustawy o rozwoju
lokalnym.
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W wypadku Operacji własnych zaplanowanych do realizacji w remach Celu szczegółowego 2. powyższa
procedura jest poprzedzona wymaganym postępowaniem przygotowawczym.
i) Publikacją ogłoszenia na stronie internetowej LGD o zamiarze realizacji operacji własnej z
podaniem: zakresu tematycznego, wysokości środków na operacje, kryteriami wyboru i wskazaniem
minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
j) W tym samym czasie opublikowanie informacji na stronie internetowej na temat terminu i sposobu
pisemnego zgłaszania zamiaru realizacji operacji oraz o dokumentach potwierdzających uprawnienia
zgłaszającego do otrzymania wsparcia.
k) Trzydziestodniowym okresem publikacji ogłoszeń z pkt i) oraz j).
l) Weryfikacją potencjalnych wnioskodawców w zakresie uprawnień do realizacji operacji własnych.
Wywieszeniem ogłoszenia w tej sprawie na stronie internetowej LGD i powiadomieniem
bezpośrednio zainteresowanych realizacją OW.
Następnie w przypadku braku zainteresowania innych beneficjentów realizacją OW:
m) Zamieszczenie ogłoszenia o braku takiego zainteresowania zgodnie z par. 14 pkt. 2 rozporządzenia
o wdrażaniu LSR i Ogłoszenie konkursu oraz przeprowadzenie procedury podejmowania decyzji o
wyborze operacji opisanej w punktach a) do f)
n) Przekazanie wniosków do zarządu województwa zgodnie z par. 20 pkt. 2 ustawy o rozwoju
lokalnym.
Taki tok procesu decyzyjnego został ustalony w drodze dyskusji, spotkań, wywiadów i badań przeprowadzonych
na etapie prac nad LSR. W ich trakcie ustalono również zakres procedur zapewniających sprawny, przejrzysty i
zrozumiały wybór operacji.
Tabela nr VI/ 1 – Procedury, kwestie kluczowe i ich opis.
Procedury, kwestie
kluczowe
Sposób udostępniania
procedur do wiadomości
publicznej.

Zapewnienie parytetu w
poszczególnych
głosowaniach Rady LGD.
Pisemne deklaracje o
zachowaniu bezstronności.
Zasada podejmowania
decyzji. Rejestr interesów.

Podział zadań i
odpowiedzialności organów
LGD.

Opis
Stały zgodny z par. 21 pkt. 5 oraz pkt. 6 ustawy o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z dnia 18 marca 2015, poz.378.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015) oraz zapisany w Planie komunikacyjnym
LGD, który jest częścią LSR. Plan komunikacyjny dostępny na stronie
internetowej LGD, oraz do wglądu w Biurze LGD.
Plan komunikacyjny zatwierdza i może zmieniać Walne Zebranie
Członków
Określa Regulamin Rady przyjmowany i zatwierdzany przez Walne
Zebranie Członków. Zgodnie z nim członkowie Rady LGD składają
pisemną informację dotyczącą sektora, który będą reprezentować w Radzie
w chwili kandydowania, poprzez złożenie pisemnej deklaracji. Każde
posiedzenie Rady LGD na którym mają być podejmowane decyzje
dotyczące wyboru wniosków, muszą być poprzedzone sprawdzeniem
obowiązujących parytetów. Procedura sprawdzenia i ustalenia parytetu
uwzględnia również uwzględnienie rejestru powiązań i zapytania o wymóg
przestrzegania deklaracji bezstronności. Decyzje podejmowane przez Radę
LGD są ważne, jeśli parytet jest zachowany są zachowane podczas
głosowania nad każdym wnioskiem (konieczność uwzględnienia przepisów
art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący rozkładu grup
interesu członków Rady oraz wymóg wskazany w art. 34 ust. 3 lit. b
rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący konfliktu interesów. LSR
przewiduje prowadzenie rejestru interesów członków organu decyzyjnego
pozwalającego
na
identyfikację
charakteru
powiązań
z
wnioskodawcami/poszczególnymi projektami. (Załącznik nr 4 do Wniosku
o wybór LSR)
Podział zadań i odpowiedzialności zapisany w statucie LGD. Zarząd
Stowarzyszenia odpowiada za całokształt efektów wdrażania LSR i
monitorowanie postępów. Inicjuje o odpowiada za realizację działań 19.3
oraz 19.4. Rada Stowarzyszenia decyduje o wyborze operacji, które w
ramach wdrażania działania 19.2 najlepiej realizują cele LSR. Komisja
rewizyjna uczestniczy jedynie w procesie kontrolnym Zarządu LGD.
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Walne Zebranie Członków zatwierdza LSR i może dokonać aktualizacji
Strategii. Decyduje również o powołaniu i odwołaniu członków zarządu,
rady i komisji rewizyjnej.
Niezmienność kryteriów w
całym procesie wyboru w
ramach danego naboru
wniosków
Mierzalność i zrozumiałość
kryteriów

Organizacja naboru
wniosków

Zapisana w Regulaminie Rady w Paragrafie 9.
Zmiany kryteriów wyboru operacji nie można dokonać w okresie od
ukazania się ogłoszenia o konkursie dla wniosków na realizację LSR do
opublikowania listy wybranych wniosków wybranych do realizacji, ani w
trakcie trwania procedury odwoławczej.
W procesie oceny (na kartach ocen) członkowie rady decydują o kryteriach
mierzalnych na podstawie
opisu projektu przygotowanego przez
wnioskodawcę. Kryteria są mierzalne, a z opisu wynika jakie dokumenty
czy dane muszą być dostarczone, by zostały należycie i prawidłowo
zweryfikowane.
Ogłoszenie Zarządu LGD o planowanym konkursie i terminie naboru
wniosków i miejscu składania zawiera termin i miejsce składania
wniosków, tematykę naboru.

Opisanie zgodności operacji
z LSR

Odbywa się na karcie oceny zgodności operacji z LSR, która jest
załącznikiem nr 2 do Regulaminu Rady. W wyniku rozbieżnych ocen
członków organu decyzyjnego, przewodniczący Rady inicjuje dyskusję w
celu ustalenia, które przedsięwzięcie i cel szczegółowy realizuje zgłoszony
wniosek. W zależności od tej oceny zapisanej zatwierdzonej w głosowaniu
członków rady i zapisanej w metryce wniosku, dokonywana jest adekwatna
ocena punktowa.

Procedura wyłonienia
operacji, które podczas
oceny punktowej otrzymały
jednakową liczbę punktów, a
limit dostępnych środków nie
pozwala na dofinansowanie
wszystkich.

Zgodnie z Regulaminem Rady decyzja jest podejmowana na podstawie
terminu złożenia wniosku. Pierwszeństwo mają projekty najwcześniej
złożone. Regulamin rady i załączniki do niego stale dostępne na stronie
internetowej LGD, a do wglądu w biurze LGD.

Ustalenie zasad w zakresie
kwoty wsparcia dla danej
operacji.

Ustalenie ostatecznej kwoty wsparcia odbywa się w procesie decyzyjnym
na etapie trwania konkursu. Od momentu złożenia wniosku nie wolno w
nim dokonywać żadnych zmian. Wnioski przedstawione przez
beneficjentów i określone w nich potrzeby finansowe muszą być:
niezbędne, minimalne i racjonalne. Spełnienie tych kryteriów wyjaśnione
lub poparte odpowiednimi dokumentami. W szczególności minimum
trzema ofertami zakupu dóbr i usług potrzebnych do realizacji wniosku. W
uzasadnionych wypadkach, w których niemożliwe jest spełnienie tego
wymogu, konieczne jest zamieszczenie stosownego wyjaśnienia (np.
wykorzystanie dóbr unikatowych, innowacyjnych).
Doradztwo w zakresie kwoty wsparcia jest bezpłatnie świadczone w
ramach zadań LGD. Zasady opisane w Regulaminie Rady LGD.
Intensywność pomocy jest ustalona na poziomie dopuszczalnym przez
rozporządzenie o wsparciu na wdrażanie operacji, ale w ocenie LGD
preferuje wnioski zakładające mniejszą intensywność pomocy.

Informowanie o wynikach
oceny. Publikowanie
protokołów.

Wyniki podawane są w ciągu 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji
zgodnie z par. 21 pkt. 5 oraz pkt. 6 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz.U. z dnia 18 marca 2015, poz.378. Ustawa z dnia
20 lutego 2015). Obowiązkowo podaje się informację o wyłączeniach z
procedury oceny, ze wskazaniem, których wniosków to dotyczy. Od chwili
ukazania się ogłoszenia, beneficjenci mają 7 dni na złożenie w Biurze LGD
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protestu, który jest przekazywany bezzwłocznie do zarządu województwa.
Szczegóły opisane w regulaminie rady dostępnym na stronie internetowej
LGD.
Dokumentowanie oceny

Wzory dokumentów – Karty oceny są załącznikiem do LSR

Czas trwania naboru
Miejsce składania wniosków

14 do 30 dni Rozporządzenie o wsparciu na wdrażanie operacji par. 20
pkt.1
Zawsze jest to Biuro LGD. Wnioski składane osobiście.

Sprawdzanie prawidłowości
arytmetycznej ocenionych
wniosków

Oddelegowany do tego zadania pracownik biura LGD po otrzymaniu Karty
ocen ma obowiązek każdorazowo przeliczyć prawidłowość sumowania
poszczególnych ocen na kartach

Postępowanie w sytuacji
rozbieżnych ocen

Nad prawidłowością przeprowadzonego procesu oceny czuwa osoba
przewodnicząca posiedzeniu Rady:
1. W wypadku różnic ocen w karcie oceny formalnej (zał. Nr 1), na
posiedzeniu Rady wszystkie wnioski również oceniane jako niespełniające
wymogów formalnych, są poddawane głosowaniu członków Rady, którzy
potwierdzają bądź odrzucają pierwotną ocenę i podejmują decyzję
ostateczną.
2. W wypadku różnic przynajmniej 1 karty zgodności z LSR
przypisujących operację do konkretnego przedsięwzięcia, zadaniem
przewodniczącego jest rozpoczęcie dyskusji i ustalenie w drodze
głosowania, które przedsięwzięcie realizuje daną operację. Przewodniczący
proponuje, do którego przedsięwzięcia jest przypisane i zwykłą
większością głosów Rada decyduje. Jeśli jest równa liczba głosów,
wówczas decyduje głos przewodniczącego.
3. W przypadku znacznej rozbieżności w ocenach wniosków (ponad 30%
różnicy ocen), przewodniczący wszczyna dyskusję nad wnioskiem i prosi o
ponowne przeanalizowanie przyznanej oceny. Członkowie Rady po
powtórnej analizie przyznanej punktacji utrzymują wcześniej nadaną
punktację lub dokonują korekty.

Kryteria i procedura wyboru
operacji własnych

Zgodnie z kryteriami przewidzianymi w zał. Nr 5 do Regulaminu Rady,
który przewiduje przejrzyste procedury wyboru operacji. Procedura
zgodnie z Regulaminem Rady. Tok postępowania podczas organizacji
naborów opisano w treści LSR.

Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w
ramach których planowane jest finansowanie LSR z uwzględnieniem powiązania kryteriów wyboru z
diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami.
Kryteria wyboru operacji zostały ustalone w toku konsultacji, spotkań i debat z uwzględnieniem wymogów
obowiązującego prawa, a także specyfiki obszaru, czyli są powiązane z diagnozą obszaru. W trakcie procesu
ustalania kryteriów wzięto pod uwagę również to, czy kryterium będzie sprzyjało z jednej strony popieraniu
wniosków najlepiej realizujących strategię, a z drugiej eliminowało słabsze, mniej się w nią wpisujące, bądź też
o niejednoznacznym czy trudnym do zdefiniowania wpływie na LSR. Duży nacisk położono na ustanowienie
takich kryteriów, które weryfikację przejdą już na etapie przygotowania projektu. Świadczy o tym premiowanie
przedstawiania listy uczestników, werbowania chętnych wśród mieszkańców obszaru, także doświadczenia
beneficjenta w realizacji projektów. Kryteria premiują również wymogi stawiane przez program: realizację przez
wnioskodawcę nie tylko lokalnych potrzeb, lecz także celów przekrojowych PROW, zatrudniania czy udziału w
projektach osób z grup defaworyzowanych.

Wskazanie w jaki sposób w kryteriach wyboru operacji została uwzględniona innowacyjność oraz
przedstawienie jej definicji i zasad oceny
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Dla obszaru gmin Nadarzyn, Raszyn i Michałowice powstaje pierwsza wspólna Lokalna Strategia Rozwoju, z
tego względu większość działań podejmowanych w ramach realizacji podejścia LEADER należałoby uznać za
innowacyjne. Jednakże zamierzeniem autorów PROW 2014-2020 jest to, by Innowacyjność była cechą
wyróżniającą, szczególną o nieszablonowym podejściu, czy metodzie wdrażania. Biorąc to pod uwagę Autorzy
tego dokumentu postanowili pogodzić powyższe wytyczne, a także specyficzne cechy opisane w diagnozie i
zdefiniowane na etapie przygotowania analizy SWOT ustalając następującą definicję:
Działanie innowacyjne dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice to takie które
spełnia jedno z poniżej zapisanych przesłanek:
a) Przyczynia się do powstania produktu finalnego dotychczas nie wytwarzanego na tym obszarze. Pod
pojęciem „produktu” rozumie się nie tylko towary i usługi komercyjne oferowane na sprzedaż, lecz
również wszelkie opracowania, wydawnictwa, realizowane projekty społeczne, kulturalne i inne
działania podejmowane ze wsparciem środków przewidzianych na wdrażanie Lokalnej Strategii
Rozwoju dotychczas nierealizowane.
b) Obejmuje produkt, usługę, projekt lub działanie skierowane do takiej grupy docelowej, dla której
dotychczas nie były specjalnie dedykowane. W tym wypadku kryterium innowacyjności może być
rozpatrywane nie tylko w kontekście obszaru Lokalnej Grupy Działania, lecz również poszczególnych
gmin go tworzących, a także mniejszych jednostek na przykład wsi.
c) Wykorzystuje dotychczas nie stosowane metody wytwarzania produktów. W tym wypadku
szczególnym wyróżnikiem innowacyjności będzie zgodność tych metod z najnowszymi trendami w
ochronie środowiska i klimatu (cele przekrojowe PROW), jak też racjonalne i zrównoważone czerpanie
podczas tego procesu z lokalnych zasobów opisanych w Rozdziale I Lokalnej Strategii Rozwoju.
d) Wykorzystuje dotychczas nie stosowane metody wdrażania i realizacji projektów. W tym wypadku
szczególnym wyróżnikiem innowacyjności będzie również stosowanie nieszablonowych sposobów
informowania o założeniach i celach realizacji projektów, a także jeśli jest to możliwe i wynika z
charakteru projektu – naboru chętnych do realizacji. Jako innowacyjne będą uznawane również te
projekty, które jedynie na wybranych etapach wykorzystują innowacyjne metody wdrażania i realizacji.
e) Wykorzystuje dotychczas nie stosowane a szczegółowo opisane metody zastosowane na etapie
przygotowania projektu do realizacji. Takimi projektami mogą być na przykład takie, które były
opracowane i mają być zrealizowane na zasadach partnerskich przez przedstawicieli różnych sektorów
reprezentowanych w każdym LGD: społecznym, gospodarczym, publicznym. Warunkiem niezbędnym
uznania tego kryterium jest dołączenie do wniosku umowy partnerskiej podpisanej przez podmioty
upoważnione do ich zawarcia. Biorąc pod uwagę to kryterium, jako innowacyjne nie będą traktowane
projekty zgłaszane wyłącznie przez organizacje społeczne i mieszkańców.
Z uwagi na fakt, że innowacyjność jest zagadnieniem trudnym do zdefiniowania i zweryfikowania, a z drugiej
często nierozumianym, a nawet źle odbieranym, autorzy Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Nadarzyn,
Raszyn i Michałowice postanowili, że o uznaniu przez Organ Decyzyjny działania za innowacyjne, będzie
decydował szczegółowy jego opis zamieszczony we wniosku, a znamieniem wyczerpującym kryterium
Innowacyjności będzie spełnienie jednego (dowolnego) z czterech wymogów opisanych w punktach od a) do e).
Projekty opisywane jako innowacyjne i proponowane do wdrożenia na etapie realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju będą traktowane w sposób priorytetowy, a w szczególności premiowane dodatkowymi punktami w
fazie oceny i wyboru operacji.
Planuje się również informowanie o realizacji projektów uznanych za innowacyjne na stronie internetowej
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w celu upowszechniania informacji
o dobrych praktykach.
Na etapie oceny punktowej wniosku każdy projekt uznany na innowacyjny może być tylko raz premiowany
niezależnie od tego, ile znamion innowacyjności wypełnia. Każde kolejne zgłoszenie podobnego projektu nawet
w wypadku dokonania w nim nieznacznych zmian czy korekt, obliguje członków organu LGD powołanego do
wyboru projektów do uznania go za niewypełniający znamion innowacyjności.

Informacja o realizacji projektów grantowych i/lub operacji własnych.
Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice nie planuje wdrażania LSR poprzez projekty grantowe.
Przedsięwzięcia społeczne realizowane są w drodze konkursów i operacji własnych poprzez przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie 2.1.2: Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym
przedsięwzięcia innowacyjne.
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Przedsięwzięcie 2.1.3: Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych
zasobach i dziedzictwie.
Operacje własne będą oceniane zgodnie z kryteriami opisanymi w zał. Nr 5 do Strategii.

Rozdział VII – PLAN DZIAŁANIA
Plan działania, podobnie jak inne kluczowe etapy opracowania LSR przygotowano z udziałem mieszkańców,
firm, organizacji społecznych, oraz podmiotów publicznych, a informacje do jego sporządzenia (tabela nr II/1
str. 17) i ustalenia ostatecznego kształtu odbyły się z jednej strony na podstawie ankiet i wywiadów
indywidualnych, z drugiej: badania fokusowego i podczas debaty. Podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie
okazało się trudne z dwóch powodów. Pierwszy wynikł z tego, że o ile potencjalni beneficjenci mają
wyobrażenie o tym, co chcą zrobić za kilka miesięcy czy rok, o tyle planowanie przez nich przedsięwzięć w
odleglejszej perspektywie jest praktycznie niemożliwe. Powód drugi wynika ze specyfiki zaplanowanych
działań oraz wymogu stawianego LSR, by do końca 2018 roku zrealizować minimum 50% wszystkich
wskaźników. Takie ustalenie parametrów oceny, a nie na przykład wymóg wykorzystania połowy wysokości
kwoty wsparcia powoduje, że przed LGD stoi naprawdę trudne zadanie zwłaszcza dotyczące celu
szczegółowego 2 (w szczególności przedsięwzięcia 2.1.2 oraz 2.1.3). W tym wypadku zewnętrzne
zintegrowanie strategii objawia się bowiem tym, że z budowanych obiektów infrastruktury (przedsięwzięcia
1.3.1 oraz 2.1.1) mają korzystać mieszkańcy. Trudno jednak korzystać z niekomercyjnej infrastruktury jeśli
obiekt, ze zrozumiałych przyczyn (trwa proces inwestycyjny), jest niegotowy. Były to główne powody
wątpliwości na tym etapie pracy nad LSR. Biorąc pod uwagę kwoty na wsparcie w różnych obszarach których
LSR dotyczy, ustalono, że pomoc dla rozwoju przedsiębiorstwa (Przedsięwzięcia 1.1.1 oraz 1.1.2 i wskaźniki
ich realizacji a także realizowania celu szczegółowego) będą osiągane systematycznie, przez cały okres, w
którym wdrażanie LSR jest zaplanowane. Wskaźniki dla przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez
sektor publiczny oznaczone jako 2.1.1 i 1.3.1 zostaną zrealizowane głównie w drugiej połowie wdrażania LSR.
Wskaźniki realizacji pozostałych przedsięwzięć zostaną osiągnięte w połowie okresu w zakresie wymaganego
minimum. Szczegóły przedstawia zamieszczony poniżej Plan działania.
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Tabela VII/1 Formularz: Plan działania

Cel
ogólny 1

Lata
Nazwa
wskaźnika

2016-2018
Wartość z
jednostką
miary

%
realizac
ji
wskaźn
ika
narastaj
ąco

2019-2021
Planowane
wsparcie w
PLN

Wartość
z
jednostką
miary

% realizacji
wskaźnika
narastająco

2022-2023
Planowane
wsparcie w
PLN

Wartość
z
jednostką
miary

%
realizacji
wskaźnika
narastająco

Razem 2016-2023
Planowane
wsparcie w
PLN

Razem
wartość
wskaźników

Cel szczegółowy 1
Przedsięwzięcie
1.1.1
Przedsięwzięcie
1.1.2
Przedsięwzięcie
1.1.3
Przedsięwzięcie
1.1.4

Liczba operacji
polegających na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa
Liczba operacji
polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa
Liczba Inwestycji w
niekomercyjną
infrastrukturę
generującą
powstanie nowych
miejsc pracy.
Liczba projektów
współpracy

11
operacji

57

550000

9
operacji

100

540000

4

100

2566800

50

126000

inwestycji

1
projekt

100

440000

0

100

0

19

990000

PROW

Realizacja
LSR

0

100

450000

0

100

0

9

990000

PROW

Realizacja
LSR

0

100

0

0

100

0

4

2566800

PROW

Realizacja
LSR

2

100

189000

0

100

0

3

315000

PROW

współpraca

Program

Poddziałanie/
zakres
programu

8
operacje

projekty

3782800
2016-2018
Wartość
z
jednostką
miary

%
realizacji
wskaźnik
a
narastają
co

2019-2021
Planowane
wsparcie w
PLN

Wartość
z
jednostką
miary

% realizacji
wskaźnika
narastająco

2022-2023
Planowane
wsparcie w
PLN

4861800

0

1079000

Cel
ogólny 2

Wartość
z
jednostką
miary

%
realizacji
wskaźnika
narastająco

Razem 2016-2023
Planowane
wsparcie w
PLN

Razem
wartość
wskaźników

Planowane
wsparcie
w PLN

Cel szczegółowy 2
Przedsięwzięcie
2.1.1
Przedsięwzięcie
2.1.2

Poddziałanie/
zakres
programu

PROW

Razem Cel szczegółowy 1

Lata
Nazwa
wskaźnika

Program

Planowane
wsparcie
w PLN

PROW

Liczba inwestycji
w niekomercyjną
infrastrukturę.

inwestycj
a

Liczba
konkursów,
zawodów,
seminariów,

1
100

405000

0

8

7

Operacji
własnyc
h

400000

Operacji
własnych

50

100

0

0

100

0

1

405000

PROW

Realizacja
LSR

100

360000

0

100

0

15

760000

PROW

Realizacja
LSR
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festynów, szkoleń
lub wydarzeń.
Innowacyj-nych
animujących
integrację
lokalnych
społeczności
Przedsię- Liczba wydarzeń
bądź tytułów
wzięcie
wydawnictw w
2.1.3
tym przedsięwzięć
innowacyjnych promujących
obszar albo
wzbogacających wiedzę o
lokalnych
zasobach i
dziedzictwie.
Razem Cel szczegółowy 2

7

5

Operacji
własnyc
h

Operacji
własnych

61,5

318200

100

1123000

270000

0

100

630000

0

11

0

588200

PROW

Przedsięwzięcie
3.1.1
Przedsięwzięcie
3.1.2
Przedsięwzięcie
3.1.3

Szkolenia dla
pracowników
LGD

7
osobodn
i

53,3

7200

Szkolenia dla
organów LGD

16
osobodn
i

66,7

16200

36
osób

62,5

13500

Przedsięwzięcie
3.2.1

Spotkania
informacyjnokonsultacyjne
LGD z
mieszkańcami
Innowacyjne
działania dla
wpierania
realizacji celów
przekrojowych
PROW 20142020.

14
spotkań

66,7

14400

3
projekty

50

27000

Przedsięwzięcie
3.3.1

Realizacja
LSR

1753200

Cel szczegółowy 3

Indywidualne
doradztwo dla
potencjalnych
beneficjentów

PROW

100

6300

0

100

0

13

13500

PROW

Koszty
bieżące

100

8100

0

100

0

24

24300

PROW

Koszty
bieżące

22
osób

100

8100

0

100

0

58

21600

PROW

Koszty
bieżące

7
spotkań

100

7200

0

100

0

21

21600

PROW

Animacja

3

100

27000

0

100

0

6

54000

PROW

Animacja

6
osobodni

8
osobodni

projekty
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Razem Cel szczegółowy 3

Razem LSR

78300
4984100

56700
1765700

0
0

135000
6749800
% budżetu poddziałania
Realizacja LSR

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW

4672800

74,17%
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Rozdział VIII Budżet LSR
W ramach realizacji LSR planuje się intensywność wsparcia w ramach wielkości dopuszczalnej w par 18
Rozporządzenia o wsparciu na wdrażanie operacji. Biorąc jednak pod uwagę konieczność racjonalnego
gospodarowania środkami publicznymi LGD postanowiła na etapie oceny wniosków premiować tych
beneficjentów którzy deklarują mniejszą intensywność pomocy i przyznawać ich wnioskom dodatkowe punkty.
W ramach operacji własnych LGD przewiduje udział środków własnych w finansowaniu operacji lub wniesienia
wkładu rzeczowego na poziomie nie mniejszym niż pięć procent.
W budżecie realizacji LSR procentowo najwięcej środków zostanie przeznaczonych na inwestycje w
niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Te działania są wyjątkowe, bo w dużej części
jednocześnie wspierają dwa pierwsze cele szczegółowe LSR, ponieważ dodatkowo w ramach realizacji
przeważającej ich liczby przewidziano utworzenie stanowisk pracy. Z drugiej strony są odpowiedzią na palące
problemy , które lokalna społeczność wykazała w zebranych ankietach, wskazywała na nie w debatach i
badaniach. Inwestycje w niekomercyjna infrastrukturę podzielono na dwie kategorie.
LGD planuje również realizację dwóch projektów współpracy w tym jednego o zasięgu międzynarodowym do
wysokości pięcioprocentowego limitu przewidzianego na współpracę. W strategii zakłada się jednak podjęcie
działań ponad gwarantowany limit, dlatego po ewentualnym wyborze LGD planuje wystąpić z wnioskiem o
przyznanie pomocy w pełnej kwocie.
W ramach przedsięwzięcia 1.1.4 są ponadto zaplanowane szkolenia dla mieszkańców, przyszłych
przedsiębiorców oraz przedstawicieli grup de faworyzowanych finansowanych ze środków RPO.
W budżecie aktywizacji i kosztów bieżących planuje się pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników biura, w
wymiarze minimum dwóch etatów. Po podpisaniu umowy ramowej przewiduje się utworzenie trzeciego
stanowiska specjalisty do spraw komunikacji. W ramach Kosztów bieżących i aktywizacji zaplanowano również
pokrycie kosztów realizacji Celu szczegółowego nr 3 LSR.
Tabela nr VIII/1 – Formularz: Budżet
Wsparcie finansowe (zł)

Zakres wsparcia

PROW

Realizacja LSR (art. 35 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)
Współpraca (art. 35 ust.1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)
Koszty bieżące (art. 35 ust.1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Aktywizacja (art. 35 ust.1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)
RAZEM

Razem EFSI

6 300 000,00
315 000,00
1 336 500,00
148 500,00
8 100 000,00

6 300 000,00
315 000,00
1 336 500,00
148 500,00
8 100 000,00

Tabela nr VIII/ 2 - Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Wkład EFRROW

Budżet państwa

Wkład własny będący
wkładem krajowych
środków publicznych

RAZEM

Beneficjenci inni
niż jednostki
sektora finansów
publicznych

1 259 874,00

720 126,00

X

1 980 000,00

Beneficjenci
będący jednostkami
sektora finansów
publicznych

2 748 816,00

X

1 571 184,00

4 320 000,00
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Razem

4 008 690,00

720 126,00

1 571 184,00

6 300 000,00

Tabela nr VIII/ 3 - Cel szczegółowy 1
Cel szczegółowy 1

Kwota w PLN/ Sektor

1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

990 000 / gospodarczy

1.1.2 Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej.

990 000 / gospodarczy

1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę
generującą powstanie nowych miejsc pracy.

2 566 800 / publiczny

1.1.4 Niekomercyjne przedsięwzięcia wspomagające
tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy.

315 000 / gospodarczy, społeczny/mieszkańcy

Tabela nr VIII/ 4 - Cel szczegółowy 2
2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę
turystyczną bądź rekreacyjną.

405 000 / publiczny

2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oaz
animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia
innowacyjne.

760 000 / społeczny/mieszkańcy/publiczny

2.1.3 Wydarzenie i wydawnictwa promujące obszar
bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i
dziedzictwie

588 200 / społeczny/mieszkańcy/publiczny

Tabela nr VIII/5 - Cel szczegółowy 3
3.1.1szkolenia dla pracowników LGD.

13 500 / społeczny

3.1.2 Szkolenia dla organów LGD

24 300 / społeczny

3.1.3 Indywidualne doradztwo dla potencjalnych
beneficjentów

21 600 / społeczny
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3.2.1 Spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD z
mieszkańcami
3.3.1 Innowacyjne działania dla wspierania
realizacji celów przekrojowych PROW 2014-2020

21 600 / społeczny

54 000 społeczny

Rozdział IX - PLAN KOMUNIKACJI
Opracowanie planu komunikacyjnego do kontaktu z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami, przedsiębiorcami,
przedstawicielami samorządu, umożliwiającego wysyłanie informacji zarówno przez przedstawicieli LGD, jak i
w drugą stronę zostało zaplanowane metodami partycypacyjnymi i trwało w ciągu całego procesu pracy nad tym
dokumentem. Podczas opracowania Planu komunikacji stosowano następujące partycypacyjne metody
konsultacji: warsztaty, wywiady indywidualne, wywiady „fokusowe” FGI, debatę podczas Walnego Zebrania
Członków LGD. W listopadzie 2015 odbyły się warsztaty na ten temat z udziałem dwadzieściorga uczestników,
w całym okresie pracy nad LSR przeprowadzano wywiady indywidualne z mieszkańcami, w grudniu 2015 w
Michałowicach odbył się wywiad fokusowy. Ostateczne ustalenie planu komunikacyjnego: sposobu i zasad
przesyłania informacji odbyło się w grudniu 2015 podczas debaty w trakcie Walnego Zebrania Członków LGD.
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
LGD postanowiła nie przeznaczać wyodrębnionego budżetu na działania komunikacyjne, uznała bowiem na
podstawie przeprowadzonych prac, że nie ma takiej możliwości, by w krótkim czasie stworzyć powszechnie
rozpoznawalny i skuteczny nośnik informacji /na przykład drukowany lokalny biuletyn/. Postanowiono, że
znacznie skuteczniejsze będzie utworzenie w biurze LGD wydzielonego stanowiska dla pracownika
odpowiedzialnego za komunikację z mieszkańcami, a jako kanały komunikacyjne będą wykorzystywane
powszechnie dostępne i rozpoznawalne nośniki, które są już wykorzystywane przez LGD lub bezpłatne: strona
internetowa stowarzyszenia, profil Facebook, lokalne gazety gminne umożliwiające bezpłatne publikacje. Dwa
pierwsze z wyżej wymienionych umożliwiają również wysyłanie komunikatów do Lokalnej Grupy Działania.
Preferowanym sposobem komunikacji ocenianym w trakcie przygotowania planu jako wyjątkowo prosty i
skuteczny, będzie wieszanie ogłoszeń na wiejskich tablicach, z których mieszkańcy zwyczajowo czerpią
informacje o lokalnych wydarzeniach. Planuje się również wykorzystanie innych kanałów rozpowszechniania
informacji o poczynaniach LGD, będą one traktowane jako kanały pomocnicze.
Cele i obszary wdrażania planu komunikacyjnego.
1. Informowanie beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR oraz
w procesie realizacji projektów przez publikację zwięzłych komunikatów o możliwości składania
wniosków, skorzystania z doradztwa na etapie ich pisania oraz rozliczania. Grupa docelowa: potencjalni
beneficjenci.
2. Informowanie o zamiarze realizowania przez LGD operacji własnych (OW). Grupa docelowa: ogół
mieszkańców.
3. Zbieranie informacji i opinii na temat wdrażania LSR od przedstawicieli wszystkich sektorów.
4. Zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców na temat korzyści które odniesie obszar w
wyniku wdrażania LSR, oraz na temat możliwości pozyskiwania innych środków krajowych i
europejskich niż środki z funduszu EFRROW.
5. Informacje o działaniach ewaluacyjnych i monitoringu oraz o wszczęciu procedury aktualizacji LSR
(zmiany kryteriów wyboru).
6. Wzmocnienie rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku LGD jako organizacji wdrażającej LSR, a
także instytucji odpowiedzialnych na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
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Tabela nr IX/1 Zaplanowane działania komunikacyjne, środki komunikowania, grupy docelowe
i wskaźniki realizacji planu komunikacyjnego.
Obszar
Środki komunikowania
Grupy
działań
docelowe
Docelowe efekty wdrażania
komunikacyjn
planu
ych
Komunikat na stronie
internetowej LGD
ogół mieszkańców Jedna strona internetowa
Informowanie
o planowanych Komunikaty na oficjalnych
konkursach dla stronach internetowych gmin
ogół mieszkańców Trzy strony internetowe
beneficjentów
członkowskich
Ogłoszenia na wiejskich
tablicach ogłoszeń
Audycja radiowa w lokalnej
stacji. W miarę możliwości na
żywo, z telefonicznym udziałem
słuchaczy.
Bezpośredni mailing do osób,
które wyraziły zgodę na
otrzymywanie komunikatów z
biura LGD drogą elektroniczną.

rozdawanie ulotek podczas
lokalnych imprez, festynów,
zawodów itp.
Komunikaty i ogłoszenia na
profilu Facebook założonym
przez LGD
Komunikaty werbalne
przekazywane przez lokalnych
liderów

ogół mieszkańców

ogół mieszkańców
grupy docelowe,
przedstawiciele
poszczególnych
sektorów, osoby
zaliczone do grup
defaworyzowanych

Minimum 15 tablic w każdej
gminie,
Co najmniej jedna audycja przed
każdym naborem, jednak nie
rzadziej niż raz w roku
Mail wysyłany raz przed
planowanym konkursem.

ogół mieszkańców

Minimum 100 ulotek w czasie
każdej imprezy

ogół mieszkańców,
zarejestrowani
użytkownicy

Komunikaty zawieszane
regularnie nie rzadziej niż raz w
tygodniu.

ogół mieszkańców,
grupy docelowe

Sposób skuteczny, ale
traktowany jako pomocniczy,
wykorzystywany okazjonalnie.

Udostępnienie
procedur
wyboru do
wiadomości
publicznej,
oraz informacji
o prowadzonej
ewaluacji

Komunikat na stronie
internetowej LGD

ogół mieszkańców

Jedna strona internetowa
(oficjalna strona internetowa
LGD)

Konieczność
tworzenia lub
zmiany
kryteriów lub
aktualizacji
LSR

Komunikat na stronie
internetowej LGD

ogół mieszkańców

Jedna strona internetowa, z
podaniem szczegółowego opisu
zmian, prośby o przesyłanie
propozycji. Minimum. 1 miesiąc
przed walnym Zebraniem
Członków

Komunikaty na oficjalnych
stronach internetowych gmin
członkowskich

ogół mieszkańców

Trzy strony internetowe, z
podaniem szczegółowego opisu
zmian, prośby o przesyłanie
propozycji. Min. 1 miesiąc
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przed walnym Zebraniem
Członków
bezpośredni mailing do osób,
które wyraziły zgodę na
otrzymywanie komunikatów z
biura LGD drogą elektroniczną.

grupy docelowe,
przedstawiciele
poszczególnych
sektorów, osoby
zaliczone do grup
defaworyzowanych

Mail wysyłany raz przed
planowanym konkursem.

Określenie grup docelowych planu komunikacyjnego.
Najczęstszą grupą docelową będzie ogół mieszkańców, w naturalny sposób zainteresowanych wydarzeniami
planowanymi do realizacji w ramach LSR. Planowane w czasie ogłaszania konkursów dla beneficjentów,
grupami docelowymi będą przedstawiciele sektorów w naturalny sposób zainteresowani składaniem wniosków
tzn. przedstawiciele poszczególnych sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. W szczególnych
wypadkach, np. poszukiwania chętnych do wzięcia udziału w różnych operacjach realizowanych w ramach LSR,
grupami docelowymi mogą być np.: młodzież, rolnicy, osoby 50 +, czy grupy defaworyzowane albo osoby
niepełnosprawne.
W planie komunikacyjnym zastosowano różnorodne środki przekazu, adekwatne do postulatów oraz informacji
zbieranych w czasie spotkań, warsztatów i debat. W LGD, od chwili podpisania umowy na wdrażanie LSR,
powstanie specjalne stanowisko specjalisty do praw komunikacji odpowiedzialnego miedzy innymi za realizację
tego obszaru LGD i weryfikowanie skuteczności działań podejmowanych w celu kontaktowania się z lokalną
społecznością. Do tego czasu zadanie pełni Dyrektor biura LGD.
Przyjęty sposób komunikowania się ze społeczeństwem, przynajmniej na kilku płaszczyznach daje drugiej
stronie możliwość aktywnego wypowiadania swoich opinii, zadawania pytań. Taka możliwość istnieje np. za
pośrednictwem strony internetowej, (formularz kontaktowy, poczta elektroniczna), profilu facebook. Możliwość
bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami istnieje także podczas planowanego uczestnictwa LGD w różnych
festynach i lokalnych wydarzeniach.
Skuteczność działań komunikacyjnych i weryfikacja jakości sposobów komunikowania będzie badana w czasie
wypełniania ankiety ewaluacyjnej na temat jakości doradztwa opisanej w rozdziale XI LSR. Na tej podstawie
będzie podejmowania ewentualna decyzja o korekcie planu komunikacyjnego.
Działania komunikacyjne adresowane będą również do:
- mediów lokalnych,
- partnerów społecznych i gospodarczych,
- instytucji zaangażowanych we wdrażanie LSR,
- decydentów i liderów,
- środowisk opiniotwórczych.

Rozdział X – ZINTEGROWANIE
Cele i przedsięwzięcia zaplanowane w LSR są zgodne ze wszystkimi celami przekrojowymi PROW 2014-2020.
Nie zaplanowano specjalnych wskaźników świadczących o realizacji tych konkretnych celów, jednak w kartach
ocen preferuje się operacje, które je realizują. Dodatkowo w ramach przedsięwzięć przewidzianych w realizacji
celu szczegółowego 3.1 przewidziano organizację działań animujących dla mieszkańców upowszechniających
ich wiedzę i kreujących postawy zgodne z celami przekrojowymi.
Opis zgodności i komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi/strategiami w szczególności
strategiami rozwoju województwa/województw poprzez porównanie celów i założeń tych dokumentów z
celami LSR i wskazanie ich spójności wykazano w Tabeli nr X/1.
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Tabela nr X/1 - Zbieżność Strategii LGD ze strategiami gmin, powiatu oraz województwa.

LGD
Strategia

Obszar, którego
mieszkańcy
identyfikują się z
terenem lokalnej
grupy działania
Współpracująca
społeczność lokalna
świadomie i aktywnie
korzystająca z
zasobów lokalnego
dziedzictwa
Inwestycje w
niekomercyjną
infrastrukturę,
konkursy, zawody
sportowe, seminaria,
festyny, szkolenia lub
inne innowacyjne
formy animujące
integrację lokalnych
społeczności, różne
wydarzenia, również
niekomercyjnych
wydawnictw
zorganizowane i/lub
opublikowane w celu
upowszechniania
wiedzy o lokalnych

Gmina Nadarzyn
Dane pochodzą ze
Strategii Rozwoju
Gminy Nadarzyn na
lata 2014-2025
opracowanej w 2014r.
Nadarzyn – gminą
chroniącą zasoby
środowiska
przyrodniczego
i dziedzictwa
kulturowego
Nadarzyn – gminą
zapewniającą jak
najlepszy standard
świadczonych usług
społecznych
Nadarzyn – gminą
wspierającą działania
na rzecz integracji i
aktywizacji
mieszkańców
Nadarzyn – gminą
wspierającą kulturę
oraz promującą
zdrowy styl życia

Gmina Michałowice
Dane pochodzą ze Strategii
Rozwoju Gminy Michałowice
do 2020r. opracowanej w 2006r.

Gmina Raszyn
Dane pochodzą ze
Strategii Rozwoju
Gminy Raszyn do
2020r. opracowanej
w 2002r.

Michałowice - gminą
chroniącą zasoby środowiska
przyrodniczego i dziedzictwa
kulturowego oraz dbającą o
poprawę ich stanu

Promocja
wizerunku gminy
ukazująca jej
atrakcje
kulturowe i
historyczne.

Pełna ochrona walorów i
zasobów środowiska
przyrodniczego
Poprawa warunków i jakości
nauczania
Poprawa warunków
upowszechniania kultury
Objęcie należytą pomocą
rodzin znajdujących się w
trudniej sytuacji życiowej
Działania na rzecz aktywizacji
funkcji rekreacyjnowypoczynkowych

Dostosowanie
struktury
społecznej gminy
do oczekiwań
mieszkańców a w
szczególności
młodzieży,
poprzez:

Powiat pruszkowski
Dane pochodzą ze Strategii
Rozwoju Powiatu
Pruszkowskiego opracowanej w
2005r. W chwili obecnej trwają
prace nad opracowaniem nowej
strategii.
Zachowanie i rozwijanie
dziedzictwa kulturowego
Budowa, rozbudowa i
modernizacja infrastruktury
kulturalnej przyczyniającej się
do aktywnego udziału
społeczeństwa w kulturze
Wspieranie rozwoju turystyki
Rewitalizacja terenów Powiatu
Pruszkowskiego

Województwo mazowieckie
Dane pochodzą ze Strategii
Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030r.
opracowanej w 2013r.

Wykorzystanie potencjału
kultury i dziedzictwa
kulturowego oraz walorów
środowiska przyrodniczego
dla rozwoju gospodarczego
regionu i poprawy jakości
życia
Poprawa jakości życia oraz
wykorzystanie kapitału
ludzkiego i społecznego do
tworzenia nowoczesnej
gospodarki

Poprawa stanu bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia i pomocy
społecznej
Poprawa sytuacji osób
niepełnosprawnych
Przeciwdziałanie marginalizacji
grup społecznych

Rozwój bazy sportowej
Poprawa warunków i jakości
nauczania

Rozwój edukacji, kultury,
sportu, rekreacji i turystyki
Rozwój samorządności i
społeczeństwa obywatelskiego
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zasobach i dziedzictwie
w tym przedsięwzięcia
innowacyjne
przyczyniające się do
realizacji celu
szczegółowego
Obszar rozwinięty
gospodarczo, którego
przedsiębiorcy
identyfikują się z
terenem lokalnej
grupy działania

Nadarzyn – gminą
tworzącą korzystne
warunki rozwoju
działalności
gospodarczej

Michałowice – gminą
przedsiębiorczą i innowacyjną
(wspieranie i umacnianie
aktywności gospodarczej)

Świadomi i
kompetentni
przedsiębiorcy
działający na rzecz
obszaru LGD.

Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej na
terenie gminy dla
rozwoju
przedsiębiorczości,
osadnictwa i
rekreacji.

Rozwój gospodarczy,
rozbudowa infrastruktury i
rynku pracy
Tworzenie warunków dla
przyciągania kapitału
inwestycyjnego

Wzrost konkurencyjności
regionu poprzez rozwój
działalności gospodarczej
oraz transfer
i wykorzystanie nowych
technologii

Wspieranie przedsiębiorczości

Premie na rozpoczęcie
działalności, wsparcie
na rozwój działalności
gospodarczej,
inwestycje w
niekomercyjną
infrastrukturę
generujące powstanie
nowych miejsc pracy,
szkolenia, seminaria,
warsztaty dla
przyszłych oraz już
działających lokalnych
przedsiębiorców
Materiały źródłowe: Strategia Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014 – 2025, Strategia Gminy Michałowice do 2020r., Strategia Rozwoju Gminy Raszyn do 2020r., Strategia Rozwoju Powiatu do
2025r., Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.
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2. Opis sposobu integrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy branż działalności gospodarczej w
celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć.
Obydwa cele szczegółowe zapisane w LSR mają charakter zintegrowany, ponieważ działania w ich realizacji są
zaplanowane w sposób spójny i kompleksowy.
a) Przykład dotyczący celu szczegółowego 2.1 i celu ogólnego 2.
Plan działania LSR (str 52) zakłada, że praktycznie wszystkie obiekty infrastruktury powstaną w pierwszych
dwóch latach jej realizacji. Jest to zamysł celowy. Sekwencja interwencji przeprowadzonych w trakcie realizacji
strategii uwzględnia zamysł późniejszego wykorzystania tych obiektów przez mieszkańców. Będzie tam możliwe
zorganizowanie różnych przedsięwzięć (głównie przedsięwzięcia 2.1.2 oraz 2.1.3) służących realizacji tego
samego celu, jednak ze względu na specyfikę zmian które mają się dokonać (zmiany mentalne, obyczajowe),
koniecznych do rozłożenia w czasie. W tym przepadku zintegrowanie działań przejawia się również w tym, że
przez mieszkańców obszaru i organizacje będą wykorzystywane również obiekty infrastruktury wybudowane
w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 bezpośrednio przypisane realizacji celu szczegółowego 1.1 ze względu na to, że
ich powstawaniu towarzyszy również utworzenie miejsc pracy. Ponadto zastosowane kryteria oceny składanych
wniosków i zaliczonych do realizacji przedsięwzięć 2.1.2 oraz 2.1.3 premiują takie działania. Waga ich została
ustalona w taki sposób, by wnioskodawców zachęcać, ale nie zmuszać do takiego działania. Ważniejsze bowiem
w tym wypadku jest to, by lokalne społeczności same decydowały o tym, jakie miejsce najlepiej będzie służyło
realizacji ich operacji. To uwzględnia zasadę partycypacji, postulatów zgłaszanych w trakcie procesu
opracowywania LSR.
b) Przykład dotyczący celu szczegółowego 1.1
Przedsięwzięcie 1.1.4 zakłada m. innymi organizację szkolenia przyszłych lub obecnych przedsiębiorców. Jedno
z kryteriów oceny (zał. nr 5 do Regulaminu Rady) premiuje organizację takich szkoleń, które integrują
przynajmniej trzy branże i zachęcają np. do zorganizowania wspólnej inicjatywy polegającej np. na promocji w
czasie targów, udziału w imprezach promujących obszar. Również w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 zaplanowany
jest projekt współpracy, który zakłada zintegrowanie i spójne wykorzystanie lokalnego potencjału firm i osób
wytwarzających rękodzieło. Są to przedstawicie różnych branż działalności gospodarczej produkujący między
innymi wyroby z ceramiki, drewna, lokalnych produktów rolnych (np. słoma), tkackich czy dziewiarskich. Ten
projekt zgłoszony w czasie prac nad LSR zakłada stworzenie wspólnej marki i promocji obszaru poprzez lokalne
rękodzieło, a także podnoszenie kwalifikacji. W realizacji te celu mogą brać udział przedstawiciele praktycznie
wszystkich sektorów działających na obszarze LGD.

Rozdział XI – MONITORING I EWALUACJA
Podczas opracowania zasad monitoringu stopnia wdrażania LSR i ewaluacji stosowano następujące
partycypacyjne metody konsultacji: warsztaty, wywiady indywidualne, wywiady „fokusowe” FGI, debatę
podczas Walnego Zebrania Członków LGD. Metody partycypacyjne były przeprowadzone w ciągu całego
procesu pracy nad tym dokumentem.
W szczególności, w listopadzie 2015 odbyły się warsztaty na ten temat z udziałem dwadzieściorga uczestników,
przeprowadzono wywiady indywidualne z mieszkańcami, w Michałowicach w grudniu 2015 odbył się wywiad
fokusowy. Ostateczne ustalenie zasad i zakresu monitoringu oraz ewaluacji odbyło się podczas debaty w trakcie
Walne Zebranie Członków LGD
Ustalono, że proces monitorowania postępów we wdrażaniu, realizacji poszczególnych wskaźników produktów
na etapie przedsięwzięć i wskaźników realizacji na poziomie celów szczegółowych będzie się odbywał
systematycznie na podstawie dokumentacji (ankiet monitorujących dostarczanych do Biura Lokalnej Grupy
działania przez beneficjentów. W zależności od charakteru operacji będą to dane dostarczane jednorazowo bądź
okresowo, minimum raz w roku. Szczegóły zawiera tabela XI/1. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych
zostanie zlecone firmie zewnętrznej.
Sposób wykorzystania wyników z ewaluacji i analizy danych.
Wyniki ewaluacji i monitorowania wdrażania LSR posłużą przede wszystkim ocenie postępu we wdrażaniu
strategii. LSR. Część pytań w ankietach ewaluacyjnych zostanie ułożone pod kątem kryterium skuteczności by
ocenić, do jakiego stopnia cele projektu/programu zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte.
Zastosowanie kryterium użyteczności pozwoli odpowiedzieć na pytanie czy i do jakiego stopnia oddziaływanie
projektu/programu odpowiada potrzebom grup docelowych poszczególnych przedsięwzięć. To kryterium będzie
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szczególnie istotne w połowie okresu wdrażania LSR, bo pozwoli na wprowadzenie skutecznej procedury
aktualizacji LSR. Weryfikacja celów będzie również dotyczyła stopnia osiągania celów. Będzie również służyła
krytycznej ocenie stosowanych kryteriów oceny wniosków. Na tej podstawie będzie podejmowane decyzje o
ewentualnej zmianie.
W Tabeli nr XI/1 - elementy LSR podlegające ewaluacji.
Inne elementy LSR
Częstotliwość
Źródło danych
podlegające ewaluacji
monitorowania
Jakość doradztwa
świadczonego dla
Ankieta ewaluacyjna wypełniania
wnioskodawców/potencja Ewaluacja
przez beneficjentów na zakończenie
lnych beneficjentów
bieżąca
każdego cyklu szkoleń (bądź
poddziałania 19.2 oraz
(on-going)
szkolenia indywidualnego) w Biurze
animacji społecznej
LGD połączona z monitoringiem
prowadzonej w ramach
wniosków składanych przez
poddziałania 19.4 i
beneficjentów
realizacji celu
szczegółowego 3 przez
wskaźniki rezultatu 3.1 i
3.2.
Ocena spójności
planowanych celów i
sposobów ich realizacji.

Ewaluacja
bieżąca
(on-going)

Ankieta ewaluacyjna wypełniana
przez uczestników przynajmniej 1/3
liczby operacji organizowanych w
ramach przedsięwzięć 2.1.2 oraz
2.1.3. a także 1.1.4

Kryteria
ewaluacyjne

Skuteczność

Trafność
Użyteczność

Celem systematycznego przeprowadzania ankiety ewaluacyjnej jakości doradztwa świadczonego dla
wnioskodawców/potencjalnych beneficjentów działania 19.2 jest troska o stworzenie takich metod i standardów
szkoleń, by zagadnienia podczas nich poruszane były zrozumiałe dla zainteresowanych. Na podstawie wyników
regularnie przedstawianych zarządowi LGD, będzie podejmowana decyzję o ewentualnej zmianie sposobu
prowadzenia doradztwa, bądź dokształcenia prowadzących szkolenia. W skrajnych wypadkach złe oceny ankiet
mogą być przyczyną zmian w Biurze LGD. W ramach wypełniania zadań poddzialania 19.4 będą
przeprowadzane ankiety ewaluacyjne po zakończeniu szkoleń/spotkań dla uczestników. Zakładamy, że będzie to
minimum 5 ankiet w roku.
Ocena spójności planowanych celów i sposobów ich realizacji przewiduje zastosowanie kryteriów użyteczności
i trafności. Analiza danych z ankiet będzie elementem pomocniczym w ewentualnym podjęciu decyzji o
modyfikacji (aktualizacji) LSR, w szczególności zmianie kryteriów oceny wniosków. Wyniki tej ankiety będą
mogły być wykorzystane również w ewaluacji wskaźników oddziaływania LSR. W szczególności powodem do
wszczęcia procedury aktualizacji będzie nierealizowanie wskaźników zgodnie z wysokością i terminami
podanymi w planie działania na stronach 52-55.
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Załącznik 1 do rozdziału XI

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Nadarzyn – Raszyn – Michałowice
Rusiec, ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn

ANKIETA EWALUACYJNA
LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

Organizator szkolenia:

Temat szkolenia:
……………………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………………
………..
Miejsce szkolenia:
……………...………………………………………………………………………………………...
Termin szkolenia:
………………..……………………………………………………………………............................
Prosimy o wyrażenie opinii na temat szkolenia, które właśnie dobiega końca.
Państwa opinie służyć będą w procesie ulepszania metod nauczania, doboru treści oraz organizacji
szkolenia. Prosimy o wybranie odpowiedzi poprzez zaznaczenie na skali odpowiedniego miejsca.
ocena najniższa = 1

ocena najwyższa = 6

1. Ogólna ocena szkolenia (*)
1

2

3

4

5

6

4

5

6

2. Aktualność treści przekazanych na szkoleniu (*)
1

2

3

3. W jakim stopniu dzisiejsze szkolenie pogłębiło Państwa wiedzę w tej dziedzinie (*)
1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

4

5

6

4. Metody i techniki szkoleniowe (*)
1
5. Czas trwania szkolenia (*)
1

6. Co sądzą Państwo na temat programu szkolenia (*)
1

2

3

7. Materiały szkoleniowe (*)
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1

2

3

4

5

6

8. Organizacja szkolenia (*)
1
2
3
4
5
6
(*) komentarze i uwagi dotyczące szkolenia prosimy zamieścić na następnej stronie. Prosimy również o
propozycje tematów szkoleń, które możemy zorganizować w przyszłości.
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Pozostawienie w uwagach maila kontaktowego będziemy traktowali jako
zgodę na przesyłanie do Państwa informacji o szkoleniach i projektach organizowanych przez nasze LGD.
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Tabela nr XI/2 - Elementy LSR podlegające monitorowaniu i ewaluacji. Szczegóły procesu.
Cel
szczegóło
wy
Numer

Monitorowany wskaźnik rezultatu

1.1
Liczba utworzonych miejsc pracy .
1

1

1

Liczba operacji polegających na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa i liczba
operacji polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa.

1.2
Liczba utworzonych miejsc pracy w
Liczba inwestycji w
obiektach niekomercyjnej infrastruktury. niekomercyjną infrastrukturę
generującą powstanie nowych
miejsc pracy.
1.3
Liczba inwestycji w
Liczba osób, które skorzystały z
niekomercyjną infrastrukturę
gotowych obiektów niekomercyjnej
generującą powstanie nowych
infrastruktury generujących powstanie
miejsc pracy.
nowych miejsc pracy.
1.4
Liczba miejsc pracy które utworzono
dzięki niekomercyjnym
przedsięwzięciom wspomagającym
tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy.

1

Monitorowany wskaźnik
produktu

Liczba projektów współpracy.

Częstotliwość monitorowania

Źródło danych

Regularnie, na zakończenie
każdej operacji.

Oświadczenie wnioskodawcy oraz
umowa o pracę

Regularnie, na zakończenie
każdej operacji.

Oświadczenie wnioskodawcy oraz
umowa o pracę

Na zakończenie operacji, a
później minimum raz w roku
przynajmniej do zakończenia
wdrażania LSR.

Ankiety monitorujące, listy
obecności uczestników i
sprawozdania beneficjentów.

Regularnie, na zakończenie
operacji.

Ankieta sprawozdawcza po
zakończeniu wdrażania projektu
współpracy

1.5 Liczba osób z grup
defaworyzowanych, które wzięły udział.
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2

2

2

3

2.1
Liczba osób, które skorzystały z
gotowych obiektów niekomercyjnej
infrastruktury..

Liczba inwestycji w
niekomercyjną infrastrukturę.

2.2
Liczba osób które wzięły udział w
konkursach, zawodach sportowych,
seminariach, festynach, szkoleniach lub
innych innowacyjnych formach
animujących integrację lokalnych
społeczności.

Liczba konkursów, zawodów,
seminariów, festynów, szkoleń
lub wydarzeń innowacyjnych
animujących integrację
lokalnych społeczności.

2.3
Liczba osób które wzięły udział w
wydarzeniach, liczba czytelników
wydawnictw i przedsięwzięć
zorganizowanych w celu informowania
bądź wzbogacania lub upowszechniania
wiedzy o lokalnych zasobach i
dziedzictwie, oraz innych
innowacyjnych przedsięwzięć
przyczyniających się do realizacji celu
szczegółowego.
3.1 Liczba osób które otrzymały
wsparcie po uprzednim udzieleniu
indywidualnego doradztwa w zakresie
ubiegania się o wsparcie na realizację
LSR, świadczonego w biurze LGD

Liczba wydarzeń bądź tytułów
wydawnictw w tym
przedsięwzięć innowacyjnych
promujących obszar albo
wzbogacających wiedzę o
lokalnych zasobach i
dziedzictwie.

Na zakończenie operacji, a
później minimum raz w roku
przynajmniej do zakończenia
wdrażania LSR.
Regularnie, na zakończenie
każdej operacji.

Regularnie, na zakończenie
każdej operacji.

Ankiety monitorujące, listy
obecności uczestników i
sprawozdania beneficjentów.
Sprawozdania z realizacji projektu
wypełniane przez beneficjentów.

Sprawozdania z realizacji projektu
wypełniane obligatoryjnie przez
beneficjentów, bądź biuro LGD, w
przypadku wydawnictw –
obowiązkowe egzemplarze

Szkolenia dla pracowników
LGD
Szkolenia dla organów LGD

Regularnie, na zakończenie
każdej operacji.

Listy obecności a wypadku 3.1.1 i
3.1.2 dodatkowo kopie certyfikatów
ukończenia szkoleń

Liczba podmiotów, którym
udzielono indywidualnego
doradztwa
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3

3.2 Liczba osób uczestniczących w
spotkaniach informacyjno
konsultacyjnych

Liczba spotkań informacyjnokonsultacyjnych LGD z
mieszkańcami.

Regularnie, na zakończenie
każdej operacji.

Listy obecności dokumentacja
fotograficzna.

Liczba innowacyjnych działań
dla wspierania realizacji celów
przekrojowych PROW 20142020

Regularnie, na zakończenie
każdej operacji.

3

3.3 Liczba osób uczestniczących w
działaniach innowacyjnych dla
wspierania celów przekrojowych PROW
2014-2020

Listy obecności albo dokumentacja
fotograficzna lub inna forma
dokumentacji dostosowana do
specyfiki wydarzenia.

Wskaźnik podlegający ewaluacji

Częstotliwość monitorowania

Wzrost odsetka przedsiębiorców
deklarujących identyfikację z obszarem
LGD.

Trzykrotnie w okresie wdrażania Ankieta ewaluacyjna. Badanie
LSR. W roku 2016, 2018/19 i
zlecone firmie zewnętrznej.
2022. Pierwsze badanie w celu
ustalenia wartości początkowej.

Skuteczność wdrażania LSR
Użyteczność LSR

Wzrost odsetka mieszkańców
deklarujących identyfikację z obszarem
LGD.

Trzykrotnie w okresie wdrażania Ankieta ewaluacyjna. Badanie
LSR. W roku 2016, 2018/19 i
zlecone firmie zewnętrznej.
2022. Pierwsze badanie w celu
ustalenia wartości początkowej.

Skuteczność wdrażania LSR.
Użyteczność LSR.

Cel
ogólny
numer

1

2

Źródło danych

Kryterium ewaluacyjne
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Rozdział XII – STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
Opracowana Lokalna Strategia Rozwoju w ramach RLKS stanowi instrument realizacji założeń „Strategii
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zmianami) określają jakie dokumenty wymagają
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w przedmiotowej sprawie są to dokumenty
określone w art.46.pkt.1.
Po analizie uznano, że Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice w okresie
programowania 2014-2020 będzie stanowić instrument realizacji w zakresie Strategii (dokumentów) już
poddanych ocenie oddziaływania na środowisko. Do dokumentów tych należą:
•
•
•

„Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze.” Została
poddana procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z opinią RDOŚ z dnia 23
października 2013 roku,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z 12 lutego 2015
roku, również został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z
opiniowaniem przez RDOŚ,
Przygotowanie Lokalnych Strategii Rozwoju według instrumentu RLKS w okresie programowania
2014-2020 jest uszczegółowieniem powyższych dokumentów dla określonych obszarów.

W związku z powyższym LGD wystąpiło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (nr
rej. LGD31.01.2015 z dnia 3.11.2015) z prośbą o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny LSR pod
kątem oddziaływania na środowisko. W dniu 27 listopada 2015 otrzymaliśmy pismo zawiadamiające nas iż
zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie jest konieczne przeprowadzanie
odrębnej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnej Strategii Rozwoju.
Równocześnie zostaliśmy poinformowani że w związku z tym, iż szczegółowy zakres inwestycji planowanych
przez beneficjentów znany będzie dopiero na etapie składania wniosków o dofinansowanie, to w przypadku
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca / inwestor/ będzie zobligowany do
uzyskania stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Powołując się na powyższą opinię oraz strategie i dokumenty, które stały się podstawą odstąpienia od
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, Lokalna Grupa Działania wystąpiła również z podobnym
wnioskiem do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (nr rej.31.02.2015 złożonym
16.12.2015 r.). Do ukończenia Lokalnej Strategii Rozwoju nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Sądzimy jednak, iż
odpowiedź będzie pozytywna z zastrzeżeniem, iż Beneficjenci realizujący własne projekty, w ramach
otrzymanych funduszy, w przypadku wystąpienia potrzeby uzgodnień z Państwowym Inspektorem Sanitarnym
będą realizować inwestycje zgodnie z obowiązującym prawem.
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WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW I POJĘĆ
EFRROW – Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
LEADER – działanie LEADER w PROW 2014 - 2020
Leader – oś 4 Leader w PROW 2014 - 2020
LGD – Lokalna Grupa Działania
LSR, Strategia, Strategia LGD– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, Lokalna
Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”
OW – operacja własna
PG – projekt grantowy
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, w przypadku EFRROW jest to działanie LEADER
Rozporządzenie 1303/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013r. , str. 320, z późn. zm.)
Rozporządzenie 1305/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17
grudnia 2013r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013r., str. 487, z późn. zm.)
Rozporządzenie 508/2014 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja
2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. L 149 z dnia 20.05.2014r., str.1)
RPO – Regionalny Program Operacyjny
SW – Samorząd Województwa, reprezentowany przez Zarząd Województwa
Ustawa o rozwoju lokalnym – ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz. U. poz. 378)
Rozporządzenie o wsparciu na wdrażanie operacji – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24
września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
WZC – Walne Zebranie Członków

str. 65

WYKAZ WYKORZYSTANEJ LITERATURY I ŹRÓDEŁ
- Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego,
- Strategia Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025,
- Plan Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025,
- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku,
- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Raszyn do 2020 roku,
- Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego do 2025 roku,
- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+
- Biuletyn Informacji Publicznej Gmin Nadarzyn, Raszyn, Michałowice,
- Badania ankietowe własne.

ZAŁĄCZNIKI DO LSR
1.

Procedura aktualizacji LSR

A. Uwagi ogólne.
1. Prawo ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji ma jedynie Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia LGD Nadarzyn- Raszyn-Michałowice.
2. Prawo zgłaszania propozycji zmiany kryteriów mają reprezentanci wszystkich sektorów działających
na obszarze LGD, jak też organy statutowe Stowarzyszenia.
3. Szczególną przesłanką do zmiany kryteriów są negatywne wyniki ewaluacji postępów realizacji LSR
dokonywanej na podstawie ewaluacji w połowie okresu wdrażania LSR. W tym wypadku decyzje o
wszczęciu procedury zmiany kryteriów wyboru operacji podejmuje obowiązkowo zarząd
Stowarzyszenia.
4. Na podstawie innych przesłanek procedurę wszczęcia zmiany kryteriów wyboru operacji rozpoczyna
podjęcie stosownej uchwały Zarządu LGD.
B. Procedura procesu ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji.
1. Podjęcie uchwały Zarządu o wszczęciu procedury ustalania bądź ustalania lub zmiany kryteriów
wyboru operacji.
2. Publikacja stosownego ogłoszenia na stronie internetowej www.nadarzyn-raszyn.pl z podaniem
terminu i sposobu propozycji zgłaszania nowych lub zmiany dotychczas stosowanych kryteriów, oraz
terminu i miejsca publicznej debaty na ten temat w terminie minimum 21 dni od ukazania się
ogłoszenia.
3. Debata na temat propozycji zmian. Ustalenie nowych kryteriów.
4. Przyjęcie nowych kryteriów przez Walne zebranie członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem par. 9
regulaminu Rady LGD (ZAŁĄCZNIK LSR – NR 9, Załącznik nr do Uchwały nr 23/2015 z dnia 18
grudnia 2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Nadarzyn–Raszyn-Michałowice).
5. Zgłoszenie zmian kryteriów wyboru operacji do zarządu województwa i wszczęcie procedury zmiany
umowy ramowej.
2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu
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elementy
elementy które
funkcjonowania LGD zamierza
LGD, bądź
monitorować
wdrażania
LSR, które
będą podlegać
ewaluacji

Doradztwo
świadczonego
dla
potencjalnych
beneficjentów

Oceny materiałów
pomocniczych,
sposobu i
umiejętności
przekazywania
wiedzy

Oceny działań
animacyjnych
wypełnianych
przez uczestników.
Działania
animacyjne
LGD wśród
lokalnej
społeczności

Monitorowanie
wskaźników
realizacji LSR

Wskaźniki
produktu i
rezultatu

kryteria, na
podstawie których
będzie
przeprowadzana
ewaluacja
funkcjonowania
LGD bądź
wdrażania LSR

czas, sposób i
okres objęty
pomiarem.

Ankieta ewaluacyjna
wypełniania przez
beneficjentów na
zakończenie każdego
cyklu szkoleń (bądź
szkolenia
indywidualnego) w
Biurze LGD
połączona z
monitoringiem
wniosków
składanych przez
beneficjentów.
Ankieta jest zał. Nr 1
do rozdziału XI.
Kryterium
skuteczności.

Ewaluacja bieżąca
przeprowadzana
po
zorganizowanych
szkoleniach oraz
udzieleniu
indywidualnego
doradztwa.

Ankieta ewaluacyjna
wypełniania przez
beneficjentów na
zakończenie spotkań
animacyjnych.
Szczególnie przed
okresem naboru
wniosków.
Kryterium
użyteczności.

Ewaluacja bieżąca
przeprowadzana
po
zorganizowanych
szkoleniach oraz
udzieleniu
indywidualnego
doradztwa.

Monitoring bieżący
na podstawie
sprawozdań, ankiet
wypełnianych
przez
beneficjentów bądź
biuro LGD.
Również
monitorowanie
postępów we
wdrażaniu
wniosków na etapie
od przekazania do

Monitoring
bieżący szczegóły
pomiaru danych w
tabeli XI/2

sposób
wykorzystania
wyników
ewaluacji

Ocena
pracowników
LGD i na tej
podstawie
podjęcie
ewentualnej
decyzji o
dodatkowym
szkoleniu dla
pracowników w
zakresie technik
świadczenia
doradztwa.

Ocena jakości
działań
animujących na
podstawie liczby
ankiet (co
najmniej 10 po
spotkaniu) i
pozytywnych ocen
w ankietach.
Porównanie
wyników ankiet z
późniejsza
aktywnością
beneficjentów w
konkursie na
nabór wniosków.
Dokonywanie
regularnej oceny
stopnia wdrażania
LSR i
przewidywania
postępów. Na
podstawie złych
danych wszczęcie
procedury
aktualizacji LSR
i/lub procedury
aktualizacji
kryteriów.
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zarządu
województwa do
rozliczenia.

Ewaluacja LSR

Wskaźniki
oddziaływania
zapisane w LSR.
Rozpoznawalność
LGD, ewaluacja
działalności i
organizacji LGD

Badanie zlecone
firmie zewnętrznej
Pozwalające ocenić
Skuteczność
wdrażania LSR i
trafność działań LGD
oraz użyteczność
LSR.

Trzykrotnie w
okresie wdrażania
LSR. W roku
2016, 2018/2019 i
2022.

Na podstawie
wyników
pierwszej ankiety
ustalenie stanu
początkowego
przed
rozpoczęciem
wdrażania LSR.
Na podstawie
późniejszych
danych dokonanie
oceny spójności
planowanych
celów i sposobów
ich realizacji oraz
postępów we
wdrażaniu LSR i
realizacji założeń
strategii. W
połowie okresu
niezadowalające
wyniki ewaluacji
będą sygnałem do
wszczęcia
procedury
aktualizacji LSR
lub/i zmiany
kryteriów.

3. Plan działania
Plan przygotowany na formularzu – patrz Rozdział VII - Formularz VII/1: Plan działania

4. Budżet LSR
Budżet oraz Plan finansowy przygotowany na formularzach – patrz Rozdział VIII - Tabela nr VIII/1 –
Formularz: Budżet oraz Tabela nr VIII/ 2 - Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 20142020.
5. Plan komunikacji
Plan komunikacji patrz Rozdział IX.
6. Formularz: Cele i wskaźniki

Formularz: Cele i wskaźniki – patrz Rozdział V, Formularz 1. Cele i wskaźniki realizacji LSR dla
LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice . Cel ogólny 1 oraz Formularz 2. Cele i wskaźniki realizacji LSR dla
LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice . Cel ogólny 2.
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