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Adnotacja: 

Usuwanie barier i zapewnienie dostępności dla wszystkich obywateli, w tym przede wszystkich 

osób doświadczających trudności w mobilności czy percepcji, stanowi jedno z kluczowych zadań 

państwa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Niniejszy dokument nie został 

wyjustowany celem zapewnienia większej dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. 

Dokument został opracowany zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 

2018-2025 mając na uwadze realizację przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Jeżeli inaczej nie 

wskazano dane zaprezentowane przedstawione są na grudzień 2022 r. 
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Rozdział 1. Streszczenie najważniejszych wyników badania 

Niniejszy rozdział zawiera streszczenie wniosków badawczych oraz prezentację najważniejszych 

informacji o budżecie, jakim dysponowała LGD w latach 2016-2022 

Niniejsze badanie stanowi ewaluację zewnętrzną wykonaną przez niezależnego ewaluatora 

zgodnie z  Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 z dnia 31 maja 2022 r. 

w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20201.  

Badanie przeprowadzone zostało w okresie od października 2022 r. do stycznia 2023 r. i 

obrazuje stan realizacji LSR na grudzień 2022 r. Raport zawiera syntetycznie i przekrojowo 

omówione otrzymane wyniki badania. Rekomendacje przedstawione w raporcie zostały 

sformułowane na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań, mających 

pokrycie w informacjach prezentowanych w raporcie końcowym. W raporcie wskazano 

głównie rekomendacje bazujące na doświadczeniach wdrożeniowych LSR z mijającego 

okresu programowania PROW na lata 2014-2020 i odnoszące się do kolejnego okresu 

programowania środków PS WPR 2023-2027.  

Realizacja celów LSR mierzona poziomem osiągniętych wskaźników jest wysoka. Na 

podstawie danych monitoringowych LGD na koniec 2022 r. osiągnięte zostały wszystkie 

zakładane cele lokalnej strategii rozwoju. Cele główne LSR i cele szczegółowe oraz przypisane 

im wskaźniki osiągnięto w bardzo wysokim stopniu. Przedsięwzięcia LSR wykonano zgodnie z 

założonym budżetem. Wskaźniki monitorowania LSR zostały dobrane rzetelnie i zgodnie z 

metodologią SMART. Realizacja LSR przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarze LGD. Analiza danych sprawozdawczych pokazała, że poprzez 

udzielane dotacje LGD przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 

infrastruktury rekreacyjnej w ramach dotacji udzielanym dla trzech gmin członkowskich. LGD 

skuteczne wpływało swoimi działaniami na pomoc dla osób zaliczonych do grupy 

defaworyzowanej. LGD aktywie wspierała również projekty innowacyjne. W tym celu 

stosowano dedykowane tym projektom kryterium innowacyjności operacji. LGD zaplanowało 

na realizację projektów współpracy w ramach poddziałania 19.32 kwotę dostępną dla 

lokalnych grup działania stanowiącą maksymalnie 10% ze środków na działania konkursowe 

19.2 finansowane z EFRROW. Kwota ta została przeznaczona na realizację trzech projektów 

                                                           
1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na 
podstawie przepisów Unii Europejskiej. Program jest elementem systemu polityki rozwoju kraju. Celem 
głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Cele 
Programu realizowane są przez różnorodne działania skierowane do szerokiego grona beneficjentów. Instytucją 
Zarządzającą PROW 2014-2020 w Polsce jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast instytucjami 
wdrażającymi są w zakresie tzw. działań samorządowych w tym działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER są Samorządy Województw. 
2 Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 
Szczegółowe zasady wsparcia na projekty współpracy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1839 z 
późn. zm.) 
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współpracy z innymi lokalnymi grupami działania, z których dwa do końca 2022 roku zostały 

w dużej mierze zrealizowane, a jeden oczekiwał na rozpatrzenie przez Urząd Marszałkowski. 

Nie zidentyfikowano problemów na etapie wdrożenia projektu współpracy.  

Badanie pokazało, że jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach 

tematycznych wpłynęła na osiąganie wskaźników w zaplanowanym była wysoka, głównie za 

sprawą kompetentnego i profesjonalnego doradztwa świadczonego przez pracowników 

biura LGD. Analiza desk research, badania terenowe oraz wywiady ankietowe prowadzone w 

ramach badania ewaluacyjnego pokazały generalne dobrą ocenę działalności LGD. LGD 

prowadziło stronę internetową i fanpage na Facebooku. LGD sukcesywnie i skutecznie 

pozyskiwało dodatkowe środki na realizację projektów skierowanych do mieszkańców 

obszaru LSR poza środkami dostępnymi w ramach PROW 2014-2020.  

W toku badania sformułowano szereg rekomendacji odnoszący się głownie do nowej LSR 

2023-2027 bazując na wnioskach wdrożeniowych realizowanej LSR 2014-2020. W rozdziale 

podsumowującym badanie znalazło się syntetyczne zestawienie tych rekomendacji.  

Rozdział 2. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres 

ewaluacji 

Niniejszy rozdział zawiera wskazanie opisu przedmiotu badania, opis instrumentu RLKS i inicjatywy 

LEADER w ramach której wdrażana była LSR poddana ewaluacji   

Niniejsze badanie ewaluacyjne zrealizowanie zostało zgodnie z metodologią określoną w 

Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w 

zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem 

monitoringu i ewaluacji LSR opracowanym przez MRiRW. Badanie dotyczy oceny końcowej 

wdrożenia LSR przez lokalną grupę działania.  

Zgodnie z Wytycznymi MRIRW zakres raportu końcowego z badania obejmujący poniższe 

obszary analiz: 

Tabela 1 Zakres oceny i pytania badawcze badania ewaluacyjnego ex-post LGD 

Obszar analizy  
Pytanie badawcze 

Ocena wpływu na główny 

cel LSR (jeśli inny niż 

obszary poniżej) 

▪ Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego 

wskaźników LSR?   

Ocena wpływu na kapitał 

społeczny 

▪ Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na 

aktywność społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

▪ W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego 

w przyszłości?  

Przedsiębiorczość  
▪ W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju 

przedsiębiorczości?  

▪ Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach 

kolejnych edycji LSR jest wskazane?   
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Turystyka i dziedzictwo 

kulturowe 

▪ W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego 

potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

▪ W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?   

Grupy defaworyzowane 
▪ Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy 

realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych 

grup?  

▪ Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

▪ Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz 

ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

Innowacyjność  
▪ W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były 

innowacyjne?  

▪ Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

Projekty współpracy 
▪ Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów 

współpracy?  

▪ Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy 

w przyszłości? 

Ocena funkcjonowania 

LGD 

▪ Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na 

efektywną i skuteczną realizację LSR?  

▪ Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD 

(animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych?  

▪ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej 

realizowała LSR? 

Ocena procesu wdrażania 

 

 

 

Wartość dodana 

podejścia LEADER 

▪ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie 

z planem?  

▪ Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były 

wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów?  

▪ Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych  

z celami LSR)? 

▪ Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie 

wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i jej 

rezultatach?  

▪ Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy 

różnymi aktorami, budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 

▪ Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy 

jest w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?  

▪ Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR 

i czy te projekty przyczyniają się do jego wzmocnienia? 

▪ Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne 

względem siebie lub względem wiodącego projektu/tematu 

określonego w LSR? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wytycznych MRiRW nr 10/1/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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Tytułem wprowadzenia należy wskazać, że w okresie programowania na lata 2014-2020 LGD 

wdrażała monofunduszową LSR wykorzystując jedynie środki EFRROW i realizując instrument 

RLKS.  

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest jednym z instrumentów 

wspierających rozwój terytorialny w perspektywie finansowej 2014-2020. Celem RLKS jest 

wzrost aktywności społeczności lokalnych oraz wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz 

rozwoju lokalnego. RLKS został wprowadzony w perspektywie 2014-2020, jednak zawiera 

elementy podejścia LEADER z poprzedniej perspektywy finansowej i zachowuje jego 

podstawowe założenia3, tj.: 

Wykres 1 Cechy inicjatywy LEADER 

 

Źródło: opracowanie własne  

W perspektywie 2007-2013 podejście LEADER było realizowane tylko w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyby), natomiast w latach 2014-

2020 instrument RLKS został rozszerzony także na Politykę Spójności. W perspektywie 2014-

                                                           
3 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, kwiecień 2014 r., s. 3. 
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w którym uczestniczą różne podmioty z sektora 
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sieciowanie i współpraca 



Raport z ewaluacji zewnętrznej wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju  
Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

 
 

Strona 8 z 90 
 

2020 wprowadzono udogodnienie polegające na możliwości stosowania instrumentu RLKS 

również poza obszarami wiejskimi. W efekcie powstał 1 instrument dla 4 Funduszy4: 

Rozporządzenie ogólne (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.5 w artykule 32 określiło 

podstawowe wymogi dla instrumentu RLKS. Są nimi: zastosowanie poniżej szczebla 

regionalnego, konieczność uwzględnienia lokalnych potrzeb i potencjałów, realizacja przez 

LGD w oparciu o LSR. Na poziomie krajowym podstawowym aktem prawnym regulującym 

zasady wdrożenia LSR jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 943). Jednym z wymagań postawionych przez 

lokalnymi grupami działania jest prowadzenie monitoringu i ewaluacja wdrożenia LSR.  

Prowadzenie ewaluacji jest jednym z integralnych elementów funkcjonowania LGD i 

realizacji LSR. W dobie szybkich i trudnych do przewidzenia zmian (zarówno na poziomie 

globalnym, Unii Europejskiej, jak również krajowym, regionalnym czy lokalnym), szczególnie 

w długiej perspektywie planowania strategicznego, ryzyko dezaktualizacji założeń i 

wynikających z nich szczegółowych rozwiązań organizacyjnych, proceduralnych, finansowych 

jest integralnym elementem wdrażania każdej LSR.  

W literaturze tematu można znaleźć wiele definicji ewaluacji, podkreślających różne aspekty 

samego procesu ewaluacji, uwypuklających jej zróżnicowane cele, czy też odmienne kryteria 

samego momentu oceny. Najszerzej ujmując, ewaluacja to systematyczne badanie 

społeczno-ekonomiczne oceniające jakość i wartość programów publicznych6. Według 

Komisji Europejskiej ewaluacja to „ocena interwencji publicznej pod kątem jej rezultatów, 

oddziaływania oraz potrzeb, które ma spełniać/miała zaspokoić”7. Ewaluacja jest standardem 

współczesnego zarządzania w sektorze publicznym – stanowi integralny element zarządzania 

przez cele i działania (ang. Management by objectives, Activity-Based Management)8. 

                                                           
4 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Fundusz 
Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS). 
5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
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 
6 Użycie angielskiego terminu jest bardziej wskazane z kilku powodów. „Ewaluacja” jest procesem. „Ocena” jest 
tylko jednym z elementów tego procesu. Według niektórych podejść osąd nie zawsze jest kluczowy w procesie 
ewaluacji, a może być nawet pominięty (akcent stawia się wtedy na interakcje i animacje negocjacji pomiędzy 
uczestnikami programu). Użycie terminu „ocena” koncentruje uwagę wyłącznie na jednym elemencie, 
przypisując mu cechy całego procesu, a także wyłącza cały szereg alternatywnych podejść. Wreszcie, po trzecie, 
„ewaluacja” to nie tylko pojedyncze działanie, ale dziedzina wiedzy. Jak zauważa Kierzkowski (Kierzkowski T., 
Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, s. 10), ze względów 
semantycznych trudno byłoby więc określać terminem „ocena” zespół koncepcji teoretycznych. 
7 European Commission, Focus on Results: Strengthening Evaluation of Commission Activities, SEC2000/1051, 
European Commission 2000. 
8 Dahler-Larsen P., „Evaluation in public management”, w: E. Ferlie, L.E. Lynn, C. Pollitt (red.), The Oxford 
Handbook of Public Management, s. 615–639, Oxford University Press, Oxford 2005; Heinrich C.J., „Measuring 
public sector performance”, w: G. Peters, J. Pierre (red.), Handbook of Public Administration, s. 25–37, Sage 
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 90-tych „Przejrzystego i efektywnego zarządzania” (ang. Sound and Efficient Management)9.  

Rozdział 3. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji 

badania 

Niniejszy rozdział zawiera opis metodologii badawczej zastosowanej w badaniu ewaluacyjnym  

Zgodnie z zaleceniami ministerialnych Wytycznych dotyczących monitorowania i ewaluacji 

działań LGD, w ramach niniejszego badania zapewniono triangulację metod i źródeł danych. 

W badaniu zastosowane zostały: analiza danych zastanych (desk research) oraz badania 

jakościowe i ilościowe. W ramach badania dokonano analizy danych zastanych 

udostępnionych przez LGD, analizy dokumentów i materiałów sprawozdawczych, 

dokumentacji z naborów wniosków. Przeprowadzono również bezpośredni wywiad 

pogłębiony (ang. IDI) z prezesem zarządu LGD i kierownikiem biura. Dodatkowo ze 

wskazanymi członkami zarządu i Rady LGD oraz wskazanymi członkami stowarzyszenia 

przeprowadzono telefonicznie wywiady pogłębione (TDI). Przeprowadzono również analizę 

informacji udostępnionych na witrynach internetowych zarządzanych przez LGD (analiza 

netnograficzna). Narzędziem badawczym było badanie ankietowe z mieszkańcami obszaru 

LSR wykonane z wykorzystaniem kwestionariusza internetowego CAWI10. Na potrzeby 

badania wykorzystano Badanie kwestionariuszowe z mieszkańcami obszaru LSR – mające 

na celu zebranie opinii na temat warunków życia w gminie. Badanie to prowadzone było 

przez LGD sukcesywnie od 2019 do 2021 roku. W badaniu kwestionariuszowym udział wzięło 

155 mieszkańców gmin członkowskich LGD. Najwięcej badanych zamieszkiwało gminę 

Raszyn (38,1%).  

Rozdział 4. Kontekst realizacji badania 

Niniejszy rozdział zawiera opis informacji kontekstowych dotyczących przedmiotu badania, jakim jest 

opis obszaru LSR 

Podrozdział 4.1 Charakterystyka partnerstwa lokalnego 

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michalowice jest organizacją pozarządową działającą 

od 2015 roku w ramach programu LEADER. LGD nie miało wcześniejszych doświadczeń w 

realizacji inicjatywy LEADER w okresie 2007-2013 podobnie, jak i gminy członkowskie LGD. 

Wyjątkiem była Gmina Nadarzyn, która w okresie programowania 2007-2013 była członkiem 

                                                           
Publications, London 2003; Wollmann H., Evaluation in Public Sector Reform: Concepts and Practice in 
International Perspective, Edward Elgar, Cheltenham 2003. 
9 European Commission, Focus on Results…, op.cit.; European Commission, Implementing Activity-Based 
Management in the Commission, SEC(2001)1197/6 & 7, European Commission 2000; European Commission, 
White Paper on European Governance – Report of the Working Group Evaluation & Transparency, Working 
Group 2B, European Commission 2001, EU. 
10 CAWI – ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony 
WWW technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest 
proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej 

http://europa.eu.int/comm/governance/index_en.htm
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Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” zrzeszającego 11 gmin skupionych w 3 

powiatach sochaczewskim, grodziskim i pruszkowskim. W 2015 r. Gmina Nadarzyn 

postanowiła odłączyć się od LGD Ziemia Chełmońskiego i zainicjować powstanie oddzielnej 

lokalnej grupy działania funkcjonującej na terenie gmin z powiatu pruszkowskiego, które nie 

były zrzeszone w innych LGD działających na tym terenie. 

W kontekście zdiagnozowanych potrzeb o charakterze społecznym, infrastrukturalnym i 

gospodarczym wdrożenie LSR w okresie programowania 2014-2020 umożliwiło 

zaprojektowanie bardzo szerokiego spectrum możliwych typów projektów/operacji. W 

ramach mechanizmu RLKS w województwie mazowieckim w okresie programowania 2014-

2020 nie zdecydowano się na udostępnienie lokalnym grupom działania funduszy z 

programu regionalnego. Z tego powodu LGD realizując swoją LSR wykorzystywało jedynie 

środki EFRROW w ramach PROW 2014-2020 Poddziałania 19. Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach 

inicjatywy LEADER11. 

W okresie programowania 2016-2023 obszar LSR stanowiły gmina Nadarzyn, gmina Raszyn i 

gmina Michałowice z powiatu pruszkowskiego zamieszkiwane łącznie przez ponad 54 tys. 

mieszkańców. 

Tabela 2 Powierzchnia w km oraz liczba mieszkańców LGD  

 Nadarzyn Raszyn Michałowice Ogółem LGD 

Powierzchnia w km2 73 44 35 152 

Liczba mieszkańców 14 353 21 979 18 361 54 693 

Źródło: BDL GUS, stan na 31.12.2020 r. 
 

Nazwa LGD i forma prawna stowarzyszenia  

LGD posiada status stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną zgodnie z przepisami 

ustawy o Prawo stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). LGD dokonała wpisu do KRS 

Rejestr stowarzyszeń pod numerem 0000571844, LGD posiada nadany nr REGON 362302746 

oraz nr NIP 5342507756.  

Stowarzyszenie nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT ani nie jest podatnikiem 

VAT na mocy art. 15 i 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 

roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) z uwagi na powyższe nie ma możliwości odzyskania 

podatku VAT12. Patrząc na trafność mechanizmu RLKS z perspektywy oceny LSR na okresie 

                                                           
11 Podejście LEADER powstało w odpowiedzi na niezdolność tradycyjnej, odgórnej polityki do rozwiązywania 
problemów trapiących liczne obszary wiejskie Europy. Akronim "LEADER" pochodzi od francuskiego zwrotu 
"Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale", co oznacza "powiązania między działaniami na 
rzecz rozwoju gospodarki obszarów wiejskich". Oryginalnym zamysłem tego podejścia było zaangażowanie 
energii i zasobów ludzi oraz miejscowych organizacji jako podmiotów rozwoju, a nie jego beneficjentów, by w 
ten sposób umożliwić im wkład w przyszły rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie zależnych od obszaru 
partnerstw w postaci Lokalnych Grup Działania (LGD) zrzeszających podmioty publiczne, prywatne i społeczne. 
12 Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego tylko w sytuacji, w której towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności 
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2014-2020 należy stwierdzić, że LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice jest w wysokim stopniu 

dopasowana do potrzeb mieszkańców i odpowiadają na zidentyfikowane problemy. LSR 

posiada status dokumentu opracowanych w sposób spójny i adekwatny, zgodnie z 

założeniami i metodologią ich przygotowania. W kontekście oceny trafności LSR warto 

przyjrzeć się punktacji, jaką otrzymała LSR na etapie oceny13. W ocenie konkursowej z 2015 

roku LGD otrzymało mniej punktów niż zakładano i znalazło się w nielicznej grupie LGD 

którym zredukowano wysokość środków na wdrożenie LSR.  

Zgodnie z Umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego przez 

społeczność zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a LGD w dniu 17 

maja 2016 r. nr 00026-6933-UM0710025/16 (Umowa ramowa) ustalono wysokość środków 

przeznaczonych na projekty konkursowe w wysokości 1,57 mln EUR, co po kursie 4 zł/EUR 

wynosiło 6,3 mln zł. W umowie ramowej określono również wysokość środków na wsparcie 

funkcjonowania LGD w ramach poddziałania 19.4 w wysokości 371,2 tys. EUR, co po kursie 4 

zł/EUR wynosiło 1,48 mln zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami wdrażania LSR w umowie 

ramowej określono również wysokość środków na tzw. projekty współpracy realizowane w 

ramach poddziałania 19.3 PROW w kwocie 31,5 tys. EUR, co po kursie 4 zł/EUR wynosiło 126 

tys. zł. W celu określenia obowiązków i zadań związanych z funkcjonowaniem LGD w ramach 

poddziałania 19.4 została zawarta kolejna umowa z Samorządem Województwa 

Mazowieckiego nr 00024-6937- UM0700027/16 z dnia 13 lipca 2016 r.  

Umowa ramowa była realizowana zgodnie z Harmonogram realizacji planu komunikacji na 

rok oraz Harmonogram planowanych naborów wniosków. Umowa ramowa była 9-krotnie 

                                                           
podlegających opodatkowaniu. W tym przypadku sytuacja ta nie będzie miała miejsca, ponieważ 
Stowarzyszenie nie będzie wykonywało czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. 
Wnioskodawca w zakresie przedmiotowego projektu, nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na 
zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). 
13 W tym podejściu analitycznym przyjęto, że istnieje idealny wzorzec LSR stworzony w oparciu o przyjęte 
kryteria oceny (tzw. typ idealny). Do uzyskania było maksymalnie 245 punktów (147 pkt. tj. 60% było 
niezbędnym minimum, żeby LSR mogła zostać wybrana). LSR były oceniane wg następujących grup kryteriów: 
• Charakterystyka obszaru objętego LSR, 
• Reprezentatywność składu organu decyzyjnego LGD, 
• Wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR oraz standardy wiedzy i 
kompetencji określone dla LGD, 
• Zasady funkcjonowania LGD, 
• Zasady wyboru operacji, 
• Doświadczenie LGD, 
• Jakość i spójność wewnętrzna diagnozy oraz analizy SWOT, 
• Adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy i wniosków z konsultacji LSR ze społecznością lokalną oraz 
adekwatność wskaźników do celów i przedsięwzięć określonych w LSR, 
• Stopień zgodności LSR z celami określonymi w realizowanych programach, 
• Opracowanie LSR z udziałem społeczności i zasady jej udziału w realizacji, 
• Poprawność metodologiczna określenia wskaźników realizacji LSR, 
• Innowacyjny sposób realizacji LSR, 
• Zintegrowany charakter LSR, 
• Stopień zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi opracowanymi dla 
obszaru objętego LSR, 
• Monitoring i ewaluacja, 
• Zaangażowanie środków innych niż środki programu. 
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aneksowana. Finalnie kwota projektów konkursowych finansowana ze środków PROW 2014-

2020 została podwyższona dzięki przez Samorząd Województwa do poziomu 2,2 mln EUR, co 

przy kursie 4 zł/EUR wynosiło 8,8 mln zł; wysokość środków na wsparcie funkcjonowania LGD 

ustalono na 428,7 tys. EUR, co przy kursie 4 zł/EUR wynosiło 1,7 mln zł. 

Podrozdział 4.2. Charakterystyka obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR 

Zwięzły opis obszaru LSR 

Obszar LSR spójny terytorialnie i geograficznie obejmujący trzy graniczące ze sobą gminy z 

powiatu pruszkowskiego: Gmina Nadarzyn jest gminą wiejską. Powierzchnia to 73 km2. 

Liczba mieszkańców wynosi blisko 14,5 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 18 tys. osób. Czynnikiem 

decydującym o efektach wdrażania RLKS jest sytuacja społeczno-gospodarcza na obszaru 

LSR. Obszar LSR charakteryzuje spójność pod kątem zamożności mieszkańców który jest 

relatywnie wysoki jak na woj. mazowieckie przede wszystkim z uwagi na bliskość m.st. 

Warszawy. 

Tabela 3 Dochód podatkowy na 1 mieszkańca LGD (w zł) 

Dochód podatkowy na 1 

mieszkańca LGD (w zł) 

Nadarzyn Raszyn Michałowice 
Średni dochód 

LGD 

6 060,12 3 427,09 4 830,02 4 772,41 

Źródło: BDL GUS, stan na 31.12.2020 r. 

Obszar LSR charakteryzuje się korzystną strukturą demograficzną i przewagą ludności w 

wieku produkcyjnym.  

Tabela 4 Struktura ludności LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice wg wieku produkcyjnego (2020 r.). 

Grupa wiekowa Ilość % 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) 11 420 20,88 

Ludność w wieku produkcyjnym 28 921 52,87 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 10 950 20,02 

Źródło: BDL GUS, stan na 31.12.2020 r. 

Obszar LSR charakteryzuje również dodatni trend demograficzny, co jest wynikiem przyrostu 

migracyjnego. Coroczny napływ nowych mieszkańców widoczny jest szczególnie w Gminie 

Nadarzyn.  
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Tabela 5 Ruch osadniczy w gminach Nadarzyn, Raszyn, Michałowice w latach 2014 -2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nadarzyn 12 758 12 987 13 183 13 275 13 769 14 015 14 353 

Raszyn 21 425 21 512 21 598 21 685 21 722 21 875 21 979 

Michałowice 17 307 17 501 17 646 17 826 18 057 18 321 18 361 

Źródło: GUS-Ludność, stan na 31.12.2020 r. 

Szczególnie istotny dla obszaru jest napływ dobrze wykształconych i aktywnych ludzi oraz 

duża liczba dzieci. Saldo migracji w 2020 roku wyniosło 980 osób. Dodatni wskaźnik migracji 

w 2020 roku wyniósł 1,11 na 1000 mieszkańców. Dzieje się tak dlatego, że gminy z obszaru 

LSR 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. W ocenie uczestniczących w 

badaniu członków organów LGD specyfiką obszaru LSR jest niski poziom kapitału 

społecznego, czyli wzajemne relacje społeczne między osobami spokrewnionymi lub 

utrzymującymi bliskie relacje oraz relacje między osobami, których nie łączą więzy społeczne. 

Problemem jest brak identyfikacji mieszkańców ze swoją gminą. Trzeba włączyć ich w życie 

społeczne gmin. Stąd silna potrzeba działań integrujących, ponadto większej promocji 

naszych dóbr kulturowych i historycznych. Analiza desk research oraz wnioski z 

przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami LGD wskazuje na 

aktualność kierowania interwencji na obszar rozwoju kapitału społecznego.  

Specyfiką obszaru LSR jest przekształcanie się obszaru LSR z rolniczego w terenu budowalne i 

inwestycyjne oraz mieszkaniowe. Obszar LSR 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 11 340 podmiotów gospodarczych wpisanych do 

rejestru REGON (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.). Liczba przedsiębiorców na obszarze LSR 

na przestrzeni lat 2014-2020 sukcesywnie wzrasta. W strukturze prowadzonej działalności 

dominują przedsiębiorstwa prywatne stanowiące ponad 12,3 % ogółu podmiotów. W 

zarejestrowanej liczbie podmiotów gospodarczych w 2020 r. spółki handlowe stanowiły 

ogółem 11,7% podmiotów, spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego – 5,7 % 

wszystkich podmiotów, a spółki cywilne – 10,4 % ogólnej liczby podmiotów.  

Tabela 6 Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD na obszarze LGD w 2022 r. 

Sekcja PKD  2022 rok 

Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 39 

Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 11 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 1069 

Sekcja D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych 
84 
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Sekcja E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 
34 

Sekcja F Budownictwo 1159 

Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 3291 

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 814 

Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 378 

Sekcja J Informacja i komunikacja 861 

Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 284 

Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 478 

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1857 

Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 529 

Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 15 

Sekcja P Edukacja 406 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 590 

Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 171 

Sekcje S, T 

Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 

własne potrzeby 

639 

Sekcja U Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 

 Źródło: GUS - Podmioty gospodarcze i przekształcenie własnościowe i strukturalne 

Z analizy, dyskusji i obserwacji własnych wynika, że przedsiębiorcy w niewystarczający 

sposób korzystają z regionalnych producentów (np. ogórków, kapusty kiszonej, rękodzieło, 

rzemiosło lokalne,), słabo znają i wykorzystują lokalne zasoby i walory lokalny potencjał 

szczególnie środowiskowy i rekreacyjny terenów znajdujących się w sąsiedztwie Warszawy. 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 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym obszaru LGD, w 2020 r. 

wynosił ogółem 5 485 podmiotów na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym, jednak 

ciągle jest to zbyt mało by zaspokoić potrzeby 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. 
 

Rekomendacja: Dotychczasowe wdrożenie LSR w zakresie wsparcia przedsiębiorczości na 

obszarze LSR pokazuje, że przedsiębiorcy w niewystarczającym stopniu wykorzystują 

potencjał producentów lokalnych. Na obszarze gmin podwarszawskich zanika rzemiosło 

artystyczne i tradycyjne zawody. Potrzeby w tym zakresie są większe. Wiąże się to z 

wyjazdem mieszkańców do pracy do aglomeracji warszawskiej, ze względu na bogatszą 

ofertę i większe możliwości znalezienia pracy. Analiza danych statystycznych dotyczących 

obszaru LSR pokazuje potrzebę kontynuacji wsparcia MSP w obszarze w obszarze środków 

na start nowej firmy, szkoleń i doradztwa.  

Wskaźnik bezrobocia (iloraz liczby bezrobotnych i liczby osób w wieku produkcyjnym) na 

koniec 2020 roku wynosił w powiecie pruszkowskim 3,3%. Na tle województwa 
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mazowieckiego  i całej Polski jest to wynik zadowalający (bezrobocie w województwie 

mazowieckim wynosiło 5,1%, a w Polsce – 6,1%). W 2020 r. największą grupę bezrobotnych 

stanowili osoby w wieku 25-34 lata (25,9%), a najmniejszą 55+ - 13%. W pozostałych grupach 

wiekowych bezrobocie wynosi około 15%. Kobiety stanowią 48% bezrobotnych, 10,2% osób 

poniżej 25 roku życia i 35% wszystkich bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż rok. 

Pozytywnym zjawiskiem na terenie gmin członkowskich LGD jest spadek bezrobocia wśród 

młodych ludzi do 24 roku życia. 

Tabela 7 Liczba osób w wieku produkcyjnym i bezrobotnych na obszarze LGD  

 Nadarzyn Raszyn Michałowice Ogółem LGD 

Liczba bezrobotnych 231 300 350 881 

Udział osób bezrobotnych do liczby 

osób w wieku produkcyjnym (%) 

4,07 % 2,35 % 2,85 % 9,27 % 

Liczba osób w wieku produkcyjnym 

obszaru LGD 

5 669 12 727 10 525 28 921 

Źródło: BDL GUS, stan na 31.12.2020 r. 

Osoby mieszkające na wsi nadal mają ograniczone możliwości korzystania z ulg na 

podnoszenie kwalifikacji, szkoleń i kursów w miejscu zamieszkania. W 2020 r. wskaźnik 

zatrudnienia kobiet wynosi 52%, o 12,6 punktu procentowego mniej niż wskaźnik 

zatrudnienia mężczyzn (65,6%). Trudną sytuację kobiet wiejskich na rynku pracy pogarsza 

brak instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Wśród rozwiązań zwiększających szanse kobiet na 

rynku pracy kobiety mieszkające na wsi wymieniały zapewnienie lepszej opieki nad dziećmi 

(żłobki, przedszkola, świetlice) jako najbardziej palący z ich punktu widzenia problem brak 

lub nierówny dostęp do infrastruktury społecznej. ważną potrzebę, którą podkreślają. 

Najtrudniejsze sytuacje na rynku pracy dotyczą osób młodych, które ukończyły szkołę, 

kobiet oraz osób po 50. roku życia. Problemem obszaru jest brak bezpłatnych punktów 

konsultacji biznesowych. Odpowiedzią na to wyzwanie ma być inkubator przedsiębiorczości 

zaplanowany do realizacji w ramach projektu współpracy LGD pn. „Lokalna akademia 

rozwoju”14.  

Podstawowym problemem społecznym obszaru LSR jest pomoc nielicznym mieszkańcom z 

problemami społecznymi, choć należy odnotować coroczne zmniejszanie się liczby osób 

objętych pomocą gminnych ośrodków pomocy społecznej. Analiza wywiadów z członkami 

stowarzyszenia pokazuje, że problemem w sferze społecznej wydaje się skuteczne docieranie 

do osób potrzebujących pomocy i ich aktywizacja zawodowa. Rozwarstwienie społeczeństwa 

                                                           
14 Celem Lokalnego inkubatora przedsiębiorczości  w Gminie Michałowice będzie pomoc nowopowstałym 
firmom z sektora MSP w osiągnięciu pozycji na rynku i ukierunkowaniu ich np. na współpracę z firmami 
funkcjonującymi na terenie gmin członkowskich Nadarzyn, Raszyn, Michałowice. Dla osób chcących założyć 
własną firmę - Lokalny inkubator przedsiębiorczości — stanowiłby wylęgarnię pomysłów, inicjatyw, planów, 
prowadziłby okresowe szkolenia zwiększające konkurencyjność ofert MSP. Projekt zaplanowany do realizacji w 
partnerstwie z LGD Zielone Mosty Narwi (woj. mazowieckie) skierowany do mieszkańców w zakresie realizacji 
szkoleń bądź kursów z powiatu pułtuskiego, natomiast działalność inkubatora przedsiębiorczości realizowana 
ma być na obszarze LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. 
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i struktury społecznej, wysoki poziom ubóstwa, zbyt mała pomoc specjalistyczna, trudności 

w dotarciu do rodzin mieszkających w małych miejscowościach i nieuczestniczących w życiu 

społecznym wydają się być aktualnymi problemami obszaru LSR. Czynnikiem zewnętrznym 

utrudniającym efektywność programów gminnych jest znaczny transfer świadczeń 

socjalnych kierowanych w  ostatnich latach z programów rządowych, co ogranicza grupę 

mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projektach społecznych, które mogą być 

przedmiotem dofinansowania ze środków EFS+ w kolejnej perspektywie 2023-2027.  

Tabela 8 Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej w 2020 r. 

Gmina LGD Liczba rodzin 

Michałowice 383 

Nadarzyn 244 

Raszyn 289 

Ogółem: 916 

 Źródło: Dane biura LGD 

Głównym atutem obszaru LSR jest ich położenie na obszarze aglomeracji warszawskiej. 

Gminy te charakteryzują się wysoką atrakcyjnością lokalizacyjną pod względem funkcji 

mieszkaniowych, gospodarczych, rozrywkowych i wypoczynkowych. Wynika to w dużej 

mierze z bliskości Warszawy. Gminy członkowskie LGD wchodzą w skład Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) i są członkami Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”15. 

Metropolia Warszawa aspiruje do bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w 

Europie z zachowaniem perspektywy lokalnej. Istotnymi narzędziami niezbędnymi do 

realizowania tego celu są działania na rzecz zintegrowania m.st. Warszawy z otoczeniem, a 

więc z gminami silnie powiązanymi z nim funkcjonalnie. Współpracę wynikającą z potrzeby 

rozwiązywania problemów m.st. Warszawy i jego otoczenia w szerszej skali przyspieszyła 

zapowiedź wdrożenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach 

nowej perspektywy finansowej UE. Instrument ten stał się katalizatorem integracji m.st. 

Warszawy z otaczającymi ją gminami, które zadeklarowały chęć wspólnej realizacji działań. 

Związek gminy z obszaru LSR z ZIT WOF stał się podstawą do pozyskiwania nowych środków 

finansowych na zwiększenie dostępności usług publicznych, rozwój sieci powiązań 

gospodarczych oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej.  

Rekomendacja: Przynależność gmin członkowskich LGD do WOF i Stowarzyszenia 

„Metropolia Warszawa” stwarza możliwości finansowania inwestycji społeczno-

gospodarczych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 ze środków 

dedykowanych na instrumenty terytorialne mogących stanowić swoistą „bazę” dla 

operacji realizowanych ze środków LSR 2023-2027. W celu osiągnięcia efektu synergii 

zaleca się preferowanie w kolejnej perspektywie 2023-2027 operacji wykorzystujących 

                                                           
15 Metropolia warszawska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się aglomeracji w Europie, z 
silnymi aspiracjami do bycia nowoczesnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Metropolię warszawską 
współtworzy m.st. Warszawa, 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, 
pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński) oraz 69 gmin znajdujących się na ich terenie. Jest to obszar o 
powierzchni 6 tys. km2, zamieszkały przez ponad 3 mln osób. 
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potencjał projektów realizowanych w ramach „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej 

do 2040 roku” (projekty komplementarne). 

Obszar LSR znajduje się na terenie tzw. „zielonych płuc” Warszawy i należy do 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje sieć obiektów chronionych, czyli 

zabytkowych parków, alei i pomników przyrody. Obszar LSR stanowi zwarty układ 

przestrzenny i funkcjonalnie układ przyrodniczy, którego ochrona jest konieczna dla 

zachowania ekosystemu na tym obszarze. Szczególnym potencjałem obszaru LSR jest dolina 

rzeki Utraty, rzeka Radomka oraz rezerwat Stawy Raszyńskie, który jest rezerwatem 

ornitologicznym stanowiącym bogaty ekosystem dla ptactwa wodnego oraz błotnego. Stawy 

Raszyńskie to idealne miejsce na niedzielny spacer dla całej rodziny. Często odwiedzane 

przez mieszkańców i osoby przyjezdne jest Lasy Nadarzyńskie (Młochowskie) oraz corocznie 

powiększania ciągów pieszo-rowerowych. W miejscowościach Młochów i Rozalin znajdują się 

zabytkowe parki i zabytkowe aleje.  

Gminy członkowskie LGD wypracowały szereg dobrych przykładów projektów z obszaru 

infrastruktury rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców bazującej na potencjale terenów 

zielonych. Przykładem może być Gmina Michałowice i projekt „Zagospodarowanie 

przestrzeni Parku w Regułach” dofinansowany ze środków regionalnych RPOWM 2014-2020 

Oś  priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe. 

W ramach operacji wydatkowanych zostało przeszło 1,6 mln zł na kompleksowe 

zagospodarowanie przestrzeni, tak aby móc rozwijać działalność kulturalną i edukacyjną, a 

Park stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów. Zrealizowane 

działania infrastrukturalne dotyczyły przywrócenia alejek do dawnej świetności, oświetlenia 

Parku, wybudowano nowy pomost, zakupiono parkowe wyposażenie (m.in. ławki, tablice, 

kosze na śmieci). Z kolei – w ramach projektu Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w 

Komorowie Wsi przy ul. Głównej, dokonano odmulenia czaszy zbiornika i ukształtowania 

kinety umożliwiającej odwodnienie zbiornika, naprawę czaszy zbiornika i brzegów zbiornika, 

zapory czołowej, grobli bocznej, jazu, mnicha, rowu "A" i stopnia z kładką. Projekt ten 

otrzymał dotację w kwocie 800 tys. zł ze środków Województwa Mazowieckiego w zakresie 

budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji w 2021 roku; całkowita 

wartość tego projektu wyniosła 5,3 mln zł. Kolejny projekt Gminy Michałowice otrzymał 

dotacje ze środków LGD. W ramach operacji pn. Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w 

Nowej Wsi – etap I odnowiono nabrzeże przy uczęszczanym przez mieszkańców zbiorniku 

wodnym. Całkowita wartość projektu wyniosła 2,7 mln zł, dotacja ze środków PROW 2014-

2020 to 534 tys. zł w ramach poddziałania 19.2 Leader.  

Rekomendacja: Wyniki badań terenowych pokazują potrzebę pozyskania przez gminy 

kolejnych środków dotacyjnych na działania inwestycyjne w obszarze ochrony środowiska i 

edukacji ekologicznej. Problem obszaru jest brak jest pełnego zagospodarowania i 

wykorzystania potencjału terenów rekreacyjnych i przyrodniczo atrakcyjnych. Brak też 

rozpoznawalnej marki gmin czy produktu turystycznego z terenu gmin podwarszawskich. 

Zaleca się kontynuację w okresie 2023-2027 działań LGD wpierających rozwój 
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marketingu terytorialnego. Dobre rezultaty w tym obszarze wynikają z projektu LGD 

realizowanego w latach 2019-2022 pn. „Marka Lokalna na BIS”.  

 

Opinie i potrzeby mieszkańców obszaru LSR  

Opinie ankietowanych na tematach warunków życia w gminach z obszaru LSR są 

jednoznaczne pozytywne. Przeszło 57% mieszkańców uważa, ze gmina jest dobrym 

miejscem do życia, a jedynie 6,5% osób zdecydowanie się z tym stwierdzeniem zgadza. 

„Trochę tak/trochę nie” to odpowiedź, którą udzieliło 27,7% ankietowanych. Nieliczni 

mieszkańcy (7%) nie uważają gminy jako miejsca, w którym może realizować wszystkie swoje 

podstawowe potrzeby. W badaniu nie znalazły się odpowiedzi osób, które nie mały zadania 

na zadany temat.  

Wykres 2 W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest 
dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe 
potrzeby”?  

 
Źródło: ankieta kwestionariuszowa z mieszkańcami obszaru LSR, n=155 

Również w odpowiedziach na pytanie o poprawę warunków do życia w ostatnich latach 

społeczność LGD była jednoznaczna. Ze stwierdzeniem „w ostatnich latach warunki do życia 

w mojej gminie poprawiły się” zgadza się aż 44% ankietowanych. Niezdecydowanych jest 

niecałe 2%, nie zgadza się jedynie 18%, przy czym 13,5% jest w tej kwestii stanowcza. Nie ma 

zdania na ten temat jedynie 3% ankietowanych. 
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Wykres 3 W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku 
warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”?  

 
Źródło: ankieta kwestionariuszowa z mieszkańcami obszaru LSR, n=155 

Mieszkańcy gmin należących do LGD mieli okazję ocenić działania swojej gminy w 

poszczególnych wymiarach. Najgorzej zostały ocenione oferowane przez gminy możliwości 

podejmowania działań związanych z budowaniem tożsamości mieszkańców z regionem 

oraz atrakcyjności turystycznej, negatywnie ocenia je aż 25% badanych. Nieprzychylne 

wypowiedzi pojawiły się także w kwestiach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (19% 

negatywnych odpowiedzi), działań na rzecz kobiet (18% negatywnych odpowiedzi). Najlepiej 

ocenione zostały działania związane z infrastrukturą i ofertą kulturalną (38% odpowiedzi 

pozytywnych i 18% odpowiedzi stanowczo pozytywnych), infrastrukturą i ofertą sportową i 

rekreacyjną (40% pozytywnych odpowiedzi) oraz infrastruktura drogowa (39% pozytywnych 

odpowiedzi). 
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Wykres 4 Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: 

 

  
Źródło: ankieta kwestionariuszowa z mieszkańcami obszaru LSR, n=155 

Mieszkańcy LGD najlepiej oceniają swoją wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń 

organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc. 
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(78% badanych ocenia je pozytywnie) oraz wiedzę na temat faktów historycznych 

dotyczących gminy (70% badanych ocenia je pozytywnie). Najgorzej wypadło uczestnictwo w 

radach i komitetach szkolnych, sportowych, czy przedsiębiorczych (82% negatywnych 

odpowiedzi), uczestnictwo w nieformalnych grupach społecznych (79% negatywnych 

odpowiedzi). Relatywnie pozytywnie mieszkańcy oceniają działania prowadzone w gminie na 

rzecz wsparcie inwestycji przedsiębiorców (41% pozytywnych odpowiedzi) oraz powstawania 

nowych firm (43% pozytywnych odpowiedzi).  

Wykres 5 Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku 
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Źródło: ankieta kwestionariuszowa z mieszkańcami obszaru LSR, n=155 

Na pytanie „Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie?” przeważają 

pozytywne oceny. 52% badanych odpowiedziało twierdząco, z aż 24% stanowczo 

pozytywnie ocenia jakość życia w swojej gminie, a jedynie 2% nie było zdecydowanych w tej 

kwestii. Niecałe 12% mieszkańców nie jest zadowolona z warunków życia w gminie, a 7% jest 

w tym zdaniu stanowcza. 

Wykres 6 Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie [nazwa]? 

 
Źródło: ankieta kwestionariuszowa z mieszkańcami obszaru LSR, n=155 

Jedynie 19% mieszkańców rozważa zmianę miejsca zamieszkania. Jednym z najczęściej 

powtarzających się powodów tych rozważań jest brak perspektyw zawodowych w gminie 

(25% odpowiedzi). Mieszkańców do wyprowadzki motywuje także trudny dostęp do 

instytucji kultury (17% odpowiedz) oraz trudny dostęp do edukacji (21% odpowiedzi).  
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Wykres 7 Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? 

 
Źródło: ankieta kwestionariuszowa z mieszkańcami obszaru LSR, n=155 

Kolejnym obszarem w pytaniach kwestionariuszowych była kwestii korzystania z gminnej 

infrastruktury rekreacyjnej. Mniej niż połowa mieszkańców (42%) osobiście korzystała z 

infrastruktury finansowanej ze środków unijnych, z czego co dziesiąty ankietowany (10%) 

korzysta z tych obiektów często. Niemal połowa mieszkańców (43%) nigdy nie korzystał z 

takiej infrastruktury, a 16% nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 

Wykres 8 Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w 

ostatnim roku? 

Źródło: ankieta kwestionariuszowa z mieszkańcami obszaru LSR, n=155 

Znaczna część mieszkańców (67%) uważa, że projekty związane z poprawą infrastruktury 

cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, 29% ankietowanych twierdzi, że mieszkańcy są 

wobec tej sprawy obojętni, a jedynie 3% uważa, ze projekty te nie są popularne wśród 

mieszkańców. 

Badanie ankietowe pokazuje, że osobiście ze szkoleń, spotkań i festynów finansowanych ze 

środków unijnych korzystało 12% badanych, a co dziesiąty ankietowanych uczestniczył w 

wydarzeniach często. Aż 42% nigdy nie uczestniczyło w takich projektach, a 9% osób nie jest 

wstanie stwierdzić, czy w takich wydarzeniach brała udział. 
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Wykres 9 Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych 

ze środków unijnych w ostatnim roku? 

 
Źródło: ankieta kwestionariuszowa z mieszkańcami obszaru LSR, n=155 

Według 52% badanych projekty opisane powyżej cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, 

ponad połowa respondentów nie jest w stanie stwierdzić, czy szkolenia, spotkania i festyny 

finansowane ze środków unijnych cieszą się zainteresowaniem. O małej popularności 

wydarzeń tego typu przekonanych jest jedynie 5,5% badanych. 

Badani dostali możliwość hipotetycznego rozdystrybuowania dodatkowych środków 

finansowych w swojej gminie. W pierwszej kolejności większość mieszkańców 

dofinansowałaby inicjatywy prowadzące do polepszenia infrastruktury drogowej (54%). 

Następnie środki przeznaczyliby na działania związane z infrastrukturą sportową i 

rekreacyjną (34%). Mniej naglącą, choć wciąż istotną, potrzebą jest dla mieszkańców 

promocja obszaru i turystyki, 27% mieszkańców ulokowałaby tam dodatkowe środki. 

Ankietowani dofinansowaliby także działania zmniejszające liczbę osób bezrobotnych (11%) 

oraz działania ułatwiające założenie i prowadzenie działalności gospodarczej (16%). Mniej 

badanych opowiedziało się za przeznaczeniem funduszy na działania umożliwiające podjęcie 

pracy przez kobiety (10%) oraz osoby po 50 roku życia (10%). 
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Wykres 10 Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków 

finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej 

kolejności? 

 

 
Źródło: ankieta kwestionariuszowa z mieszkańcami obszaru LSR, n=155 

Podsumowując, analiza zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym wskazuje, że cele LSR 

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice są nadal aktualne i powinny być kontynuowane w latach 

2023-2027. Jest to być efektem trafnej diagnozy dokonanej na etapie programowania, 

bieżącego monitoringu potrzeb i otoczenia, w którym realizowane są cele. Rekomenduje się 

konsultacje nowych założeń LSR z uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów 

społeczno-gospodarczych obszaru LSR, na które mogą oddziaływać środki udostępnione LGD 

w ramach EFRROW z PS WPR 2023-2027 oraz środki z programu regionalnego w ramach FEM 

2021-2027 EFRR i EFS+. 
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Rozdział 5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją 

Podrozdział 5.1. Ocena wpływu na główne cele LSR 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedź na pytania ewaluacyjne: Jaki jest stopień osiągnięcia celu 

głównego i przypisanych do niego wskaźników LSR? 

W latach 2016-2022 LGD przeprowadziło 21 naborów konkursowych na wszystkie typy 

operacji zaplanowane w LSR. Głównym obszarem wsparcia LSR był rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury gminnej na cele rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne oraz wsparcie 

przedsiębiorczości w postaci premii na podejmowanie nowej działalności gospodarczej i 

wsparcie rozwoju istniejących firm. LGD nie zdecydowało się na realizację operacji 

wspierających współpracę przedsiębiorców, postawanie inkubatora przedsiębiorczości ani 

modernizacji dróg lokalnych. 

W ramach ogłoszonych naborów wniosków złożonych zostało 158 wniosków o pomoc, z 

czego 101 wnioski zgodne z LSR; tyle samo wniosków zostało wybranych do dofinansowania. 

Wszystkie zakładane cele LSR zostały zrealizowane. LGD skutecznie zrealizowało drugi 

kamień milowy otrzymując dodatkowe środki LSR w kwocie 630 tys. zł. Dodatkowe fundusze 

na projekty konkursowe LSR pojawiły się również w wyniku przewalutowania środków 

wskazanych w LSR w złotych na EUR i wydatkowaniu środków po kursie realnym, a nie 

administracyjnym (4 zł/1 EUR). Dzięki skutecznej realizacji LSR środki na projekty 

konkursowe z kwoty 1,57 mln EUR po ostatnim aneksie do Umowy ramowej z października 

2021 r. wyniosły 2,21 mln EUR.  

Realizacja wskaźników zaprojektowanych dla działania 19.2 przebiegała zgodnie z „Planem 

działania” stanowiącym załącznik nr 3 do LSR, Planem Komunikacji oraz Planem Szkoleń i nie 

budzi zastrzeżeń w ich dalszej realizacji. Realizacja celu głównego i przypisanych do niego 

celów szczegółowych jest na wysokim poziomie. Podczas pandemii COVID-19 skutecznie 

wprowadzono zmiany w procedurach związanych z doradztwem w reżimie sanitarnym 

stacjonarnie lub w trybie zdalnym.  

Analiza wskaźników rzeczowych wg. stanu na koniec 2022 r. pokazała bardzo wysoki 

poziom realizacji celów szczegółowych i poszczególnych przedsięwzięć LSR, co prezentuje 

poniższa tabela. Źródłem obliczenia stopnia realizacji wskaźników oddziaływania jest analiza 

własna zespołu badawczego na podstawie danych GUS Vademecum Samorządowca i dane 

Ministerstwa Finansów, podczas gdy dla wskaźników produktu i rezultatu źródłem obliczeń 

są coroczne raporty monitorujące sporządzane przez biuro LGD oraz dane biura LGD. Dane te 

zaprezentowano na poniższej tabeli:  
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Tabela 9 Cel ogólny 1. Obszar rozwinięty gospodarczo, którego przedsiębiorcy identyfikują się z terenem 

Lokalnej Grupy Działania wg. stanu na koniec roku 2022  

Lp. Wskaźnik  Jednostka 

miary 

Stan 

początkowy 

2014  

Stan 

docelowy 

2023  

Stan na 

31.12.2022 

Stan 

realizacji  

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 1. Obszar rozwinięty gospodarczo, którego przedsiębiorcy 

identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania  

W1 Wzrost odsetka 

przedsiębiorców 

deklarujących identyfikację 

z obszarem LGD 

% 0 1 28 100% 

Wskaźnik rezultatu dla celu szczegółowego 1.1. Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy działający na 

obszarze Lokalnej Grupy Działania 

W1.1 Liczba utworzonych miejsc 

pracy 

liczba 

miejsc 

pracy 

0 39 36 92% 

W.1.2 Liczba utworzonych miejsc 

pracy w obiektach 

niekomercyjnej 

infrastruktury 

liczba 

miejsc 

pracy 

0 7 7 100% 

W.1.3. Liczba osób, które 

skorzystały z gotowych 

obiektów niekomercyjnej 

infrastruktury generujących 

powstanie nowych miejsc 

pracy. 

Liczba 

osób  

0 45 200 45 200  100% 

W.1.4. Liczba osób z grup 

defaworyzowanych, które 

wzięły udział w 

niekomercyjnych 

przedsięwzięciach i 

pozytywnie oceniły 

rezultaty. 

Liczba 

osób 

0 13 13 100% 

Wskaźniki produktu dla przedsięwzięcia 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

1.1.1 Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

Liczba 

operacji 

0 39 25 64% 

Wskaźniki produktu dla przedsięwzięcia 1.1.2 Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 

1.1.2 Liczba operacji 

polegających na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa 

Liczba 

operacji  

0 14 12 85% 



Raport z ewaluacji zewnętrznej wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju  
Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

 
 

Strona 28 z 90 
 

Wskaźniki produktu dla przedsięwzięcia 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź 

rekreacyjną generujące powstanie nowych miejsc pracy 

1.1.3 Liczba inwestycji w 

niekomercyjną 

infrastrukturę generującą 

powstanie nowych miejsc 

pracy. 

Liczba 

inwestycji  

0 4 7 100% 

Wskaźniki produktu dla przedsięwzięcia 1.1.4 Niekomercyjne przedsięwzięcia wspomagające tworzenie lub 

utrzymanie miejsc pracy 

1.1.4 Liczba projektów 

współpracy 

Liczba 

projektów  

0 2 2 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych biura LGD 

Realizacja celu 1 LGD przebiegała bezproblemowo i skutecznie osiągnięto zakładane cele 

szczegółowe. Działania realizowane w ramach celu 1 finansowane były, podobnie jak i cała 

LSR wyłącznie ze środków EFRROW. Analiza wskaźnikowa pokazuje osiągniecie i znaczne 

przekroczenie docelowej wartości wskaźnika oddziaływania Wzrost odsetka przedsiębiorców 

deklarujących identyfikację z obszarem LGD. W badaniu kwestionariuszom z mieszkańcami 

obszaru LSR udział wzięło 20% osób prowadzących działalność gospodarczą, co przy 

pozytywnej odpowiedzi na pytanie kwestionariuszowe o rozpoznawalność LGD pośród 

badanych (69%) pozwala oszacować odsetek przedsiębiorców deklarujących identyfikację z 

obszarem LGD na poziomie 28%. Wysoka wartość wskaźnika wynika zapewne z bezpośrednio 

dedykowanych przedsiębiorcom działań pomocowych ze środków LGD w postaci premii na 

podejmowanie działalności gospodarczej i pomocy na rozwój istniejących firm. Warto 

podkreślić, że dzięki środkom LSR utworzonych zostało 36 nowe miejsca pracy (25 szt. w 

ramach premii na podejmowanie działalności i 11 szt. w ramach rozwijania istniejących 

firm)16.  

Badanie ankietowe mieszkańców wskazało, że 44,4% badanych oceniło, że w ostatnim roku 

warunki do życia w mojej gminie poprawiły się (n=155, suma odpowiedzi „zdecydowanie 

tak” i „Raczej tak”). Odnotowano również spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w 

PUP z terenu gmin członkowskich LSR z 784 osób w 2017 r. na 881 w 2020 roku. Tendencja 

spadkowa liczby bezrobotnych jest kontynuowana również w latach następnych włącznie z 

okresem aktualnym. Oznacza to zatem spadek o 12%. Spadek liczby bezrobotnych nie wynika 

jednak z działań LGD, lecz bardzo korzystnych warunków społeczno-gospodarczych do 2020 

roku, czego jednak następstwem była recesja gospodarcza w latach nast. spowodowana 

pandemią COVID-19 i wysoką inflacją.  

Analiza wskaźnikowa wykazała jedynie nieznaczne odstępstwo od zakładanych wartości 

docelowych z uwagi na niższe niż zakładano zainteresowanie naborami. Taka sytuacja miała 

miejsce w przypadku Wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku premii na 

podjęcie działalności gospodarczej, który osiągnięty został jedynie w połowie. Na podstawie 

wywiadów z członkami stowarzyszenia jako powód wskazywano skomplikowanie procedur 

                                                           
16 Na podstawie danych sprawozdawczych UMWM na koniec listopada 2022 r. 
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dotacyjnych i niską wysokość premii na podjęcie działalności oferowanej przez LGD (50 tys. zł 

w stosunku do możliwej przepisami granicy 100 tys. zł).  

Tabela 10 Cel ogólny 2. Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania 

Realizacja wskaźników dla celów i przedsięwzięć LSR wg. stanu na koniec roku 2022  

Lp. Wskaźnik  Jednostka 

miary 

Stan 

początkowy 

2014  

Stan 

docelowy 

2023  

Stan na 

31.12.2022 

Stan 

realizacji  

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 2. Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej 

Grupy Działania 

W1 Wzrost odsetka 

mieszkańców deklarujących 

identyfikację z obszarem 

LGD 

% 0 minimum 

3 

69 100% 

Wskaźnik rezultatu dla celu szczegółowego 2.1. Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie 

korzystająca z zasobów lokalnego dziedzictwa 

W2.1 Liczba osób, które 

skorzystały z obiektów 

niekomercyjnej 

infrastruktury 

Liczba 

osób 

0 7600 7600 100% 

W.2.2. Liczba osób które wzięły 

udział w konkursach, 

zawodach sportowych, 

seminariach, festynach, 

szkoleniach lub innych 

innowacyjnych formach 

animujących integrację 

lokalnych społeczności 

Liczba 

osób  

0 1520 1520  100% 

W.2.3. Liczba osób które wzięły 

udział w wydarzeniach, bądź 

liczba czytelników 

wydawnictw. 

Liczba 

osób 

0 1260 1260 100% 

Wskaźniki produktu dla przedsięwzięcia 2.1.1. Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź 

rekreacyjną 

2.1.1 Liczba inwestycji w 

niekomercyjną 

infrastrukturę 

Liczba 

inwestycji 

0 2 12 100% 

Wskaźniki produktu dla przedsięwzięcia 2.1.2. 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 

liczba 

operacji 

własnych 

0 14 14 100% 
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Wskaźniki produktu dla przedsięwzięcia 2.1.3. 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 

wiedzą o lokalnych zasobach 

i dziedzictwie 

liczba 

operacji 

własnych 

0 8 8 100% 

Wskaźnik rezultatu dla celu szczegółowego 2.2. Wsparcie dla wiedzy i kompetencji lokalnej społeczności. 

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 

osób  

0 5 78 100% 

3.2. Liczba osób uczestniczących 

w spotkaniach informacyjno-

konsultacyjnych 

Liczba 

osób 

0 324 165 50% 

3.3. Liczba osób uczestniczących 

w działaniach innowacyjnych 

dla wspierania celów 

przekrojowych PROW 2014-

2020 

Liczba 

osób 

0 2700 13 000  100% 

Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia 3.1.1 Szkolenia dla pracowników LGD 

3.1.1. Liczba osobodni szkoleń dla 

pracowników LGD 

Liczba 

osobodni 

0 13 15 100% 

Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia 3.1.2. Szkolenia dla organów LGD 

3.1.2. Liczba osobodni szkoleń dla 

organów LGD 

Liczba 

osobodni 

0 14 81 100% 

Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia 3.1.3. Indywidualne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów 

3.1.3. Liczba podmiotów którym 

udzielono indywidualnego 

doradztwa 

Liczba 

osób  

0 58 702 100% 

Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia 3.2.1. Spotkania informacyjnokonsultacyjne LGD z mieszkańcami 

3.2.1. Spotkania 

informacyjnokonsultacyjne 

LGD z mieszkańcami 

Liczba 

osób  

0 21 33 100% 

Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia 3.2.2. Innowacyjne działania dla wpierania realizacji celów 

przekrojowych PROW 2014- 2020. 

3.2.2. Liczba innowacyjnych działań 

dla wspierania realizacji 

Liczba 

osób  

0 6 12 100% 
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celów przekrojowych PROW 

2014-2020. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych biura LGD 

Realizacja celu ogólnego 2. Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej 

Grupy Działania, podobnie jak celu 1 LSR, jest na wysokim poziomie. Odnośnie wartości 

Wskaźnika rezultatu dla celu szczegółowego 2.1. Współpracująca społeczność lokalna 

świadomie i aktywnie korzystająca z zasobów lokalnego dziedzictwa wartości osiągnięte w 

pełni pokrywały się z tymi docelowymi, co potwierdzają deklaracje pracowników Urzędów 

Gmin z którymi przeprowadzono wywiady na potrzeby badania ewaluacyjnego. W zakresie 

oceny wskaźników odnoszących się do przedsięwzięć infrastrukturalnych znacząco nie 

doszacowano wskaźników, przykładowo dla wskaźnika Liczba inwestycji w niekomercyjną 

infrastrukturę zakładana wartość docelowa na 2023 r. założona na poziomie 2 szt., została 

znacznie przekroczona; wartość osiągnięta dla tego wskaźnika rezultatu wyniosła na koniec 

202 r. 12 szt. (z czego 8 projektów w przedsięwzięciu 2.1.1. i 4 projekty w przedsięwzięciu 

1.1.3). 

Odnośnie wskaźnika Liczba osób które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu 

indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, 

świadczonego w biurze LGD, należy przyjąć że praktycznie wszystkie podmioty które składały 

wnioski w konkursach LGD korzystały z doradztwa pracowników stowarzyszenia. Na 

podstawie sprawozdawczości biura LGD wskazywano wartość osiągniętego wskaźnika na 

koniec 2021 roku na poziomie 78 szt. Z tego powodu oszacowana wartość docelowa 

wskaźnika 5 szt. przy 158 złożonych wnioskach i 101 wybranych do dofinansowania oznacza, 

że wartość została osiągnięta i znacznie przekroczona. W zakresie analizy wskaźnika Liczba 

spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców należy wskazać, że LGD zorganizowało 

co najmniej 33 takie spotkania, w których udział brało zazwyczaj nie mniej niż 5 uczestników, 

z tego powodu obliczono wartość osiągniętą przedmiotowego wskaźnika na poziomie 165 

osób. Tak obliczona wartość wskaźnika wskazuje na osiągniecie zakładanych wartości 

docelowych wskaźnika w ograniczonym stopniu. Spowodowane jest to jednak okresem 

lockdownu w wyniku pandemii COVID-19 i powtarzającymi się konkursami skierowanymi do 

trzech gmin członkowskich, co powodowało mniejsze niż zakładano zainteresowanie 

spotkaniami przed naborami wniosków konkursowych.  

Odnośnie wskaźnika Liczba osób uczestniczących w działaniach innowacyjnych dla 

wspierania celów przekrojowych PROW 2014-2020 (Liczba osób) oszacowano jego wartość 

osiągniętą na podstawie analizy wyników badania ankietowego z mieszkańcami, gdzie na 

zadane pytanie Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze 

środków unijnych w ostatnim roku? 27% mieszkańców odpowiedziało stanowczo twierdząco. 

Przyjmując założenie, że realizowane projekty infrastrukturalne przez gminy miały charakter 

działań innowacyjnych odnoszących się do celów podniesienia jakości życia mieszkańców 

terenów wiejskich można wskazać, że blisko 13 tys. mieszkańców (27% z 50 tys. 

mieszkańców łącznie trzech gmin członkowskich) zaliczonych powinno zostać do wartości 

osiągniętej analizowanego wskaźnika celu szczegółowego.   
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Odnośnie do wskaźnika Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD odnotowano znaczące 

przekroczenie wartości docelowej wskaźnika. Liczba osobodni to termin stosowany w 

licznych analizach odnoszących się do obszaru szkoleń. Definiowany jest jako iloczyn liczby 

dni szkoleniowych i liczby osób uczestniczących w szkoleniach. LGD nie organizowało często 

szkoleń dla pracowników ani członków organów LGD, lecz działo się to głownie z powodu 

dobrego przygotowania pracowników, jak i członków Rady LGD do wykonywania swoich 

obowiązków. Osoby te pochodziły zarówno z sektora prywatnego związane z analityką i 

pozyskiwaniem środków pomocowych jak i z sektora samorządowego, gdzie wdrażane były 

liczne projekty dotacyjne. Bez problemów zatem wykonywane były nawet bardziej złożone 

działania wynikające z przyjętej procedury oceny i wyboru operacji. W ramach wdrożenia LSR 

realizowano okresowe szkolenia z zasad wdrażania LSR w 2019 roku i szkolenia przy okazji 

corocznych warsztatów refleksyjnych; LGD zorganizowało trzy wyjazdowe szkolenia dla 

pracowników i członków Rady LGD w 2017 r. w Serocku, w 2020 r. w Uniejowie oraz w 2022 

roku w Sierpcu. Szkolenia cieszyły się zainteresowaniem uczestników, co pozwoliło na 

praktyczne przyswojenie materiału szkoleniowego.  

Przyjęty system monitorowania LSR nie budzi wątpliwości pod względem dostarczania 

informacji o poziomie realizacji celów i przedsięwzięć LSR. Kwestia techniczna na którą 

należy zwrócić uwagę opracowując kolejną LSR na okres 2023-2027 to właściwe oszacowanie 

wartości docelowej wskaźników, które zostały znacznie niedoszacowane szczególnie w celu 

ogólnym 2. LSR. W wyniku realizacji zakładanych przedsięwzięć LSR ich osiągnięcie 

odnotowano w znacznie większym stopniu niż zakładano na etapie programowania.  

Rekomendacja: Realizacja LSR pokazała wysoki stopień realizacji założonych celów 

lokalnej strategii rozwoju. Działo się to z uwagi na sukcesywnie corocznie ogłaszane 

nabory wniosków kierowane do lokalnych przedsiębiorców i gmin członkowskich. 

Realizacja celów skierowanych do mieszkańców i organizacji pozarządowych odbywała się 

sprawnie za pomocą operacji własnych LGD. Dane monitoringowe pozyskiwano ze 

sprawozdawczości prowadzonej w biurze LGD i na podstawie informacji udzielanej przez 

UMWM. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby rzetelnie oszacować wartości 

docelowe wskaźników mierzących efekty realizowanych działań, gdyż w okresie 2014-2020 

wiele wskaźników odnoszących się szczególnie do celu ogólnego 2 okazało się znacznie 

niedoszacowanych, przykładowo dla wskaźnika Liczba inwestycji w niekomercyjną 

infrastrukturę zakładana wartość docelowa na 2023 r. założona na poziomie 2 szt., 

przekroczona została 6-o krotnie w liczbie 12 szt. (8 projektów w przedsięwzięciu 2.1.1. i 4 

projekty w przedsięwzięciu 1.1.3). W kolejnej perspektywie 2023-2027 rekomenduje się 

utrzymanie systematycznej wymiany informacji z Urzędem Marszałkowskim pełniącym 

zadania IZ dla programu regionalnego i IP dla PS WPR celem pozyskiwania informacji o 

zawartych umowach i wypłaconych środkach pomocowych.  



Raport z ewaluacji zewnętrznej wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju  
Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

 
 

Strona 33 z 90 
 

Podrozdział 5.2. Ocena wpływu LSR na kapitał społeczny 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedź na pytania ewaluacyjne: Jaki jest wpływ LSR na kapitał 

społeczny, w tym w szczególności na aktywność społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne? W jaki 

sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

Wdrożenie LSR w ograniczony sposób wpłynęło na rozwój kapitału społecznego na 

obszarze trzech gmin członkowskich. Projekty realizowane ze środków LSR w niewielkim 

zakresie pobudziły jednak aktywność społeczną i zaangażowanie w sprawy lokalne, choć 

operacje własne realizowane przez LGD na rzecz społeczności lokalnej były bardzo dobrze 

odbierane przez mieszkańców i gminy członkowskie. LGD nie korzystało z instrumentu, 

jakim są projekty grantowe; nie zdecydowało się również na opracowanie koncepcji Smart 

Villages.  

LSR zaplanowało w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne 

oaz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne środki na realizację 

projektów skierowanych na budowę kapitału społecznego. W 2018 roku LGD ogłosiło 

dedykowany nabór nr 1/2018 na ww. przedsięwzięcie, w ramach którego wybranych do 

dofinansowania zostały wnioski złożone przez organizacje pozarządowe. Niemal wszyscy z 

wnioskodawców będący NGO’s nie przeszli pozytywnej oceny wniosku na etapie Urzędu 

Marszałkowskiego. Pośród pozytywnie zweryfikowanych i rozliczonych projektów w obszarze 

kapitału społecznego należy wskazać na operację Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach. W ramach 50 tys. zł dotacji organizacja 

senioralna zrealizowała projekt „E-senior – podniesienie kompetencji komputerowych 

seniorów z Gminy Michałowice w celu rozwoju kapitału społecznego”. W ramach operacji 

zostały zrealizowane dwudniowe wyjazdowe szkolenia w Garwolinie zapobiegające 

wykluczeniu cyfrowemu dla osób 60+. Szkolenia obejmowały tematykę obsługi komputera, 

korzystania z internetu (kurs podstawowy i kurs zaawanasowany). 

Badania terenowe pokazują, że zidentyfikowanym problemem okazała się trudna dla 

wnioskodawców procedura pozyskania środków PROW, co wobec dostępności środków 

dla organizacji pozarządowych z budżetów gmin spowodowało brak zainteresowania 

ubieganiem się o środki konkursowe LGD. Problemem okazał się również brak 

wykwalifikowanej kadry po stronie wnioskujących o pomoc organizacji pozarządowych, 

koniecznej do zaangażowania na etapie uzupełnień dokumentacji konkursowej.  

Odpowiedzią na potrzebę realizacji projektów skierowanych do społeczności lokalnej w 

obszarze kapitału społecznego była realizacja przez LGD operacji własnych. LGD zrealizowało 

w tej formie 20 operacji będący tym samym liderem w tym zakresie w kraju. Podkreślenia 

wymaga, że w formie operacji własnych LGD wydatkowało 1 mln zł ze środków LSR, z czego 

znacząca cześć w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Pośród operacji realizowanych w ramach 

przedsięwzięcia 2.1.2 należy wymienić szczególnie projekty skierowane do najmłodszych 

mieszkańców. W ramach realizowanych w 2017 roku trzech projektów (projekt „Spartakiada 

przedszkolaka w Nadarzynie”, projekt „Akademia Przedszkolaka w Raszynie” oraz projekt 

„Piknik edukacyjno-kulturalny w Raszynie” zorganizowano interesujące projekty skierowane  

przedszkolaków i młodzieży szkolnej z gmin członkowskich LGD.  
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Zdjęcie 1 Plakat zapraszający na „Piknik edukacyjno-kulturalny w Raszynie” oraz plakat dedykowany 

projektowi „Spartakiada przedszkolaka w Nadarzynie” 

      

 

Źródło: fanpage LGD na Facebook-u   

Doświadczenia projektów „miękkich” skierowanych do najmłodszych mieszkańców z 2017 

roku zostały wykorzystane w 2019 roku w projekcie „Dzieciaki kontra mistrz w rywalizacji 

przedszkolaków z Gminy Nadarzyn”. Celem projektu było nakręcenie 46 filmów - treningu, 

wyzwania dla "dzieciaków". Pośród operacji własnych LGD były również takie które 

dedykowane były szczególnie do seniorów – projekt „Wzmocnienie integracji społecznej 

poprzez program społeczny „Sport i rekreacja 50+ w gminie Raszyn", projekt „Kompleksowa 

organizacja zagranicznej wizyty studyjno-szkoleniowej seniorów i osób towarzyszących z 

obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice do Vico Nel Lacio 

(Włochy)”.  

https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos
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Zdjęcie 2 Zdjęcia z projektów senioralnych realizowanych przez LGD w formie tzw. operacji własnych  

 

 

Źródło: fanpage LGD na Facebook-u   

Działania LGD w obszarze kapitału społecznego nie ograniczały się jedynie do projektów 

finansowanych ze środków PROW. LGD skutecznie pozyskiwało środki grantowe w ramach 

konkursu ogłoszonego przez Fundację Legalna Kultura. W latach 2018-2019 pozyskano w ten 

https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos
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sposób 350 tys. zł na projekty podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców, które 

pośrednio wpłynęły również na aktywizację mieszkańców gmin członkowskich.  

Zdjęcie 3 Plakat podsumowujący realizację trzech projektów gminnych LGD „Ja w internecie”  

  

Źródło: fanpage LGD na Facebook-u   

Budowanie kapitału społecznego to dla Stowarzyszenia jeden z głównych celów działalności. 

Realizacja tego celu odbywa się przede wszystkim za pomocą operacji własnych. LGD nie 

korzystało z mechanizmu projektów grantowych. Należy podkreślić, że pewne braki w 

konstrukcji samego narzędzia, jakim są granty z PROW sprawia, że dla LGD jest to zadanie 

wymagające ogromnego wysiłku. Przede wszystkim dotyczy to nakładu pracy personelu LGD 

jakiego wymaga ciągła opieka nad grantobiorcami na każdym etapie wnioskowania, realizacji 

i rozliczenia zadania. Granty nie mają zaplanowanego pełnego prefinansowania, co w 

przypadku organizacji pozarządowych na terenach wiejskich jest barierą nie do przebycia. 

https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos
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Dlatego na lokalne grupy działania realizujące projekty grantowe spadło kolejne wyzwanie, 

tym razem zapewnienia prefinansowania wnioskodawcom w naborach grantowych. Jednak 

nie ma wątpliwości, że projekty grantowe w największym stopniu wpisują się w misję 

Stowarzyszenia. Pomimo braku doświadczeń LGD we realizacji projektów grantowych w 

perspektywie 2014-2020, rekomendować należy ten instrument realizacji LSR na kolejny 

okres programowania 2023-2027 jako narzędzie aktywizacji mieszkańców i lokalnych 

organizacji pozarządowych.  

Analiza desk research i wywiady z członkami LGD wskazują na aktualny problem społeczny 

jakim potrzeba aktywizacji dzieci i młodzieży. Podczas wywiadów z przedstawicielami Rady 

LGD sygnalizowano, że pierwsza fala koronawirusa spowodowała wiele perturbacji niemal 

we wszystkich obszarach życia, szczególnie zdrowia psychicznego. Sytuacja kryzysowa 

spowodowała, że podejmowanych jest wiele różnych działań w celu powstrzymania wirusa. 

Nie można było m.in. = chodzić do szkoły, spotykać, celebrować różnych ważnych 

uroczystości rodzinnych, realizować wielu pasji i hobby (sport, podróże). Podczas lockdownu 

zostały zamknięte restauracje, dyskoteki, biblioteki, baseny czy kina. Zostały odwołane 

wyjazdy na wakacje, urlopy, wycieczki szkolne i kolonie. Pojawiły się nawet zakazy wejścia do 

lasu czy wychodzenia dzieci i młodzieży bez opieki rodziców. Młodzież większość czasu 

pozostawała w domach, a edukacja i nauka odbywała się zdalnie. Ta utrata normalności i żal 

z powodu tego, co nie jest już możliwe, prowadziła do poczucia pustki, a czasami nawet 

utraty sensu życia. Organizowane konkursy i aktywności dla dzieci i młodzieży cieszą się 

bardzo małym zainteresowaniem. Doświadczenia ostatniego roku pokazują, że bardzo 

trudno jest zaangażować młodych ludzi w aktywność na świeżym powietrzu i w grupie 

rówieśniczej nawet przy pomocy i udziale placówek oświatowych. Z tą nową sytuacją wiąże 

się wiele psychologicznych wyzwań nie tylko dla pracowników służby zdrowia i osób 

cierpiących z powodu koronawirusa. Analiza pogłębiona wskazuje na ryzyko występowania u 

dzieci i młodzieży zjawiska abulii17, które może być objawem współistniejącym przy depresji, 

ale z racji sytuacji związanej z izolacją wydaje się być również skutkiem bezpośrednim 

pandemii18. Problemem okazuje się wyciągnie dzieci z domu. Dostrzegalny jest wymiany 

międzyszkolnej i współzawodnictwa. Badanie pokazuje zatem aktualny problem potrzeby 

aktywizacji dzieci i młodzieży, szczególnie celem poprawy kondycji psychicznej i fizycznej 

(np. poprzez organizację zajęć sportowych, zajęć tanecznych i gimnastycznych, zajęć 

artystycznych i terapii integracji sensorycznej, zajęć pozalekcyjnych przy szkołach etc.). 

                                                           
17 Abulia to zaburzenie psychiczne polegające na całkowitym braku motywacji do działania, a jej objawami 
mogą być: 

• trudności z podjęciem najprostszych decyzji, 

• problemy z podjęciem jakiegokolwiek działania, 

• stopniowe wycofywanie się z jakichkolwiek realizowanych wcześniej aktywności, 

• spadek/zanik/brak zainteresowań, 

• zanik/brak interakcji z otoczeniem, 

• ospałość i apatia, 

• zmniejszenie lub brak wrażliwości na bodźce płynące ze świata zewnętrznego (zarówno bodźce 
sensoryczne, jak i społeczne – na przykład zachętę do spotkań z innymi ludźmi czy udział w jakiś zajęciach). 

18 Por. Zdrowie psychiczne młodzieży w czasie pandemii COVID-19 zdrowie-psychiczne-mlodziezy-w-czasie-
pandemii-covid-19, dostęp 9.01.2023 r.   

https://programyrekomendowane.pl/strony/zdrowie-psychiczne-mlodziezy-w-czasie-pandemii-covid-19,422
https://programyrekomendowane.pl/strony/zdrowie-psychiczne-mlodziezy-w-czasie-pandemii-covid-19,422
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Podsumowując, LGD ma dobre doświadczenia różnorodnych form dystrybucji środków LSR 

kierowanych na rzecz budowania kapitału społecznego (dedykowane konkursy, indywidualne 

doradztwo dla osób fizycznych i organizacji pozarządowych). W kolejnym okresie 

programowania 2023-2027 należałoby kierować działania także do nieformalnych liderów 

lokalnych i z ich pomocą aktywizować mieszkańców. Badania jakościowe pośród członków 

stowarzyszenia pokazują aktualną potrzebę wzmacnianie programów edukacji liderów życia 

publicznego i społecznego, w tym systemu identyfikacji liderów społecznych i wspieranie ich 

rozwoju. Szczególnym obszarem aktywności LGD w okresie 2023-2027 powinno być 

podnoszenie umiejętności związanych z wykorzystywaniem technologii ICT i 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Wsparcie oferowane ze środków LGD powinno 

być komplementarne do już dostępnych środków form pomocy skierowanych do 

przedsiębiorców np. Akademia PARP oferująca bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców19. 

Zasadne będzie skorzystanie z instrumentu projektów grantowych, co pozwoli na dodatkową 

aktywizację organizacji pozarządowych na obszarze trzech gmin członkowskich LGD.   

Rekomendacja: W zakresie rozwoju kapitału społecznego istnieje potrzeba wciąż 

potrzebna wsparcia niewielkich organizacji pozarządowych w zakresie realizacji 

niewielkich inicjatyw lokalnych. Projekty takie pozwolą na budowanie relacji wśród 

społeczności lokalnej. Rekomenduje się realizację projektów grantowych w ramach LSR 

w nowym okresie programowania 2023-2027. Wdrażając granty ważna będzie 

organizacja szkoleń dla Grantobiorców pomagających im w rozliczeniu pozyskanych 

dotacji. Granty powinny być wyraźnie wyjątkowo kierowane do Grantobiorców zaliczanych 

do JSFP tj. gminne ośrodki kultury. Środki grantowe przeznaczane na realizację projektów 

infrastrukturalnych, gdyż te są trudniejsze do rozliczenia niż projekty typowo „miękkie”.  Z 

uwagi na konieczność realizacji zapisów polityk unijnych związanych z tzw. europejskim 

zielonym ładem20 w okresie programowania 2023-2027 jednym z kierunków projektów 

grantowym mogą być działania edukacyjne i aktywizacyjne w obszarze wyzwań 

klimatycznych i środowiskowych. Badanie nie pozwoliło na wskazanie, czy wsparcie 

koncepcji Smart Villages powinno zostać wprowadzone do LSR, ponieważ LGD nie 

stosowało tego podejścia w okresie 2014-2020; nie ulega jednak wątpliwości, że ta 

oddolna i lokalna koncepcja rozwoju wsi, mająca na celu wypracowanie efektywnych i 

niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki 

innowacyjnemu podejściu, może być ciekawym narzędziem rozwoju lokalnego obszaru 

LSR.   

Rekomendacja: W ocenie uczestniczących w wywiadach pogłębionych członków LGD 

problem aktywizacji dzieci i młodzieży z tereny działania LGD jest realnym wyzwaniem, na 

który można oddziaływać środkami pomocowymi. Rekomenduje się skierowanie części 

środków LSR 2023-2027 z obszaru rozwoju kapitału społecznego na aktywizacje ludzi 

młodych poprzez realizację operacji na rzecz lokalnego środowiska młodzieżowego, w tym 

                                                           
19 Zob. więcej na PAPR kursy-online  
20 Europejski zielony ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę 
transformacji ekologicznej a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wspiera 
przekształcenie UE w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce. 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
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integrujących i animujących. W Diagnozie LSR 2023-2027 zasadne będzie dokonanie 

analizy obecnej oferty, jaka jest dostępna dla ludzi młodych na obszarze LSR i 

zaplanowanie działań pomocowych do niej komplementarnych. 

Podrozdział 5.3. Ocena wpływu LSR na przedsiębiorczość 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedź na pytania ewaluacyjne: W jakim stopniu realizacja LSR 

przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości? Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w 

ramach kolejnych edycji LSR jest wskazane? 

Realizacji LSR przyczyniła się do wzmocnienia istniejących firm i powstania nowych 

przedsiębiorstw. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR w okresie programowania na 

lata 2014-2020 realizowane było wyłącznie ze środków EFRROW. Środki pomocowe były 

dystrybuowane po równo na rzecz mieszkańców każdej z gminy. LGD ogłaszało nabór na 

premie na podjęcie działalności praktycznie w każdym roku wdrożenia LSR. Analiza 

sprawozdań udostępnionych przez UMWM wskazuje, że w ramach premii wybranych 

wniosków przez LGD było 57, z czego aż 16 wniosków zostało odrzuconych na etapie 

zawierania umowy przez Samorząd Województwa. Spośród zawartych umów o 

dofinansowanie 3 umowy zostały rozwiązane przez beneficjentów.  

W ocenie uczestniczących w badaniu przedstawicieli LGD poziom dotacji na podjęcie 

działalności gospodarczej powinien być znacznie wyższy niż obecnie przyjęty 50 tys. zł. W 

kolejnym okresie programowania PS WPR planuje się podwyższenie poziomu premii do 150 

tys. zł co będzie satysfakcjonującym wsparciem dla osób podejmujących działalność na 

terenie gmin podwarszawskich. W związku z tym, że przedsiębiorstwa która są 

zarejestrowane i są bardziej zaangażowane we własny rozwój powinny otrzymywać również 

większe środki niż obecnie. Należy bowiem zaznaczyć, że średnia przyznanych dotacji 

wynosiła 150 tys. zł dla rozwijającej się firmy. Do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

zaliczyć powinno się również utworzenie inkubatora przedsiębiorczości lokalnej oraz szeroko 

zakrojone działania na rzecz promowania produktów lokalnych skupionych pod patronatem 

marki lokalnej.  

W ramach naborów LSR w celu 1 przewidziano wsparcie szeroko pojętej przedsiębiorczości. 

Interwencja pomogła zwiększyć dostęp do zatrudnienia głównie poprzez środki PROW 

przeznaczane na rozwój przedsiębiorstw lub tworzenie nowych przedsiębiorstw. Warto 

zaznaczyć, że w zasadach wydatkowania środków z PROW 2014-2020 zostało określone, że 

50% budżetu LSR w ramach EFRROW) przeznaczone powinno być na przedsięwzięcia 

związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 

MRIRW LGD mogło udzielić premii na podjęcie działalności w wysokości od 50 do 100 tys. zł. 

LGD przyznawała premie na bazowym poziomie w wysokości 50 tys. zł. Dzięki pomocy LGD 

wsparto 11 istniejących firm. W LSR nie wskazano limit pomocy na rozwój, lecz faktycznie 

średnio przyzwano wsparcie jednego projektu rozwijającego się przedsiębiorcy w kwocie nie 

przekraczającej 80 tys. zł.  
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Ciekawym wykorzystaniem środków pomocowych na rozwój przedsiębiorczości na obszarze 

LSR był projekt współpracy „Marka Lokalna na BIS”. W ramach tego projektu wyłoniono 20 

lokalnych firm, którym zaoferowano pomoc promocyjną i doradczą w bieżącej działalności21. 

Uczestnicy mogli używać przez okres dwóch lat godło „Marki Lokalnej”. Każdy z uczestników 

otrzymał możliwość sesji zdjęciowej do wykorzystania w promocji swojej firmy, możliwość 

uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach biznesowych organizowanych w Ustroniu oraz 

udziału w programie emitowanym w Polsat News „Z klimatem i z pasją”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Na konkurs LGD wpłynęło 98 zgłoszeń. Jury dokonało oceny zgłoszeń w czterech kategoriach: Produkt 
spożywczy, Sztuka/rękodzieło, Produkt użytkowy/rzemiosło, Produkt turystyczny/rekreacyjny. 
W kategorii produkt spożywczy z terenu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Kapituła 
Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów: 
1. Reguły Smaku Izabela i Łukasz Marczak, gm. Michałowice 
2. Restauracja Pod Ślimakiem, gm. Nadarzyn 
3. U Strażaka Marcin Malczewski, gm. Raszyn 
4. Andrzej Dobiegała – Wędliny tradycyjne, gm. Nadarzyn 
5. Kawiarnia „U DZIEWCZYN – kawa i jedzenie” Marcin Jabłoński, gm. Nadarzyn 
W kategorii sztuka/rękodzieło z terenu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Kapituła 
Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów: 
1. „BURDKA SZYJE” Bogumiła Borejszo – Jarmińska, gm. Michałowice 
2. „CERAMIKA JOANNY” „Good Life” Sp. z o.o. Joanna Kowalewska, gm. Michałowice 
3. GRAWERUJEMY.EU Wojciech Kamieniecki, gm. Nadarzyn 
4. Beata Kaszyca, gm. Michałowice 
5. Iwona Piecuch, gm. Michałowice 
6. BetiDO Beata Grzeniewska, gm. Michałowice 
7. macrame&wool Dominika Dąbek, gm. Michałowice 
W kategorii produkt użytkowy/rzemiosło z terenu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 
Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów: 
1. SEKRETNE ŻYCIE PALET Mariusz Nowociński, gm. Raszyn 
2. SHIRE HOME Dominika Poterek, Katarzyna Sokołowska – Poterek, gm. Nadarzyn 
3. ROKOKO Stanisław Patruch, gm. Michałowice 
4. O.LALA designs Konrad Dobrzyniecki, gm. Raszyn 
5. ARTIGA Marta Tymoszuk, gm. Michałowice 
6. HERMES SERWIS Jarosław Koć, gm. Michałowice 
7. Piotr Bombik, gm. Michałowice 
8. ORGANIC LIFE S.A. Katarzyna Śnieżko, gm. Michałowice 
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Zdjęcie 4 Zdjęcia z projektu współpracy LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” pn. „Marka Lokalna na BIS” 
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Źródło: fanpage LGD na Facebook-u   

https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos
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W ocenie uczestniczących w badaniu jakościowym przedstawicieli firm beneficjentów 

programu „Marka Lokalna” możliwość udziału w projekcie była ciekawą formą dodatkowej 

promocji ich lokalnej aktywności.  

Rekomendacja: Program „Marka Lokalna” realizowany przez LGD w ramach projektu 

współpracy z dwoma śląskimi LGD okazał się sukcesem na skalę lokalną powiatu 

pruszkowskiego. Przed jego uruchomieniem na terenie działania LGD nie funkcjonowały 

programy promujące lokalnych przedsiębiorców. Z uwagi na dwuletni okres licencji na 

użytkowanie znaku „Marka lokalna” zaleca się aneksowanie umów z laureatami i 

zapewnienie finansowania kontynuacji programu po 2022 roku. 

Rekomendacja: Zaleca się kontynuację dotychczasowych działań wspierających 

przedsiębiorczość na obszarze LSR. Badania ankietowe z mieszkańcami wskazują na 

zasadność dalszego inwestowania przede wszystkim w drobne firmy lokalne szczególnie 

bazujące na lokalnych produktach i świadczących usługi na rzecz lokalnej społeczności. 

Pomimo dostępnych różnych form wsparcia przedsiębiorczości na terenie LSR w postaci 

pomocy z PUP, czy z programów unijnych POWER w kolejnej perspektywie środków WPR 

2023-2027 zasadne będzie realizowanie projektów skierowanych na Wyrównywanie 

szans rozwojowych i dywersyfikacja zatrudnienia poprzez działania dotyczące 

pobudzania przedsiębiorczości, zwiększania mobilności i zapewnienia odpowiedniej 

jakości usług decydujących o perspektywach rozwojowych.  

Doświadczeniem z mijającego okresu programowania okazało się małe zainteresowanie 

wsparciem oferowanym przez LGD kierowanym do przedsiębiorców na rozwój działalności 

i do organizacji pozarządowych. Wywiady z członkami organów LGD pokazują, że aktualnym 

wyzwaniem jest wskazanie grup docelowych oferowanego wsparcia działań LGD. Ważną 

grupą docelową będą osoby zakładające nową działalność. Z uwagi na zbyt duże obowiązki i 

warunki pomocy dla rozwijających się firm wsparcie LGD na rozwój działalności było mało 

atrakcyjne. Zwrócić uwagę należy bowiem na konieczność utworzenia przez wnioskodawcę, 

co najmniej jednego etatu i utrzymania go przez okres nie krótszy niż 3 lata ponosząc 

wszystkie koszty pracownicze w tym wzrastające koszty składek społecznych. Kwota pomocy 

na rozwój działalności okazało się znikoma do „brzemienia administracyjnego” i koniecznych 

nakładów na rozliczenie dotacji z PROW 2014-2020 dla rozwijających się firm.  

Wywiady pogłębione z członkami LGD wskazują na zasadność rozważenia prowadzenia przez 

LGD działań swoistej Instytucji Otoczenia Biznesu (IOD)22 albo inkubatora przedsiębiorczości 

na obszarze LSR. IOB spełniają wiele funkcji usługowych, wypełniają lukę pomiędzy 

mechanizmem rynkowym a działalnością administracji publicznej. W praktyce, instytucje 

otoczenia biznesu wspierają najczęściej jednostki sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

                                                           
22 W większości raportów prezentujących wyniki badań dotyczące instytucji otoczenia biznesu przyjmuje się 
następującą definicję IOB: „instytucje non-profit, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele 
statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub równoważnym dokumencie, działające na terenie Polski. 
Wyodrębniona instytucja okołobiznesowa powinna posiadać bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i 
kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP” Zob. W. Burdecka, Instytucje otoczenia 
biznesu, PARP, Warszawa 2004, s. 4. 
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(MŚP). Podmioty takie mają za zadanie wspierać przedsiębiorstwa w ich rozwoju, przede 

wszystkim poprzez dostarczanie im rzetelnej i aktualnej wiedzy, doradztwo, organizowanie 

procesów niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku lokalnym. Podmiot taki 

mógłby oferować pomoc doradczą i szkoleniową dla lokalnych firm oferując im możliwość 

skorzystania z takich szkoleń, które są im faktycznie potrzebne a nie z takich, które im 

oferuje rynek szkoleniowy.  

Rekomendacja: Doświadczeniem z mijającego okresu programowania okazało się małe 

zainteresowanie wsparciem oferowanym przez LGD kierowanym do przedsiębiorców na 

rozwój działalności i do organizacji pozarządowych. Z uwagi na wiąż aktualną potrzebę 

wsparcia osób chcących otworzyć własną działalność kierunkiem wsparcia 

przedsiębiorczości powinno być głównie wsparcie zakładania nowych firm. Wsparcie 

powinno być komplementarne do dotacji oferowanych przez PUP w ramach aktywizacji 

zawodowej ze środków krajowych i w ramach środków EFS+. Zasadne będzie podniesienie  

kwoty pomocy dla osób otwierających nowe firmy z 50 tys. do 150 tys. zł. Z kolei – w 

zakresie wsparcia istniejących firm, z uwagi na potencjał firm podwarszawskich MSP, 

wsparcie powinno być ograniczone do inkubacji nowych przedsiębiorców i pomocy im 

przez pierwsze 2-3 lata na starcie i sieciowanie małych i średnich przedsiębiorców na 

lokalnym rynku powiatu pruszkowskiego. Działania takie będą spójne z kierunkami 

określonymi w gminnych strategiach rozwoju23. Wyzwaniem w obszarze 

przedsiębiorczości będzie rozwój odpowiedzialnego biznesu oraz wzmocnienie i 

rozszerzenie działalności w ramach budowania integracji międzysektorowej firm 

działających na terenie powiatu pruszkowskiego obszaru LSR. Badanie pokazało potrzebę, 

aby w kolejnej perspektywie 2023-2027 rozważyć profilowanie działalności LGD, jako IOD 

poprzez uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości, czy stworzenie gminnej przestrzeni 

coworkingowej dla nowopowstających i rozwijających się firm terenu obszaru LSR; z 

biegiem czasu rozważania będzie wymagać możliwe rozszerzenie działania doradczego 

Stowarzyszenia dla przedsiębiorców z miast i gmin powiatu pruszkowskiego nie 

korzystających ze środków na rozwój obszarów wiejskich (Pruszków, Piastów).  

Podrozdział 5.4. Ocena wpływu LSR na turystykę i dziedzictwo kulturowe 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedź na pytania ewaluacyjne: W jakim stopniu LSR przyczyniła się do 

budowania lokalnego potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego? W jakich kierunkach 

należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego? 

Analiza danych pokazała, że poprzez udzielane dotacje LGD przyczyniła się do budowania 

lokalnego potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego. Działo się tak głównie 

dzięki realizacji projektów inwestycyjnych przez gminy, jak również skutecznej realizacji 

operacji własnych LGD w tym obszarze tematyczny. Na szczególną uwagę zasługuje szeroka 

                                                           
23 Por. Strategia Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030, Cel strategiczny 2. Rozwój infrastruktury społecznej i 
technicznej, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, Zadanie 2.13. Stworzenie gminnej przestrzeni coworkingowej 
dla nowopowstających i rozwijających się firm terenu gminy, Zadanie 2.14. Rozwój otoczenia biznesowego dla 
usług związanych z nowoczesnymi technologiami, Zadanie 2.16 Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości  
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gama operacji własnych stowarzyszenia, czego efektem było wydanie licznych publikacji, czy 

filmów promujących dziedzictwo kulturowe gmin członkowskich. Ze środków LGD wydane 

zostały również komiksy dla najmłodszych, przykładem komiks dla dzieci „Bitwa pod 

Raszynem 1809 – chwała polskiego oręża” wydany przez Centrum Kultury Raszyn ze środków 

pomocowych LGD.  

Zdjęcie 5 Dokumentacja zdjęciowa projektu własnego LGD „Wydanie publikacji promującego obszar LSR 

albumu fotograficznego "Historie mieszkańców Raszyna, Falent i okolic" realizowanego z Centrum Kultury 

Raszyn  

 

Źródło: fanpage LGD na Facebook-u  

Zdjęcie 6 Dokumentacja zdjęciowa projektu własnego LGD „Tacy byliśmy, tacy jesteśmy” realizowanego z 

Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów - Komorowianie 

  
Źródło: fanpage LGD na Facebook-u   

https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos
https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos
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Dzięki środkom EFRROW powstały kilkanaście nowych obiektów tj. place zabaw na otwartym 

powietrzu. Obiekty te służą przede wszystkim mieszkańcom i podnoszą poziom dostępnych 

działań skierowanych na cele rekreacyjne. Analiza jakościowa i wywiady z pracownikami 

gmin pokazują jednak, że w obszarze działań infrastrukturalnych wciąż pozostają duże 

potrzeby wdrożeniowe.  

Zdjęcie 7 Uroczyste otwarcie Placu zabaw dla dzieci przy Ogródku Jordanowskim w Raszynie  

  

Źródło: fanpage LGD na Facebook-u   

Rekomendacja: Zasadna będzie kontynuacja działań LSR w okresie 2023-2027 

ukierunkowanych na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej. Badania terenowe wskazały na efektywność pomocy udzielonej na budową 

lub przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturowej. W 

kolejnym okresie programowania 2023-2027 szczególną uwagę należy zatem dołożyć 

identyfikując i wspierając projekty sieciujące i stymulujące rozwój gospodarczy i 

innowacyjność miejscowości z wykorzystaniem potencjału kulturowego i środowiskowego 

(np. poprzez zintegrowane projekty ciągów pieszo-rowerowych). 

Podrozdział 5.5. Ocena wpływu LSR na grupy defaworyzowane 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedź na pytania ewaluacyjne: Czy w LSR właściwie zdefiniowano 

grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych 

grup? Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? Jakie działania należy 

podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

Badanie pokazało, że LGD skuteczne wpływało swoimi działaniami na pomoc dla osób 

zaliczonych do grupy defaworyzowanej. W okresie realizacji LSR zmniejszył się poziom 

ubóstwa i wykluczenia społecznego na większości jego obszaru, choć nie było to 

bezpośrednio skutkiem działań LSR, lecz transferem środków krajowych na programy 

socjalne (np. program 500+, podwyższenie płacy minimalnej, zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku itp.). Wywiady z przedstawicielami Urzędów Gmin członkowskich LGD wskazują, że 

w większości gmin tworzących LGD obserwować można wiele pozytywnych zjawisk 

odnoszących się do kwestii ubóstwa i przeciwdziałaniu bezrobociu. Są to w szczególności: 

zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej (wszystkie gminy), spadek 

bezrobocia (wszystkie gminy) oraz zwiększenie liczby osób pracujących. Istotne jest w 

szczególności współwystępowanie tych trzech zjawisk, oznacza ono bowiem, że zmniejszenie 

https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos
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liczby osób bezrobotnych nie miało miejsca (wyłącznie) z powodu wyjścia z rejestrów 

bezrobocia po to, żeby zacząć korzystać z innych niezarobkowych źródeł utrzymania. Tej 

ostatniej tendencji można upatrywać jedynie w gwałtownie kurczącej się grupie osób 

długotrwale bezrobotnych. Spadek bezrobocia w kilku gminach skorelowany jest ze 

spadkiem liczby pracujących ogółem co można tłumaczyć depopulacją i szybkim starzeniem 

się społeczeństwa. Analiza desk research wskazuje, że wśród tych ogólnie pozytywnych 

trendów zmian należy zwrócić uwagę na dwa fakty. Po pierwsze znacząco zmniejszył się 

poziom bezrobocia wśród dwóch najbardziej narażonych na wykluczenie grup: kobiet i osób 

do 30 roku życia, po drugie na rynku pracy coraz lepiej radzą sobie osoby po 50 roku życia. 

Młode kobiety, które wypadają z rynku pracy na dłużej z powodu macierzyństwa i opieki nad 

dziećmi w badanym obszarze LGD mają prawdopodobnie dobrą bazę usług opiekuńczych i 

szereg udogodnień w miejscach pracy, uelastycznienie czasu pracy. Innym przykładem 

działań prospołecznych pracodawców jest wprowadzanie zatrudnienia w niepełnym 

wymiarze umożliwiającym łączenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi lub innymi 

osobami zależnymi. Analiza danych statystycznych wskazuje jednak na istotny problem 

obszaru LSR jakim jest starzenie się mieszkańców. O osobach starszych przeważnie pisze się 

w kontekście problemów zdrowotnych i zmniejszającej się sprawności fizycznej i poznawczej. 

Takie podejście sprawia, że osoby starsze postrzegane są jako słabe, zależne, potrzebujące, 

pozbawione wpływu. Tymczasem osoby starsze mogą być aktywnymi członkami i 

członkiniami społeczeństwa, czynnie zaangażowanymi w życie społeczne. Ponadto osoby 

starsze często odgrywają istotną rolę w życiu swoich rodzin, na przykład współuczestnicząc w 

opiece nad wnukami.  

Starość to etap życia człowieka poprzedzony następującymi kolejno dzieciństwem, wiekiem 

młodzieńczym i dorosłością. Nie przychodzi ona nagle, ale – podobnie jak wcześniejsze etapy 

– stanowi efekt długotrwałego i nieodwracalnego procesu fizjologicznego, zachodzącego u 

wszystkich organizmów żywych. Jest wynikiem związanych z wiekiem człowieka 

biologicznych i psychicznych zmian w organizmie. Wprawdzie trudno określić jej początek, 

ale w miarę upływu lat objawy starzenia są coraz bardziej widoczne. Wchodzenie w okres 

starości ma wielorakie i złożone uwarunkowania genetyczne, biologiczne, środowiskowe i na 

poszczególnych etapach życia w zakresie różnych obszarów może ulegać przyspieszeniu lub 

zwolnieniu. Wiele osób cierpi na dolegliwości przewlekłe, zmaga się z problemami zdrowia 

niekiedy od dzieciństwa, a mnóstwo chorób somatycznych rozwija się w okresie życia 

dorosłego. 

Zgodnie z definicją WHO, przyjmuje się, że osoba starsza to osoba, która ukończyła 60. rok 

życia. Definicja jest zgodna z przyjętą przez Pierwsze Światowe Zgromadzenie na temat 

Starzenia się Społeczeństw ONZ w 1982 r. W literaturze jako metrykalny próg starości 

przyjmuje się więc wiek 60 lat, jednak coraz częściej granica ta zostaje przesunięta do wieku 

65 lub nawet 70 lat. Warto pamiętać, że osoby w wieku 60+ nie stanowią jednorodnej grupy, 

ale są grupą wewnętrznie zróżnicowaną pod względem płci, wykształcenia, zamożności, 

stanu cywilnego, stanu zdrowia czy sytuacji mieszkaniowej. Co za tym idzie - wśród seniorów 

i seniorek znajdziemy zarówno osoby wykluczone, jak i osoby w pełni uczestniczące w życiu 
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społeczności. Jest to grupa zróżnicowana także pod względem samodzielności w 

zaspokajaniu codziennych potrzeb24. 

Oznacza to, że aby zaadresować potrzeby tej szerokiej grupy odbiorców konieczna jest jej 

segmentacja na poszczególne funkcjonalne grupy a następnie opracowanie szeregu 

różnorodnych strategii, które mają służyć włączaniu społecznemu i zaadresowaniu potrzeb 

poszczególnych grup wśród osób starszych. Starzenie się społeczeństw jest trendem 

globalnym i wydaje się mieć charakter globalnie uniwersalny - wraz z bogaceniem się 

społeczeństw zmieniają się wzorce i modele rodziny, a co za tym idzie – ilość posiadanego 

potomstwa. W społeczeństwach nowoczesnych posiadanie mniejszej ilości dzieci staje się 

bardziej funkcjonalne od posiadania dużej ich ilości. W 1950 roku średni globalny wskaźnik 

dzietności wynosił 4,7. Oznacza to, że statystycznie na każdą kobietę przypadało 4,7 dzieci. 

W 2017 roku średni globalny współczynnik dzietności spadł do 2,4 dziecka na kobietę25. Kraje 

najwyżej rozwinięte odnotowały w tym czasie dzietność na poziomie zaledwie 1,7 dziecka na 

kobietę, czyli poniżej współczynnika zastępowalności populacji, który wynosi 2,1 dziecka na kobietę. 

Współczynnik poniżej tej wielkości oznacza, że rocznie rodzi się mniej osób niż umiera, a proporcje w 

populacji przechylają się w stronę osób starszych.  W konsekwencji, populacja krajów rozwiniętych 

maleje, a struktura demograficzna ulega zmianie.  

Jednocześnie, dzięki postępowi technologicznemu zwiększa się średnia długość życia, a 

każde kolejne pokolenie żyje dłużej od poprzedniego. Podczas gdy w 2002 roku średnia 

długość życia wynosiła 70,4 lat dla mężczyzn i 78,8 lat dla kobiet, w 2010 wydłużyła się do 

73,3 lat dla mężczyzn i 80, 6 dla kobiet. Według prognoz GUZ do roku 2030 wydłuży się ona 

do 77,6 lat dla mężczyzn oraz 83,3 lat dla kobiet26. Osoby starsze będą zatem stanowiły (tak 

lokalnie jak i globalnie) coraz liczniejszą i coraz ważniejszą grupę społeczną. 

Co równie istotne, globalnego mega trendu starzenia się społeczeństwa praktycznie nie 

można odwrócić. W żadnym kraju się to nie udało, a przyjmowane do tej pory polityki 

pozwalały najwyżej na jego złagodzenie. Biorąc to wszystko pod uwagę przy opracowaniu 

strategii senioralnej gminy należy zakładać, że przyrost ilości osób starszych będzie stałym 

trendem i konieczne będzie stopniowe zwiększanie skierowanej do nich oferty (kulturalnej, 

opiekuńczej i społecznej), ale także np. przygotowanie odpowiednio infrastruktury. 

Opracowana przez Główny Urząd Statystyczny prognoza demograficzna szacuje, że do roku 

2050 na terenach wiejskich będzie mieszkać ponad 30% osób w wieku 65+, zaś na terenach 

miejskich odsetek ten przekroczy 35%. Według tych samych prognoz liczba osób ponad 80-

letnich zwiększy się ponad 2,5-krotnie. Grupa ta ma stanowić w 2050 r. ponad 10% 

populacji Polski (podczas gdy w 2013 r. było to 3,9%). Zgodnie z prognozami GUS, w 2035 r., 

na Mazowszu, będzie zamieszkiwać około 1,7 mln osób w wieku 65 lat i więcej, co będzie 

                                                           
24 Z tego względu możemy wyróżnić: starość wczesną (zwaną wiekiem podeszłym, od 60-74 roku życia), starość 
późną (75-89 lat) oraz starość bardzo późną (zwaną długowiecznością, powyżej 90 roku życia Zob. Przemysław 
Ziółkowski „Szkice pedagogiki senioralnej”, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz 
2017 r. 
25 Źródło: National Geographic Polska (National geographic, dostęp 28.09.2022). 
26 Źródło: Węgrzyn, M., Wydłużanie życia ludności, a problem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, s. 4 
(Wydluzanie_zycia_ludnosci_a_problem, dostęp 03.10.2022). 

 

https://www.national-geographic.pl/artykul/spada-dzietnosc-ludzkosci-w-tajlandii-i-wloszech-liczba-obywateli-zmniejszy-sie-o-polowe
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/7_M.Wegrzyn__Wydluzanie_zycia_ludnosci_a_problem....pdf
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stanowić 31% ogółu ludności województwa, natomiast w 2050 r. około 2,2 mln osób, co 

będzie stanowić 41% ludności regionu27. 

Wykres 11 Wykres przedstawia prognozowaną strukturę wiekową ludności Polski w 2050 r. na tle struktury 

wiekowej ludności Polski w 2013 r.  

 

Źródło: GUS28. 

Na powyższej ilustracji widać wyraźne zwężenie piramidy wśród osób w wieku produkcyjnym 

i rozszerzenie wśród osób w wieku post produkcyjnym. Już w niedługim okresie dominującą 

grupę wiekową na terenie LSR stanowić będą osoby w wieku senioralnym (tj. 65-75 lat). W 

LSR 2023-2027 zasadne będzie dedykowanie działań aktywizujących seniorów29 w 

szczególności poprzez realizację operacji na rzecz  seniorów w zakresie: włączenia 

społecznego, cyfrowego lub innym. Doświadczenia wdrożenia LSR pokazują dobre praktyki 

realizacji projektów aktywizujących seniorów tj. trzy projekty grantowe szkoleń 

                                                           
27 Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2019 r., Urząd Statystyczny w Warszawie, 
(https://warszawa.stat.gov.pl, dostęp: 10.10.2022) 
28 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na 
lata 2014-2050, GUS, Warszawa, 2014 (Sytuacja demograficzna osób starszych ) 
29 Przez seniorów należy rozumieć osoby starsze czyli obywateli, którzy ukończyli 60. rok życia zgodnie z art. 4 
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych. (Dz.U. 2015 poz. 1705) 

https://warszawa.stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/18/1/1/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf


Raport z ewaluacji zewnętrznej wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju  
Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

 
 

Strona 50 z 90 
 

podnoszących kompetencje cyfrowe seniorów „Ja w internecie” finansowane ze środków 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 za pośrednictwem Fundacji 

Legalna Kultura w latach 2018-2019. W ramach projektu „Ja w internecie” zatrudnionych 

zostało 8 instruktorów, zorganizowano 73 dwudniowe szkolenia dla mieszkańców, w sumie 

przeszkolonych zostało ponad 860 mieszkańców z trzech gmin członkowskich. Dzięki 100% 

dotacji z projektu zakupionych, a następnie przekazanych do placówek oświatowych w 

gminach zostało 49 najnowszej klasy laptopów.  

Zdjęcie 8 Plakaty informacyjne o udzielonej dotacji na trzy projekty grantowe LGD realizowane w 

partnerstwie z gminami członkowskimi LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice  

 

Źródło: fanpage LGD na Facebook-u   

W LSR wskazano grupy defaworyzowane (str. 12 i nast.). Grupy defaworyzowane ze względu 

na dostęp do rynku pracy: młodzież kończąca edukację i pozostająca bez pracy, osoby 

powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne. Pośród kryteriów preferujących 

operacje znalazło się również kryterium oddziaływania projektu na grupy defaworyzowane. 

Wnioskodawcy korzystali chętnie z tego kryterium chcąc otrzymać dodatkowe punkty w 

ocenie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Doświadczenia wdrożeniowe pokazują jednak, 

że wnioskodawcy mieli trudności z rozliczeniem projektów uwzględniających operacje 

dedykowane dla grup defaworyzowanych, co utrudniało wdrożenie LSR.  

W ramach FEM 2021-2027 planuje się dedykowane nabory dla lokalnych grup działania z 

województwa mazowieckiego. Konkursy mają być ogłaszane dla LGD z terenu woj. 

https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos


Raport z ewaluacji zewnętrznej wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju  
Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

 
 

Strona 51 z 90 
 

mazowieckiego, które mogą zostać wykorzystane przez LGD do realizacji celów społecznych 

lokalnej strategii rozwoju. W kolejnym okresie programowania zasadne będzie 

kontynuowanie wsparcia grup defaworyzowanych na rynku pracy. Pomocą mogą być środki 

dostępne w programie regionalnym FEM 2021-2027. Pośród dostępnych zakresów wsparcia 

znajdą się te finansowane ze środków EFS+, jak i EFRR. Cel szczegółowy (CS) wskazany w FEM 

2021-2027, w ramach którego planuje się wsparcie dla LGD to zarówno EFS+ 8 mln EUR, jak i 

EFRR 15 mln EUR. Łącznie zaplanowano zatem 23 mln EUR na wszystkie LGD z województwa 

mazowieckiego. 

Dedykowane środki FEM 2021-2027 obejmować będą poniższe cele i priorytety programu: 

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu CS 

4g (EFS+ - edukacja), Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz 

rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu CS 4h (EFS+ – włączenie społeczne), 

CS 4k (EFS+ – włączenie społeczne), CS 4l (EFS+ – włączenie społeczne), Priorytet V – 

Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu CS 4vi (EFRR- kultura i 

turystyka). Szczególnie środki przeznaczone na realizację celów społecznych mogą stanowić 

uzupełnienie dotychczasowego strumienia finansowego dostępnego w LSR. 

Rekomendacja: LGD ma dobre doświadczenia realizacji projektów skierowanych do 

seniorów realizując w latach 2019-2020 trzy programy grantowe szkoleń podnoszących 

kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy Nadarzyn, Raszyn i Michałowice w ramach 

projektu „Ja w internecie” finansowego ze środków PO PC 2014-2020.  Szczególną grupę 

osób potrzebujących wsparcia powinni stanowić seniorzy (czyli osoby, które ukończyły 60 

rok życia). W LSR 2023-2027 zasadne będzie dedykowanie działań aktywizujących 

seniorów  w szczególności poprzez realizację operacji na rzecz  seniorów w zakresie: 

włączenia społecznego, cyfrowego lub innym. Aktywizacja seniorów w LSR może być 

realizowana poprzez realizację operacji np. animujących, integrujących, dedykowanych 

seniorom, z zakresu włączenia społecznego, cyfrowego itp.  Działania zaplanowane do 

realizacji w ramach LSR uwzględniać powinny analizę obecnej oferty, jaka jest dostępna 

dla seniorów na obszarze LSR w ramach działań gmin członkowskich i innych podmiotów 

publicznych do niej komplementarne. 

 

Podrozdział 5.6. Ocena wpływu LSR na innowacyjność 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedź na pytania ewaluacyjne: W jakim stopniu projekty 

realizowane w ramach LSR były innowacyjne? Jakie można wyróżnić typy innowacji 

powstałych w ramach LSR? 

Innowacyjność LSR polega nie na narzucaniu innowacyjnych rozwiązań, ale na tworzeniu 

warunków do wyzwalania i ukierunkowywania innowacyjności beneficjentów. 

Innowacyjność jest jedną z siedmiu podstawowych cech podejścia LEADER. Przez 

innowacyjność rozumie się zmianę mającą na celu wdrożenie nowego na obszarze objętym 

LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 
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wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych (kontekst lokalny). Dzięki wsparciu w ramach 

RLKS zrealizowano szereg nowych pomysłów, stanowiących udoskonalenia na poziomie 

lokalnym. W dużej mierze wynikało to z przyjętego kryterium innowacyjności. LGD 

zastosowała stosowało kryterium innowacyjności w projektach skierowanych do 

przedsiębiorców, jak również w naborach skierowanych do gmin w obszarze 

ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej. W LSR 

wskazywano bazując na zapisach PROW 2014-2020, iż preferowany jest wybór operacji 

innowacyjnych, tj. takich, w wyniku wdrożenia których przewidziane jest zastosowanie lub 

wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod 

organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i 

charakterystycznych na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych). Innowacyjne mogło być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy 

promocja30. 

Generalnie ocena kryterium innowacyjności sprawiała członkom rad LGD, którzy te projekty 

oceniali. Wynikała one z przyjętej definicji i sposobu oceny tego kryterium. Główna trudność 

polegała na weryfikacji tego, czy - na terenie gminy miejsca realizacji operacji - opisywane 

we wniosku rozwiązania można uznać było uznać za unikalne, a przez to innowacyjne. Z 

perspektywy wdrażanych projektów LSR - za innowacyjne uchodziły również działania, 

które np. dotychczas na terenie danego obszaru nie były prowadzone.  

Jak pokazują wywiady z członkami Rady LGD odpowiedzialnymi za wybór i ocenę operacji 

oraz analiza desk research definicja innowacyjności oraz możliwości jej oceny nie były 

dostatecznie precyzyjnie określone na poziomie LSR. Zatem, niestety, w ramach wdrażania 

RLKS wciąż powtarza się problem, ze kryterium innowacyjności nie było wystarczająco 

precyzyjne i zrozumiałe - zarówno z perspektywy podmiotów aplikujących o wsparcie, jak 

również osób oceniających te wnioski. Dlatego późniejsza ocena wniosku o dofinansowanie 

(przez Radę LGD) w ramach kryterium innowacyjności powodowała trudności, choć dzięki 

sprawnemu działaniu biura LGD nie powodowało to faktycznego problemu w całym 

procesie oceny operacji.  

                                                           
30 Należy jednak w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że do potrzeb zdefiniowanych w LSR nie jest stosowane 
kryterium innowacyjności w rozumieniu najbardziej powszechnie stosowanej definicji tego terminu. Inny jest 
wydźwięk tego słowa w rozumieniu globalnym i powszechnym. Dotychczas operatorzy większości działań 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ukierunkowanych na dofinansowanie projektów badawczo-
rozwojowych i wdrożeniowych posługiwali się definicją innowacyjności w rozumieniu Podręcznika Oslo Manual 
z 2005. Wyróżniała ona cztery typy innowacji. Dwa z nich -  innowacja produktowa i procesowa mogły być 
bezpośrednio dofinansowywane w konkursach, natomiast innowacja organizacyjna i marketingowa miały 
charakter uzupełniający. Innowacja produktowa była traktowana jako znacząca zmiana, wyrażana wskaźnikami 
jakościowymi i ilościowymi, odróżniająca produkt od rozwiązań o podobnej funkcji podstawowej występujących 
na rynku. Natomiast innowacja procesowa definiowana była jako wprowadzenie w przedsiębiorstwie znaczącej 
zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania, również wyrażonej wskaźnikami jakościowymi i 
ilościowymi. Aby produkt został uznany za innowacyjny, musiał mieć znaczącą przewagę nad obecnie 
stosowanymi rozwiązaniami, tj. wyróżniać się cechami i funkcjonalnościami spośród rozwiązań dostępnych na 
rynku, natomiast proces musiał charakteryzować się lepszymi parametrami technologicznymi od tych, które są 
w stanie osiągnąć przedsiębiorstwa konkurencyjne. 
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Mimo tych trudności, na obszarze LGD zrealizowany został cały szereg różnego typu 

projektów o różnym stopniu innowacyjności polegający na tworzeniu nowych - dotychczas 

niewystępujących na terenach danej LGD i/lub gminy – działalności. Ważnym elementem 

projektów innowacyjnych był kontekst lokalny, takie podejście do wykazywania 

innowacyjności w LSR powinno być kontynuowane w okresie 2023-2027. W kryterium 

preferującym projekty innowacyjne zaleca się ujęcie obowiązuj odniesienia się do lokalny 

potrzeb i otoczenia lokalnego działania danego wnioskodawcy w celu wykazania 

innowacyjności jego projektu na skalę lokalną.  

W każdej z gmin członkowskich ubiegających się o wsparcie realizacji projektów 

infrastrukturalnych udało się zapewnić o innowacyjności operacji na skalę obszaru LSR. 

Przykładem takich projektów na terenie Gminy Michałowice był projekt „Przebudowa 

skateparku w Michałowicach-Osiedle”. Już sam zakres tego projektu, z uwagi na nowość i 

unikatowość projektu świadczy o jego innowacyjności. Dodatkowo, o innowacyjności 

projektu Gminy świadczyło zastosowanie nowego produktu, jakim będzie wykorzystanie 

nowatorskiej technologii produkcji sprzętów do zabaw i dobrze sprzętów do zabaw 

montowanych na placu zabaw w Regułach. Z kolei - spośród innowacyjnych projektów 

zrealizowanych ze środków LSR na terenie Gminy Raszyn należy wskazać na wielofunkcyjny 

plac zabaw przy Centrum Sportu Raszyn. Nowy Park Jordanowski jest przestrzenią, gdzie 

znajduje się mała infrastruktura parkowa tj. chodnik, ścieżka rowerowa, ławki, siłownia 

zewnętrzna. Jest przede wszystkim miejscem integracji społecznej, w szczególności młodych 

rodziców z małymi dziećmi. Obecnie nowy plac zabaw za basenem, przy Centrum Sportu 

Raszyn, jest ulubionym miejscem rekreacyjnym młodych rodziców, maleńkich dzieci, dzieci w 

wieku przedszkolnym i szkolnym. Warto zwrócić uwagę, że LGD udało się komplementarnie 

zrealizować uzupełniający projekt w ramach tzw. operacji własnej podlagający na budowie 

infrastruktury placu zabaw dedykowanego głównie do dzieci z niepełnosprawnością 

ruchową.  

Podsumowując, zaleca się, w przyszłej perspektywie finansowej, doprecyzowanie 

podejścia do kwestii oceny innowacyjności we wspieranych projektach. Zasadne będzie 

również zwiększenie promocji dobrych praktyk projektów innowacyjnych Trudno wymagać 

od potencjalnego wnioskodawcy wiedzy na temat LGD jako całości lub jednej gminy, aby 

móc stworzyć, czy jego pomysł jest rzeczywiście innowacyjny (na poziomie konkretnych gmin 

lub LGD). Ta współpraca może dotyczyć różnych rodzajów pozostałych elementów. 

Wątpliwości budzika np. tworzenie projektów typu – jak dwa parki nastały w LSR, gdzie jeden 

projekt został udostępniony o np. plac zabaw, czy pawilon grillowy.  

Rekomendacja: Zasadne będzie zwiększenie promocji dobrych praktyk projektów 

innowacyjnych. Rozważenia wymaga pokazywanie oddzielnie projektów innowacyjnych w 

zakresie podejmowania działalności gospodarczej jak i rozwijania istniejących firm. Takie 

podejście pozwoli szczególnie młodym przedsiębiorcom podjąć wyzwanie realizacji 

projektu innowacyjnego. W nowym okresie programowania 2023-2027 zasadne będzie 

kontynuowanie preferowania projektów innowacyjnych na obszarze LSR. Rekomenduje się 

określenie w LSR opisu planowanych metod wdrożenia zdefiniowanych innowacji i ich 
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oczekiwanego wpływu na rozwój obszaru; preferowane powinny być operacje cechujące 

się innowacyjnością kreatywną31. 

 

Podrozdział 5.7. Ocena realizacji projektów współpracy 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedź na pytania ewaluacyjne: Jaka była skuteczność i efekty 

działania wdrażania projektów współpracy? Jaką formę i zakres powinny przyjmować 

projekty współpracy w przyszłości? 

Badanie pokazało, że zrealizowano LGD projekty współpracy, który przyniósł efekty zgodne 

z założeniami. LGD zaplanowało na realizację projektów współpracy wyłącznie z PROW 

(EFRROW). LGD zaplanowało wykorzystanie maksymalnej kwoty dostępnych środków 

pomocowych (10% środków na projekty w ramach poddziałania 19.2) na projekty 

współpracy. Do końca 2022 r. zrealizowane zostały w dużej części dwa projekty współpracy, 

natomiast trzeci projekt współpracy złożony do UMWM oczekiwał na ocenę i wybór operacji. 

Pierwszy ze zrealizowanych projektów współpracy dotyczył wsparcia lokalnych 

przedsiębiorców z obszaru LSR. Projekt pn. „Marka Lokalna na BIS” zrealizowany był w 

partnerstwie z dwoma LGD z woj. śląskiego oferujący wybranym przedsiębiorcom wsparcie 

doradcze, szkoleniowe i promocyjne. Efektem rzeczowym tego projektu było wyłonienie 20 

przedsiębiorców z terenu LSR, którzy otrzymali wsparcie w ramach realizowanej operacji. 

Ciekawym wydarzeniem realizowanym w ramach projektu współpracy był udział LGD i 

zaproszonych przedsiębiorców w Europejskich Targach Produktów Regionalnych w 

Zakopanem. Wydarzenie to posłużyło LGD również do promocji swojej działalności jako 

organizacji wspierającej lokalną przedsiębiorczość.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Zwrócić uwagę należy na określenie stopnia innowacyjności. Stopień oryginalności zmian w innowacyjności: 

⎯ Kreatywne – powstają w wyniku autorskiego pomysłu, dotyczą nowych produktów, usług, procesów 
lub organizacji. 

⎯ Imitujące - wzorowane na wcześniej powstałych produktach, usługach, procesach lub organizacji. 
Dotyczące nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. 

⎯ Pozorne – w rzeczywistości nie są to innowacje w skali LSR. Są to jedynie drobne zmiany oferujące 
rzekome nowości.  
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Zdjęcie 9 Stoisko LGD na Targach Produktu lokalnego w Zakopanym  

   

 

Źródło: fanpage LGD na Facebook-u  

Z kolei – drugi projekt pn. „Tradycja i nowoczesność Polska Włochy – organizacja wizyt 

studyjno-szkoleniowych na terenie działania GAL Ernici Simbriuni z udziałem 

przedsiębiorców i lokalnych liderów z obszaru działania LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

oraz LGD Wszyscy Razem” dotyczył promocji obszaru LSR i zapewnić miał sieciowanie 

przedsiębiorców z terenów organizacji partnerskich. W ramach projektu współpracy 

zaplanowane są jeszcze dwie wizyty LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice na teren GAL do 

2024 roku.  

Do końca 2022 roku ze strony LGD NRM odbyła się dotychczas jedna wizyta w październiku 

2021, ze strony LGD WR obyły się dwie wizyty w maju i w październiku 2022. Ze środków 

partnera włoskiego w sierpniu 2022 r. odbyła się również wizyta włoskich przedstawicieli 

GAL na teren dwóch lokalnych grup działania realizujących projekt. Każda ze 

zorganizowanych wizyt studyjno-szkoleniowych do Włoch obejmowała program edukacyjny 

mający na celu ponoszenie kompetencji uczestników na miejscu realizowany we współpracy 

z branżową organizacją partnerską zajmującą się problematyką gospodarczą i społeczną we 

Włoszech GAL Ernici Simbruini. Podczas wizyt zwracano szczególną uwagę na prezentację 

https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos
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dobrych praktyk wykorzystania środków dotacyjnych na projekty dziedzictwa kulturowego. 

Strona włoska zapewniała prezentację prac restauratorskich i renowacyjnych cennych 

obiektów historycznych, z których słyną Włochy. Uczestnicy pracowali z przedstawicielami 

partnera włoskiego analizując możliwości komercyjnego wykorzystania obiektów zasobnych 

dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Prezentowano również dobre praktyki 

wykorzystania zabytków przyrodniczych. Uzupełnieniem wizyt była możliwość degustacji 

produktów lokalnych produktów żywnościowych. 

Rekomendacja: W kolejnym okresie programowania WPR na lata 2023-2027 nie 

przewiduje się wydzielonego działania na projekty współpracy, tak jak to miało miejsce w 

perspektywie 2014-2020. Projekty te wydają się być użyteczną i skuteczną formą działań 

skierowanych do lokalnej społeczności za pośrednictwem LGD. Rekomenduje się 

kontynuację dotychczasowych rozwiązań szczególe we współpracy z włoskim partnerem 

w celu promocji obszaru LSR i zapewnienia możliwości wymiany produktów i usług 

lokalnych. 

Podrozdział 5.8. Ocena funkcjonowania LGD 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedź na pytania ewaluacyjne: Czy sposób działania partnerów w 

ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną realizację LSR? Jaka jest skuteczność i efektywność 

działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych? Jakie zmiany należy 

wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR? 

Analiza desk research, badania terenowe oraz wywiady ankietowe prowadzone w ramach 

badania ewaluacyjnego pokazały generalnie bardzo dobrą ocenę działalności LGD pod 

kątem ponoszenia kosztów bieżących w ramach Umowy ramowej. LGD skutecznie i zgodnie 

z harmonogramem składało wnioski o płatność w ramach funkcjonowania LGD. LGD nie 

przechodziło kontroli NIK ani UKS oceniające prawidłowość prowadzonych działań 

związanych z wyborem i oceną operacji. Kontrole z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące 

funkcjonowania nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Dobra dobrej oceny postępów 

wdrożenia LSR przyczyniło się prawidłowo zorganizowane i wyposażone biuro LGD 

pierwotnie zlokalizowane w Ruścu, następnie od 2020 roku przeniesione do Reguł w 

Urzędzie Gminy Michałowice. W ocenie uczestniczących w badaniu jakościowym 

przedstawicieli  zarządu LGD, liczba i zakres szkoleń pracowników wykonujących zadania 

związane z realizacją działania LEADER były adekwatne do zgłaszanych potrzeb w tym 

zakresie. 

LGD świadczyło doradztwo dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów na etapie 

rozliczania operacji z Samorządem Województwa. Doradztwo świadczone było 

bezpośrednio w biurze LGD, telefonicznie, poprzez wiadomości email; prowadzono również 

szkolenia oraz spotkania informacyjne dla mieszkańców obszaru LSR. Liczba podmiotów, 

którym udzielono indywidualnego doradztwa wyniosła na koniec 2022 roku 702. Osoby 

korzystające z doradztwa powtarzały się jednak i tak liczba ta jest duża. Na podstawie danych 
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sprawozdawczych LGD32 udzielono doradztwo dla 525 osób fizycznych i 3 instytucjonalnych 

będącymi Urzędami Gmin.  

LGD prowadziło bieżącą informację i promocję za pomocą strony internetowej 

http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ Liczba odwiedzin strony internetowej LGD wyniosło 

do 2021 roku ponad 100 tys. wejść. Na bieżąco aktualizowano również informacje 

publikowane na fanpage stowarzyszenia na facebook-u. Zadania związane z prowadzeniem 

fanpage realizowane było w ramach obowiązków pracowniczych pracowników biura i nie 

było zlecane na zewnątrz.  

Zdjęcie 10 Strona internetowa LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice i fanpage LGD na facebook-u  

 

 
Źródło: opracowanie własne  

                                                           
32 Dane ze sprawozdania rocznego LGD za 2021 rok  

http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/
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Należy zwrócić uwagę na bardzo ciekawe rozwiązanie jakim było opracowanie w 2021 roku 

katalogu Dobrych praktyk zrealizowanych projektów konkursowych. Potencjalni 

wnioskodawcy wybrać kategorię projektów i zobaczyć dobre przykłady projektów, które 

otrzymały dofinansowanie w ramach naborów LGD.  

Zdjęcie 11 Przykład fiszki projektowej Dobre praktyki LGD w kategorii Premie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

 

Źródło: Dobre praktyki LGD Dobre praktyki w kategorii premia na podjęcie działalności gospodarczej oraz Dobre 

praktyki wsparcie-na-rozwoj-dzialalnosci  [dostęp: 3.01.2023] 

Z uwagi na zamknięcie z majem 2022 r. serwisu alexa.com dokonano analizy 

rozpoznawalności witryny internetowej LGD za pomocą  https://audyt-seo.home.pl/. Analiza 

pokazuje, że Tytuł strony istnieje i jest uzupełniony optymalnie (41-100 znaków), Brak barier 

indeksowania w tzw. „meta robots”, brak barier indeksowania biorąc pod uwagę robots.txt, 

Wykryto przekierowanie domeny, strona jest dostępna tylko z jednego adresu domeny, 

strona 404 wygląda na prawidłowo skonfigurowaną, System Google SafeBrowsing nie wykrył 

zagrożeń związanych ze stroną. Na stronie internetowej zamieszczonych jest 10 tys. znaków 

(1553 słowa). Wygląda na to, że strona ma wystarczającą ilość treści (ponad 1600 znaków). 

 

 

 

 

 

 

http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/dobre-praktyki/
http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/category/wsparcie-na-rozwoj-dzialalnosci/
http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/category/wsparcie-na-rozwoj-dzialalnosci/
https://audyt-seo.home.pl/
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Zdjęcie 12 Obszary wymagające weryfikacji i działania w ramach optymalizacji strony internetowej LGD 

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice  

 

Źródło: badanie audyt seo home LGD NRM [dostęp: 3.01.2023] 

Rekomendacja: Zakres publikowanych informacji na stronie internetowej LGD jest 

poprawny. Informacje zamieszczane na stronie mają charakter techniczny i obejmują 

praktyczne informacje dla Wnioskodawców. Szczególnie dostępne są informacje o 

ogłoszonych naborach konkursowych. Zasadne będzie jednak „spięcie” publikowanych 

informacji o naborach z komunikatami o wynikach naborów, które obecnie publikowane 

są w zakładce Aktualności.  

Strona nie ma ustawionego opisu, dlatego warto uzupełnić opis o podstawowe 

informacje o serwisie. Znacznik meta description powinien opisywać to, co internauta 

odnajdzie na stronie. Choć wpływ tego tagu na ranking jest znikomy, to należy pamiętać, 

że właśnie ten opis zachęca internautów do kliknięcia w Twoją stronę. Na stronie www. 

nie wykryto również mikrodanych z danymi teleadresowymi, zasadne będzie 

uzupełnienie danych strony internetowej o mikrodane. Mikrodane ułatwiają robotom 

odczyt np. danych kontaktowych firmy. Ich brak może wpływać negatywnie na widoczność 

w wynikach – Google mniej chętnie pokazuje strony należące do anonimowych właścicieli, 

uznając je za potencjalnie mniej wiarygodne dla użytkowników. Dodatkowo należy zadbać 

o spójność danych adresowych prezentowanych na stronie z adresem podanym w innych 

źródłach (np. w tzw. „yellow pages”). Strona niedostosowana do użytkowników 

smartfonów, zasadne jest opracowanie aktualizacji strony www. w wersji na smartfony. 

Należy dodać, że telewizja budowała swój zasięg (na poziomie ponad 1 mld odbiorców) 

ponad 67 lat. To samo sektor mobilny osiągnął w zaledwie 5 lat! Każdego dnia 90% 

użytkowników smartfonów poszukuje informacji w Internecie. Nie wykryto statystyk 

Google Analytics na stronie internetowej LGD, zaleca się zatem stosowanie 

internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW Google Analytics.  Nie 

https://audyt-seo.home.pl/d42174a788837ccd81f293083c24b530
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znaleźliśmy wpisu powiązanego z domeną w mapach Google. Klienci mogą mieć 

trudność w odnalezieniu siedziby stowarzyszenia w przypadku chęci odnalezienia 

lokalizacji za pomocą Map Google. Do weryfikacji użyliśmy wyszukania po nazwie 

domeny. Jeśli masz wpis w Mapach Google, a nie jest on możliwy do znalezienia, sprawdź, 

czy jest kompletnie uzupełniony (zwróć także uwagę, czy we wpis wprowadzono nazwę 

domeny). Analizy poczynione wskazują także na niską szybkość ładowania strony. 

Traktując jedynie rekomendację jako możliwe działanie usprawniające odnoszące się do 

głównej witryny LGD proponuje się stałą weryfikację jasności i przystępności 

publikowanych informacji za pomocą narzędzi internetowych typu 

https://www.jasnopis.pl/.  

LGD w ograniczonym stopniu podnoszono kwalifikacje i kompetencje pracowników 

stowarzyszenia. Pracownicy  Biura LGD uczestniczyli poza działaniami w ramach PROW 

2016-2021 w 40 szkoleniach, warsztatach, spotkaniach stacjonarnych oraz w webinariach. 

Do końca 2021 roku zrealizowanych zostało 410 osobodni szkoleń dla pracowników i 

organów LGD 

Zakres zadań biura LGD określono zarówno w Umowie ramowej, jak i w umowie dotyczącej 

poddziałania 19.4. Do podstawowych zadań pracowników należy osiągnięcie wskaźników 

monitorowania, udzielanie doradztwa na rzecz wnioskodawców i beneficjentów PROW, 

promocja i informacja oraz współpraca z Radą LGD na potrzeby oceny i wyboru operacji. To 

ostatnie zadanie jest szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania LGD gdyż zakres 

tego zadania wynika wprost z przepisów rozporządzenia MRIRW odnoszącego się do 

poddziałania 19.2 i kart oceny operacji stosowanych do oceny warunków zgodności operacji 

z PROW. Należy wskazać, że obowiązkiem LGD jest w szczególności ocena efektywności 

ekonomicznej operacji, wskaźnika NPV i wskaźnika rentowności w zakresie operacji 

przedsiębiorców. Z kolei – dla operacji składanych w innych typach operacji tj. projekty 

infrastrukturalne czy promujące obszar LSR od pracowników biura LGD wymagać powinno 

się znajomości podstawowych przepisów branżowych tj. ustawy o RLKS, ustawy o wsparciu 

ze środków EFRROW, ustawy o polityce rozwoju i rozporządzenia wdrożeniowego, jak 

również licznych przepisów szczególnych tj. ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Prawo 

budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo przedsiębiorców i wiele innych. Znajomość 

tych przepisów jest niezbędna dla prawidłowej weryfikacji warunków zgodności operacji z 

PROW- wzór tej karty określił MRIRW w Wytycznej.  

Rekomendacja: Dla skuteczności funkcjonowania biura LGD jest zapewnienie 

kompetentnej kadry pracowników predysponowanych do wykonania zadań 

przewidzianych w przepisach prawa. W kolejnym okresie programowania zasadne będzie 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Zasadne jest ograniczenie ryzyka 

migracji pracowników do innych pracodawców poprzez ciekawą ścieżkę rozwoju 

umiejętności i kompetencji pracowniczych oraz konkurencyjnego do oferowanego w 

samorządzie gminnym wynagrodzenia. 

https://www.jasnopis.pl/
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Rekomendacja: Niezależnie od konieczności rozwoju zawodowego pracowników nie 

powinno się wykluczać w pracy biura LGD korzystania ze specjalistycznej pomocy 

zewnętrznej. Dobrze zaplanowane wsparcie doradcze wydaje się niezbędne przy 

szczególnie trudnych sprawach i w okresie spiętrzenia zadań (nabory wniosków), czy zadań 

typowo predysponowanych do realizacji na zewnątrz organizacji tj. warsztaty 

specjalistyczne, badania ewaluacyjne, pomoc prawna. Zalecić można posiłkowanie się 

wsparciem eksperckim celem odciążenia pracowników biura wykonujących bieżące 

zadania wdrożeniowe LSR.  

Badanie pokazało średnią skuteczność prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych 

LGD. W ocenie 32% uczestniczących w badaniu ankietowym mieszkańców obszaru LSR, 

(n=155) trudno ocenić prowadzone działania, choć 23% ankietowanych oceniło je jako 

dobrze zaplanowane i przygotowane w sposób przejrzysty.   

Rekomendacja: LGD rzadko korzystało z tradycyjnych form informacji i promocji, jakimi są 

drukowane plakaty w gablotach i na tablicach umieszczonych przy świetlicach wiejskich. 

Przy naborach konkursowych zamieszczane były obowiązkowe komunikaty na stronach 

internetowych Urzędów Gmin i tablicach informacyjnych przy UG. Wywiady z członkami 

LGD pokazują tymczasem, że tradycyjne formy komunikacji tj. plakaty na tablicach czy 

słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych przy świetlicach wiejskich stanowią dobre 

narzędzie informacji i promocji skierowane szczególnie do tych mieszkańców, którzy nie 

poruszają się tak sprawnie po mediach społecznościowych. Z tego powodu komunikaty 

kierowane szczególnie do seniorów z obszaru LSR powinny być dystrybuowane drogą 

tradycyjną, natomiast informacje skierowane do przedsiębiorców lub NGO’s mogą być 

przekazywane za pomocą strony internetowej i fanpage na Facebook-u.  

Podrozdział 5.9. Ocena procesu wdrażania LSR 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedź na pytania ewaluacyjne: Czy realizacja finansowa i rzeczowa 

LSR odbywała się zgodnie z planem? Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były 

wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów? Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych 

projektów (spójnych z celami LSR)? Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie 

wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach? 

Bazując na indywidualnym doradztwie oraz na doświadczeniach w ubieganiu się o 

wsparcie z lat 2017-2022 należy stwierdzić, iż wnioskodawcy przygotowują w większości 

poprawne projekty, które wpisują się w cele programu i cele lokalnej strategii rozwoju 

oraz spełniają kryteria dostępu do wsparcia dla danego typu beneficjenta i typu projektu. 

Niewielka ilość wniosków odpadała na ocenie zgodności z LSR. Miały na to wpływ 

realizowane przez pracowników biura  indywidualne doradztwo świadczone metodą zdalną i 

bezpośrednio w biurze LGD. Świadomość, że nie każdy projekt może być wybrany, a tylko te, 

które realizują podane w ogłoszeniu cele i wskaźniki powoduje, iż zauważalna jest większa 

dbałość o jakość i kompletność składanej dokumentacji. Nie występował problem składania 
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wniosków w niewłaściwych naborach tematycznych z wyłączeniem przedsięwzięć 

skierowanych na budowania kapitału społecznego.  

Zasadniczą barierą w sprawniejszym funkcjonowaniu Stowarzyszenia była wszechobecna 

biurokracja. Konsekwencją tego było to, że o ile pracownicy LGD nie mieli problemów ze 

zrozumieniem i stosowaniem procedur to wnioskodawcy nie odczuwali takiego komfortu. 

Wywiady prowadzone z wnioskodawcami, zarówno tymi, którzy otrzymali dofinansowanie 

jak i tymi, którym się to nie udało zgodnie potwierdzają, że objętość procedur zniechęca do 

zapoznawania się z nimi. Wnioskodawcy informacje o procedurach czerpali przede 

wszystkim od pracowników biura LGD. Dużo negatywnych opinii wyrażono również na temat 

skomplikowania wniosku, a szczególnie biznesplanu przy operacjach skierowanych na rozwój 

przedsiębiorczości. Tematem podnoszonym w każdej rozmowie jest zawsze czas całej 

procedury, z naciskiem na okres weryfikacji wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. 

Stosowanie do § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy ramowej, LGD powinno zapewnić obecność co 

najmniej 1 pracownika biura LGD w godzinach pracy biura. Natomiast liczba minimalna 

etatów w biurze LGD została uzależniona od liczby mieszkańców obszaru LSR. Szczegółowe 

limity etatów w biurze LGD określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na 

podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia wskazano zobowiązanie do utrzymania 2 

etatów – 2 etatów – w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 

30 tys. i mniej niż 60 tys. mieszkańców. LGD zapewniło odpowiednią strukturę biura 

stowarzyszenia. Biuro LGD prowadziło swoją działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, 

uchwały Walnego Zgromadzenia Członków LGD oraz regulamin pracy biura. Regulamin biura 

ustalił organizację i zasady funkcjonowania biura, ramowy zakres działania i kompetencji 

biura, porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i 

pracowników. W większości okresu wdrożenia LSR biuro działało w składzie 

dwuosobowym, co było wymogiem przepisów rozporządzenia MRIRW dla lokalnej grupy 

działania, której obszar nie przekraczał 60 tys. mieszkańców. 

W przerwanych okresach czasu zatrudnienie zwiększane było o trzeciego pracownika. W 

badaniu zidentyfikowano znaczą fluktuację kadr na stanowisku specjalisty ds. 

administracyjnych. Badania jakościowe wskazywać mogą na zasadność ustabilizowania 

zatrudnienia w biurze LGD w nowym okresie programowania, szczególnie poprzez skutecznie 

prowadzoną politykę wynagradzania. Pozytywnie należy ocenić zmiany dokonane w 2020 

roku w regulaminie wynagradzania pracowników stowarzyszenia wprowadzające instrument 

wysługi lat i premii rocznej. Zrównano tym samym zasady wynagradzania pracowników biura 

z systemem wynagradzania pracowników samorządowych, faktycznie podwyższając 

wynagrodzenie i ograniczający ryzyko odpływu pracowników do Urzędów Gmin.   
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Tabela 11 Struktura organizacyjna biura LGD (do listopada 2022 r.)  

Nazwa grupy Struktura organizacyjna biura LGD wg regulaminu biura 

Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

1) Kierownik Biura LGD  
2) Specjalista ds. projektów i komunikacji  
3) Specjalista ds. administracyjnych  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie regulaminu Biura LGD 

Zakres zadań biura LGD określono zarówno w Umowie ramowej, jak i w umowie dotyczącej 

poddziałania 19.4. Do podstawowych zadań pracowników należy osiągnięcie wskaźników 

monitorowania, udzielanie doradztwa na rzecz wnioskodawców i beneficjentów PROW, 

promocja i informacja oraz współpraca z Radą LGD na potrzeby oceny i wyboru operacji. Te 

ostatnie zadanie jest szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania LGD gdyż zakres 

tego zadania wynika wprost z przepisów rozporządzenia MRIRW odnoszącego się do 

poddziałania 19.2 i kart oceny operacji stosowanych do oceny warunków zgodności operacji 

z PROW. Należy wskazać, że obowiązkiem LGD jest w szczególności ocena efektywności 

ekonomicznej operacji, wskaźnika NPV i wskaźnika rentowności w zakresie operacji 

przedsiębiorców. Z kolei – dla operacji składanych w innych typach operacji tj. projekty 

infrastrukturalne czy promujące obszar LSR od pracowników biura LGD wymagać powinno 

się znajomości podstawowych przepisów branżowych tj. ustawy o RLKS, ustawy o wsparciu 

ze środków EFRROW, ustawy o polityce rozwoju i rozporządzenia wdrożeniowego, jak 

również licznych przepisów szczególnych tj. ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Prawo 

budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo przedsiębiorców i wiele innych. Znajomość 

tych przepisów jest niezbędna dla prawidłowej weryfikacji warunków zgodności operacji z 

PROW33.  

Niezależnie od tych merytorycznych kwestii od pracowników biura (kierownika) wymagać się 

powinno również znajomości przepisów ustawy RLKS w zakresie procedur oceny operacji na 

poziomie Urzędu Marszałkowskiego i procedur odwoławczych. Standaryzacja pracy biura 

powinna zatem obejmować stałe doskonalenie w pracy pracowników odpowiedzialnych za 

swoje przypisane obszary tematyczne. 

Zmieniająca się rzeczywistość wymaga poszukiwania i stosowania nowych rozwiązań w 

zakresie zarządzania taką organizacją jaką jest lokalna grupa działania, a w szczególności 

zarządzania zasobami ludzkimi LGD. Znajomość kluczowych kompetencji ułatwia proces 

zarządzania. W tak nielicznej organizacji jaką jest buro stowarzyszenia realizujące zadania 

LGD każdy z pracowników musi starać się samemu organizować sobie pracę i – co ważne – 

kreować swoje obowiązki pracownicze. Taki model zarządzania powinien charakteryzować 

model zdecentralizowany i równy u wszystkich pracowników. Warunkiem jednak takiego 

                                                           
33 Wzór karty oceny zgodności z PROW 2014-2020 określony został w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 22 czerwca 2022 r.nr 11/2/2022 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne 
grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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modelu jest zapewnienie wysokiej świadomości zadań biura LGD, natomiast cechą kluczową 

pracowników powinno być samodoskonalenie, chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania 

wiedzy.  

Model taki określa się turkusowym zarządzaniem34. Koncepcja turkusowego zarządzania 

została zaproponowana i spopularyzowana w 2014 roku przez belgijskiego autora Frederica 

Laloux. Twórca tej teorii wyróżnił pięć modeli zarządzania, nadając każdemu z nich 

symboliczny kolor i porządkując je od najbardziej autorytarnych (czerwony) do najbardziej 

demokratycznych (turkus). Charakterystyczną cechą tych organizacji jest brak hierarchii 

władzy i systemu motywowania natomiast głównym celem jest samoorganizacja i 

samozarządzanie, które opiera się na zaufaniu, odpowiedzialności i partnerstwu między 

pracownikami. Sposób ten odchodzi od tradycyjnych zasad zarządzania organizacją a stawia 

na wolność i współpracę co daje większą efektywność pracy. Wzorce charakteryzujące kolor 

turkusu: Pracownicy mają predyspozycje do autokontroli, więc należy zmniejszyć nad nimi 

dozór. Przełożony staje się równy wobec innych pracowników, zostaje ich przewodnikiem. 

Fundamentem jest współpraca oraz ufność między pracownikami. Struktura organizacyjna 

dopasowuje się do określonego zadania a mentorem jest osoba posiadająca największe 

doświadczenie i wykształcenie w danej dziedzinie. Każda trudność napotkana przez 

pracownika jest motywatorem do zdobycia wiedzy na ten temat. Ważne w turkusowych 

organizacjach jest to, aby przepływ informacji między pracownikami był na wysokim 

poziomie. Tutaj każdy członek biura LGD musi wykazać się kreatywnością i zaangażowaniem, 

gdyż to on jest odpowiedzialny za dany projekt (jednakże bez wprowadzania anarchii). Gdy 

pojawia się problem, często w tradycyjnych organizacjach to szef podejmuje ważne decyzje i 

zmaga się z dylematami, w turkusie to osoba za to odpowiedzialna musi się z tym zmierzyć i 

ewentualnie, w razie niepowodzeń zmniejszyć szkody do minimum. 

Poniżej przedstawiony przykładowy profil kompetencji pracowników biura LGD obejmujący 

wiedzę, umiejętności i postawy.  

Tabela 12 Przykładowy profil kompetencji pracowników biura LGD w modelu „organizacji turkusowej” 

Zakres zadań  
 

Wiedza   Umiejętności   Cechy / postawy 

Doradztwo i ocena 
operacji (współpraca z 
Radą LGD przy wyborze 
operacji) 

Znajomość ustaw, 
rozporządzeń, 
przepisów 
dotyczących 
finansowania operacji z 
PROW 2014-2020, 
RLKS, prawo budowalne 
i prawo 
przedsiębiorców, 
przepisy podatkowe w 
tym VAT 

Wiedza specjalistyczna, 
fachowa, Umiejętności 
komputerowe, 
wspomaganie własnej 
pracy, zdolność 
przewidywania i 
analizowania faktów, 
organizowanie 
pracy własnej, wrażliwość i 
empatia, pewność siebie,  
właściwe interpretowanie 
przepisów, 
komunikowanie się, 

bezstronność, 
sumienność, 
postawa 
etyczna 

                                                           
34 Zob. więcej Czym-jest-turkusowa-organizacja-poznaj-etapy-rozwoju-firmy  

https://executiveclub.pl/2021/02/01/czym-jest-turkusowa-organizacja-poznaj-etapy-rozwoju-firmy/
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znajomość edytorów 
tekstów, arkuszy 
kalkulacyjnych, programów 
do prezentacji, zarządzanie 
stresem, czasem, współpraca 
z trudnym klientem, obsługa 
poczty internetowej, 
narzędzia pracy w chmurze, 
prosta edycja dokumentów  

Informacja i promocja, 
aktywizacja  

Przepisy o ochronie 
danych osobowych, 
prawo autorskie, 
przepisy o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, 
przepisy o dostępie do 
informacji publicznej  

Wiedza specjalistyczna, 
fachowa, znajomość 
edytorów tekstów i arkuszy 
kalkulacyjnych, programów 
do prezentacji, zarządzanie 
stresem, czasem, Znajomość 
języków obcych, umiejętność 
posługiwania 
się specjalistycznym 
programem 
komputerowym, programy 
do edycji reklamy i 
projektowania typu Canva, 
pozycjonowanie i reklamy w 
mediach społecznościowych,  
Posługiwanie się 
nowoczesną technologią 
informatyczno-
komunikacyjną 

sumienność, 
dokładność, 
terminowość 
, staranność  

zadania kierownicze, 
wdrożenie LSR, 
monitoring i 
sprawozdawczość, 
współpraca z UM i JST 
 

Znajomość przepisów, 
ustaw i regulaminów 
dotyczących 
funkcjonowania LGD, 
Ustawa o RLKS, ustawa 
o wsparciu z EFRROW, 
ustawa o polityce 
rozwoju, KPA, przepisy 
o konkurencyjnym 
wyborze operacji, 
przepisy o 
zamówieniach 
publicznych  

Wiedza specjalistyczna, 
fachowa, odporność na 
stres, umiejętność 
rozwiązywania konfliktów, 
efektywne zarządzanie 
zasobami ludzkimi, zdolność 
praktycznego zastosowania 
profesjonalnej wiedzy 

dokładność w 
pracy, ścisłe 
przestrzeganie 
procedur, 
przepisów i 
norm prawnych, 
terminowość 
w sporządzaniu 
i przekazywaniu 
dokumentów. 
Inicjatywność  i 
zaangażowanie  

Źródło: opracowanie własne  

Podsumowując, dla skuteczności funkcjonowania biura LGD jest zapewnienie 

kompetentnej kadry pracowników predysponowanych do wykonania zadań 

przewidzianych w przepisach prawa. Zasadne jest ograniczenie ryzyka migracji pracowników 

do innych pracodawców poprzez ciekawą ścieżkę rozwoju umiejętności i kompetencji 

pracowniczych oraz konkurencyjny do oferowanego w samorządzie gminnym 

wynagrodzenia. Styl zarządzania biurem LGD powinien zbliżać się do definicji zarządzenia 

turkusowego. Zespół dzielić się powinien zadaniami, przypisując każdej osobie wykonanie 
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określonej części zlecenia. Aby cała grupa osiągnęła zamierzony cel, zadane będzie 

opracowanie odpowiedniego systemu komunikowania się, ponieważ przydzielone zadania 

często są od siebie zależne. Efektem takiego systemu zarządzenia będzie zwiększenie 

mobilizacji i zaparcia pracowników a także skierowanie na nich odpowiedzialności za losy 

organizacji. Ważną zaletą będzie także elastyczność pracy oraz szybki rozwój osobisty. W celu 

ograniczenia ryzyka braku uporządkowania systemowego konieczny jest stały nadzór pracy 

biura prowadzony przez zarząd stowarzyszenia. Nadzór taki może obejmować okresowe 

przeglądy stanu realizacji celów śródokresowych i osiągniętych wskaźników realizacji LSR.  

Rekomendacja: Dobrze zaplanowane wsparcie doradcze dla biura LGD wydaje się 

konieczne przy szczególnie trudnych sprawach i w okresie spiętrzenia zadań (nabory 

wniosków), czy zadań typowo predysponowanych do realizacji na zewnątrz organizacji tj. 

warsztaty specjalistyczne, badania ewaluacyjne, zlecenia specjalistyczne. Szczególnie z 

uwagi na nowe dodatkowe zadania związane z planowaną realizacją projektów 

konkursowych LGD z FEM2021-2027, co wiązać się będzie z dodatkowymi zadaniami 

nałożonymi na LGD rekomenduje się ustalenie zasad stałego wsparcia doradczego 

obejmującego kwestie prawne, proceduralne, branżowe, księgowość. Specjalistyczne 

wsparcie doradcze jest powszechnym modelem w administracji samorządowej 

posiłkującej się bardzo często specjalistycznym doradztwem w wykonywaniu swoich 

zadań. 

Rekomendacja: Zasadne jest ograniczenie ryzyka migracji pracowników do ościennych 

Urzędów Gmin zapewniając atrakcyjny system wynagrodzenia i motywacji pracowników. 

System wynagradzania pracowników LGD powinien być konkurencyjny do wynagrodzeń 

dostępnych w sektorze samorządowym.  

Badanie pokazało, że jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach 

tematycznych wpłynęła na osiąganie wskaźników. Osiągnięto to dzięki kompetentnemu i 

profesjonalnemu doradztwu świadczonemu przez pracowników biura LGD. Szczególnie 

wysoki poziom składanych wniosków odnotowano w obszarze ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej, oraz inwestycji w ogólnodostępną 

i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną – gdzie wnioskodawcami są gminy. LGD świadczyło 

wystarczającą liczbę doradztwa na rzecz wnioskodawców. W ocenie członków 

stowarzyszenia uczestniczących w badaniach jakościowych zaangażowanie członków 

stowarzyszenie w jej działalność (w latach 2016-2022) było bardzo wysokie. Uczestniczący 

w badaniu członkowie stowarzyszenia wskazywali na możliwe działania, które skutkować 

mogłyby zwiększeniem zaangażowania członków LGD w działalność stowarzyszenia. 

Najczęściej wskazywano na częstsze spotkania Członków LGD i organizacja spotkań 

integrujących lokalną społeczność. Pośród ciekawych wniosków wskazywano na brak 

projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, z uwagi na niski potencjał kapitału 

społecznego na obszarze gmin podwarszawskich. Z tego powodu w kolejnym okresie 

programowania LSR powinna w większym stopniu zapewnić różnorodność metod 

aktywizujących społeczność. Kryterium partnerstwa ujęte w kryteriach wyboru operacji do 
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objęcia pomocą w ramach wdrażania LSR doprowadziło do zbliżenia sektora JST i NGO; 

należy rozwijać i wzmacniać tą relację.  

LGD nie wdrażało w mijającej perspektywie finansowej projektów grantowych. Jest to 

specyficzna forma wsparcia dla małych lokalnych organizacji pozarządowych, które nie mogą 

skorzystać z funduszy w ramach innych działań np.: ze względu na niewielką kwotę pomocy, 

a ich operacje realizują cele i wskaźniki LSR niemożliwe do osiągnięcia innymi metodami. O 

wsparcie między innymi mogą się ubiegać poza stowarzyszeniami zarejestrowanymi w 

Starostwie Powiatowym i posiadającymi osobowość prawną również tzw. grupy nieformalne. 

Są to projekty będące formą wsparcia działań na małą skalę, służącą aktywizacji lokalnych 

środowisk. 

Rekomendacja: W mijającej perspektywie finansowej LGD nie wdrażało w mijającej 

perspektywie finansowej projektów grantowych. Z uwagi na możliwe do pozyskania 

punkty w ramach konkursu na wybór LSR Kryterium 1.9 Różnorodność metod 

aktywizujących społeczność – rekomenduje się uwzględnienie w projektowanej LSR 2023-

2027 adekwatnych do lokalnych potrzeb różnorodne aktywizujące społeczność lokalną 

metody realizacji operacji w ramach LSR tj. projekty grantowe, projekty realizowane w 

partnerstwie przez podmioty z obszaru objętego LSR oraz przygotowanie koncepcji Smart 

Villages.  

Analiza materiału badawczego pozwala na wskazanie, że zastosowane kryteria pozwoliły 

na skuteczny wybór i ocenę operacji LSR. Obowiązujące procedury ustalania i zmiany 

lokalnych kryteriów wyboru operacji można uznać za prawidłowe i trafne z punktu widzenia 

realizacji RLKS. Uczestnicy wywiadów terenowych wskazywali na kryterium szczególnie 

trudne do oceny. Takim kryterium była ocena innowacyjności. Kolejnym kryterium które 

budziło trudności w ocenie Rady LGD było kryterium stosowane w premii na podjęcie 

działalności gospodarczej „Efektywność wykorzystania pomocy”. W ramach tego kryterium 

preferowano wsparcie udzielone na utworzenia jednego etatu które przekraczać miało 

ponad 60 tys. zł (kolejne punkty otrzymywano za przekroczenie wsparcia ponad 80 tys. zł i 

100 tys. zł). Z uwagi na wysokość oferowanego wsparcia w formie ryczałtowej w kwocie 50 

tys. zł trudność nastręczało przyporządkowanie punktów w tym kryterium.  

Rekomendacja: Badanie ewaluacyjne pokazało zasadność weryfikacji przyjętych kryteriów 

oceny. Praktyka stosowania kryterium innowacyjności pokazało problemy z wdrożeniem i 

oceną tego kryterium, lecz poprzez skuteczny system doradztwa i szkoleń dla 

wnioskodawców istotnie problem ten był ograniczony. Mając na uwadze finalny okres 

wdrożenia LSR formułując zapisy dotyczące Planu komunikacji na kolejny okres 

programowania na lata 2023-2027 zasadne będzie zapewnienie różnorodności metod 

aktywizujących społeczność, szczególnie małych przedsiębiorców z obszaru LSR tj. projekty 

realizowane w partnerstwie przez podmioty z obszaru objętego LSR. 

Warto byłoby wspomnieć, że LGD aktywnie działa na rzecz wsparcia i promocji lokalnych 

produktów i ich producentów, poprzez cykliczną organizację konkursów kulinarnych, stoisk 
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degustacyjno-promocyjnych, tworzenie szlaków kulinarnych, sieciowanie, wpisy na listę 

produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania te wdrażane są poprzez 

m.in. realizację projektów zewnętrznych. 

To samo dotyczy zaangażowania w projekty dotyczące ochrony środowiska i klimatu, jak i 

gospodarki odpadami. Realizacja Planu Komunikacji poprzez kompleksowe i odpowiednio 

dobrane narzędzia, zakłada wykorzystanie różnorodnych i innowacyjnych środków 

pozwalających na dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, umożliwiając aktywne 

uczestnictwo społeczności lokalnej w działaniach podejmowanych wspólnie z LGD. W ramach 

badania dokonano analizy pierwotnie zakładanych kosztów działań promocyjnych, które 

zostały ujęte w LSR. 

Rekomendacja: Rekomenduje się modyfikację działań promocyjnych. Potrzeba jest 

większej promocji w formie tradycyjnych stoisk podczas ważnych i uczęszczanych przez 

mieszkańców wydarzeń. Przykładem takiego eventu jest dwudniowy Nadarzyński Jarmark 

Świąteczny. Wydarzenie organizowane przez Nadarzyński Ośrodek Kultury przyciąga już 

drugi rok tysiące mieszkańców gminy i osoby przyjezdne; jarmark jest okazją do 

zapoznania się z regionalnym rękodziełem i produktami lokalnych wytwórców. Zasadne 

byłoby wystawienie stoiska informacyjnego stowarzyszenia podczas takiego wydarzenia. 

Rekomenduje się opracowanie we współpracy z UG członkowskich kalendarza imprez 

organizowanych przez Gminy, podczas których powinno się wystawić LGD, jako wystawca 

lub współorganizator.  

 

Rekomendacja: Z uwagi na możliwość skorzystania ze środków FEM 2021-2027 przez LGD 

zasadne będzie wpisanie do nowej LSR projektów strategicznych. Bazując na 

doświadczeniach wdrożeniowych obecnego okresu programowania opracowanie LSR z 

wykorzystaniem EFRROW z uwzględnieniem operacji zaplanowanych do finansowania ze 

środków FEM 2021-2027 w ramach dedykowanych naborów ze środków regionalnych dla 

lokalnych grup działania.  

Podrozdział 5.10. Wartość dodana podejścia LEADER 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedź na pytania ewaluacyjne: Czy działalność LGD wpływa na 

poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 

Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest w dostateczny sposób 

wykorzystywany i promowany? Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się 

do jego wzmocnienia? Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem 

siebie lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Jednym z założeń programu LEADER było budowanie więzi pomiędzy różnymi aktorami 

lokalnej przestrzeni społecznej. Ważną rolę miał do spełnienia lokalna grupa działania, z 

założenia służyć miała jako inicjator, ale także platforma do współpracy różnych podmiotów. 

Struktura stowarzyszenia jako partnerstwa trójsektorowego skutecznie zapewniała taką więź 
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między przedstawicielami różnych sektorów (sektora społecznego, gospodarczego i 

publicznego) na poziomie lokalnym. Realizacja LSR wpłynęła na poprawę lokalnego 

zarządzania - dzięki udziałowi społeczności i różnych podmiotów w podejmowaniu decyzji, 

zwiększeniu roli LGD w wielopoziomowym zarządzaniu i nabywaniu umiejętności zarządzania 

środkami publiczno-prywatnymi. Lepsze efekty realizowanych projektów - dzięki pozyskaniu 

dodatkowych środków (zwiększeniu dźwigni finansowej), większej trwałości projektów, 

włączeniu nowych beneficjentów i podniesieniu poziomu lokalnej innowacji.  

Badanie ewaluacyjne pokazało również, że LGD udało się osiągnąć komplementarność 

projektów. Komplementarność jest jedną z zasad przyznawania wsparcia przez Unię 

Europejską państwom członkowskim, określoną w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/200635. 

Komplementarność definiowana jest szeroko jako wzajemne uzupełnianie się interwencji 

oraz koordynacja działań realizowanych w ramach różnych funduszy oraz w ramach polityk 

krajowych na poszczególnych etapach: programowania, wdrażania, monitorowania i 

ewaluacji, itp. Synergia z kolei, rozumiana jest jako ścisła współpraca różnych interwencji, 

wartość dodana wykraczająca poza sumę wszystkich rezultatów osiągniętych w 

poszczególnych programach36. 

Wartością dodaną realizacji LSR była możliwość wielofunduszowego oddziaływania na 

zdiagnozowane problemy. W kontekście trafnie zdiagnozowanych potrzeb o charakterze 

społecznym, infrastrukturalnym i gospodarczym zastosowanie wielofunduszowości 

umożliwiło zaprojektowanie bardzo szerokiego spectrum możliwych typów 

projektów/operacji. Komplementarność wsparcia w ramach RLKS jest niejako zapewniana w 

kluczowym wymiarze w sposób naturalny (wynikający z przyjętych warunków wsparcia). W 

ramach RLKS możliwe było wsparcie realizacji operacji wpisujących się w różne cele 

tematyczne (wynika to z dokumentów krajowych i UE wyższego rzędu określających możliwe 

kierunki wsparcia w ramach funduszy UE w latach 2014-2020). Praktycznie wszystkie projekt 

infrastrukturalne realizowane przez gminy członkowskie były współfinansowane ze 

środków gminnych. Wynikało to z ograniczonych środków LSR w stosunku do złożoności 

projektów inwestycyjnych gmin podwarszawskich. Dobrym przykładem może być projekt 

Gminy Michałowice dotyczący Budowy placu zabaw przy Al. Samorządu Terytorialnego w 

Regułach. Projekt otrzymał dotację ze środków LGD w kwocie 143 tys. zł podczas gdy 

całkowita wartość operacji wyniosła 834 tys. zł. Na przykładzie tego projektu widać, że środki 

pomocowe LSR zapewniły jedynie 17% kosztów całej operacji gminnej. Innym przykładem 

jest projekt Budowa strefy rekreacji w Nowej Wsi, Inwestycja o wartości 2,7 mln zł została 

zakończona w 2018 roku, z czego środki pomocowe otrzymane przez Gminę w ramach LSR 

                                                           
35 Kolejnym istotnym dokumentem odwołującym się do komplementarności i koordynacji wsparcia jest Umowa 
Partnerstwa (UP). Zaznaczono w niej chociażby, że „warunkiem koniecznym do osiągnięcia wysokiego poziomu 
skuteczności i efektywności polityki spójności jest wdrażanie katalogu interwencji w postaci komplementarnych 
i ściśle ukierunkowanych pakietów interwencji publicznych”. 
36 Oznacza to, że interwencje powinny być realizowane i koordynowane tak, aby nie tylko wzajemnie się 
uzupełniały, ale też „współpracowały”. 
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wynosiły natomiast około 30% wartości całkowitej operacji 830 tys. zł. Infrastruktura gminna 

zrealizowana z pomocą środków pomocowych była również przedmiotem dalszego 

wykorzystania przez gminy w ramach kolejnych projektów pomocowych.  

W okresie wdrożenia LSR dobrze rozwija się współpraca z sektorem publicznym. 

Systematyczna komunikacja i dobre relacje skutkują, że LGD może liczyć na samorządy nie 

tylko przy naborze złym, ale także wtedy, gdy stowarzyszenie potrzebuje wsparcia. 

Organizacje pozarządowe do drugiego sektora. Duża liczba wskaźników o dotacje i znaczące 

środki w ten sposób organizacji oznaczają, że LGD jest postrzegana jako właściwy partner dla 

organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe są jedyną mocną stroną 

stowarzyszenia i jedyną sugestią może być utrzymanie tego stopnia. Przedsiębiorcy skupiają 

się na osiąganiu potrzeb i rzadko angażują się w działania LGD po rozliczeniu projektu. 

Badanie pokazało, że wyzwaniem dla LGD będzie kontynuacja budowania tożsamości 

lokalnej jako niezależnej od samorządu organizacji pozarządowej. Warto aby dzięki 

środkom pomocowym LGD budowało swoją własną markę prężnej organizacji pozarządowej 

pozyskującej również dodatkowe środki pomocowe poza tymi dostępnymi ze środków PS 

WPR 2023-2027 (w mijającej perspektywie PROW 2014-2020). 

Rekomendacja: Dzięki pomocy LSR uzyskano efekt komplementarności środków EFRROW 

ze środkami własnymi gmin wnioskodawców. Można odnieść wrażenie, że możliwość 

pozyskania nawet mniejszej kwoty niż całkowita wartość operacji ze środków LSR mogła 

być postrzegana jak inicjatywy do realizacji takiego przedsięwzięcia w danym czasie. 

Praktycznie wszystkie projekt infrastrukturalne realizowane przez gminy członkowskie były 

współfinansowane ze środków gminnych. 

Doświadczenia obecnej perspektywy finansowej i wdrażania LSR pokazują za zasadne 

realizowanie wsparcia dedykowanego do istniejących firm w postaci pomocy i doradztwa, 

niejako inkubator przedsiębiorczości przekazujący wiedzę o dostępnych programach 

pomocowych z innych źródeł (PARP, WFOŚiGW, ZUS, MJWPU).  

Rekomendacja: W nowej perspektywie finansowej należy wykorzystać potencjał obszaru 

LSR, który obejmuje WOF i dedykowane na ten obszar środki regionalne zgodne ze 

Strategią ZIT WOF 2014-2020+, która określa przedsięwzięcia planowane do realizacji z 

pomocą Unii Europejskiej na terenie Warszawy i 39 okolicznych gmin. Dzięki dedykowaniu 

środków z FEM 2021-2027 na instrumenty terytorialne możliwe będzie zapewnienie 

synergii projektów finansowanych przez LGD ze środków EFRROW z tymi na skalę 

regionalną finansowanym ze środków regionalnych (EFRR i EFS+) na terenie OF. 

Komplementarność tych działań zwiększy grupę odbiorców działań organizowanych przez 

LGD. 
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Rozdział 6. Podsumowanie zawierające najważniejsze 

rekomendacje 

Niniejszy rozdział zawiera podsumowanie najważniejszych rekomendacji wypracowanych w toku 

procesu badawczego  

W ramach badania ewaluacyjnego sformułowano poniżej rekomendacje odnoszące się 

przede wszystkim do kolejnego okresu programowania na lata 2023-2027 jako użyteczne 

zalecenia do poddania analizie podczas opracowania i wdrożenia kolejnej LSR, na bazie 

doświadczeń oceny ex-post LSR 2014-2020:  

⎯ Analiza zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym wskazuje, że cele LSR Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice są nadal aktualne i powinny być kontynuowane w latach 2023-

2027. Patrząc na trafność mechanizmu RLKS z perspektywy oceny LSR w okresie 

2014-2020 należy stwierdzić, że LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice jest w wysokim 

stopniu dopasowana do potrzeb mieszkańców i odpowiada na zidentyfikowane 

problemy. Obszar LSR spójny terytorialnie i geograficznie. Głównym atutem obszaru 

LSR jest położenie na obszarze aglomeracji warszawskiej. Specyfiką obszaru LSR jest 

jednak niski poziom kapitału społecznego, jako istotny niematerialny zasób rozwoju 

lokalnego. Analiza danych statystycznych pokazuje potrzebę kontynuacji wsparcia 

MSP w formie wsparcia startu nowej firmy, szkoleń i doradztwa. Rekomenduje się 

konsultację założeń LSR z uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów społeczno-

gospodarczych obszaru LSR, na które mogą oddziaływać środki udostępnione LGD w 

ramach EFRROW z PS WPR 2023-2027 oraz z programu regionalnego w ramach FEM 

2021-2027 EFRR i EFS+. 
 

⎯ Przynależność gmin członkowskich LGD do WOF i Stowarzyszenia „Metropolia 

Warszawa” stwarza możliwości finansowania inwestycji społeczno-gospodarczych w 

nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 ze środków dedykowanych na 

instrumenty terytorialne. Projekty te mogą stanowić swoistą „bazę” dla operacji 

realizowanych ze środków LSR 2023-2027. W celu osiągnięcia efektu synergii zaleca 

się preferowanie w kolejnej perspektywie 2023-2027 operacji wykorzystujących 

potencjał projektów realizowanych w ramach „Strategii rozwoju metropolii 

warszawskiej do 2040 roku” (projekty komplementarne i projekty partnerskie). 
 

⎯ Realizacja LSR 2014-2020 pokazała wysoki stopień osiągnięcia założonych celów 

lokalnej strategii rozwoju. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby rzetelnie 

oszacować wartości docelowe wskaźników mierzących efekty realizowanych działań, 

gdyż w okresie 2014-2020 wiele wskaźników odnoszących się, szczególnie do celu 

ogólnego 2 okazało się znacznie niedoszacowanych. W kolejnej perspektywie 2023-

2027 zaleca się utrzymanie systematycznej wymiany informacji sprawozdawczych z 

Urzędem Marszałkowskim pełniącym zadania IZ dla programu regionalnego i IP dla PS 

WPR 2023-2027 celem pozyskiwania informacji o zawartych umowach i wypłaconych 

środkach pomocowych. Pozwoli to na bieżące monitorowanie wdrożenia LSR i 
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dokonywanie koniecznych zmian w budżecie przedsięwzięć, jeżeli zmiany okażą się 

konieczne do zapewnienia celów LSR.  
 

⎯ Wdrożenie LSR 2014-2020 w ograniczony sposób wpłynęło na rozwój kapitału 

społecznego na obszarze trzech gmin członkowskich. Projekty LSR w niewielkim 

zakresie pobudziły aktywność społeczną i zaangażowanie w sprawy lokalne, choć 

operacje własne realizowane przez LGD na rzecz społeczności lokalnej były bardzo 

dobrze odbierane przez mieszkańców i gminy członkowskie. Pomimo braku 

doświadczeń LGD we realizacji projektów grantowych w perspektywie 2014-2020, 

rekomendować należy ten instrument realizacji LSR na kolejny okres programowania 

2023-2027, jako narzędzie aktywizacji mieszkańców i lokalnych organizacji 

pozarządowych. Badanie nie pozwoliło na wskazanie, czy wsparcie koncepcji Smart 

Villages powinno zostać wprowadzone do LSR, ponieważ LGD nie stosowało tego 

podejścia w okresie 2014-2020; nie ulega jednak wątpliwości, że ta oddolna i lokalna 

koncepcja rozwoju wsi, mająca na celu wypracowanie efektywnych i 

niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki 

innowacyjnemu podejściu, może być użytecznym narzędziem rozwoju lokalnego.   
 

⎯ Badanie pokazało, że problem aktywizacji dzieci i młodzieży z tereny działania LGD 

jest realnym wyzwaniem, na który można oddziaływać środkami pomocowymi. 

Rekomenduje się skierowanie części środków LSR 2023-2027 z obszaru rozwoju 

kapitału społecznego na aktywizację ludzi młodych poprzez realizację operacji na 

rzecz lokalnego środowiska młodzieżowego, w tym integrujących i animujących. W 

Diagnozie LSR 2023-2027 zasadne będzie dokonanie analizy obecnej oferty, jaka jest 

dostępna dla ludzi młodych na obszarze LSR i zaplanowanie działań pomocowych do 

niej komplementarnych. 
 

⎯ Program „Marka Lokalna” realizowany przez LGD w ramach projektu współpracy z 

dwoma śląskimi LGD okazał się sukcesem na skalę lokalną powiatu pruszkowskiego. Z 

uwagi na dwuletni okres licencji na użytkowanie znaku „Marka Lokalna” zaleca się 

aneksowanie umów z laureatami i zapewnienie finansowania kontynuacji programu 

po 2022 roku. 
 

⎯ Realizacji LSR przyczyniła się do wzmocnienia istniejących firm i powstania nowych 

przedsiębiorstw. Dzięki środkom LSR utworzonych zostało 36 nowe miejsca pracy (25 

szt. w ramach premii na podejmowanie działalności i 11 szt. w ramach rozwijania 

istniejących firm). Pomimo dostępnych różnych form wsparcia przedsiębiorczości na 

terenie LSR w postaci pomocy z PUP czy z programów unijnych POWER, w kolejnej 

perspektywie środków WPR 2023-2027 zasadne będzie realizowanie projektów 

skierowanych na wyrównywanie szans rozwojowych i dywersyfikację zatrudnienia 

poprzez działania dotyczące pobudzania przedsiębiorczość. Wsparcie powinno być 

komplementarne do dotacji oferowanych przez PUP w ramach aktywizacji 

zawodowej ze środków krajowych i w ramach środków EFS+. Zasadne będzie 

podniesienie kwoty pomocy dla osób otwierających nowe firmy z 50 tys. do 150 tys. 

zł. W zakresie wsparcia istniejących firm, z uwagi na potencjał podwarszawskich MSP, 
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wsparcie powinno być ograniczone do inkubacji nowych przedsiębiorców i pomocy 

im przez pierwsze 2-3 lata na starcie. Zaleca się realizację przez LGD projektów 

sieciujących MSP na lokalnym rynku powiatu pruszkowskiego. Badanie pokazało 

potrzebę, aby w kolejnej perspektywie 2023-2027 rozważyć profilowanie działalności 

LGD, jako lokalnej Instytucji Otoczenia Biznesu, poprzez uruchomienie inkubatora 

przedsiębiorczości czy stworzenie gminnej przestrzeni coworkingowej dla 

nowopowstających i rozwijających się firm terenu obszaru LSR. LGD może również w 

większym stopniu informować MSP o dostępnych programach pomocowych z innych 

źródeł poza LSR (PARP, WFOŚiGW, ZUS, MJWPU). Wpłynie to pozytywnie na rozwój 

przedsiębiorczości obszaru trzech gmin członkowskich.  
 

⎯ Analiza danych pokazała, że poprzez udzielane dotacje LGD przyczyniła się do 

budowania lokalnego potencjału w zakresie rekreacji i dziedzictwa kulturowego w 

oparciu o zasoby lokalne gmin (np. grupa projektów z terenu Gminy Raszyn dotycząca 

zabytkowej Austerii i bitwy pod Raszynem z 1809 roku). Działo się tak głównie dzięki 

realizacji projektów inwestycyjnych przez gminy, jak również skutecznej realizacji 

operacji własnych LGD w tym obszarze tematycznym. Analiza jakościowa i wywiady z 

pracownikami gmin pokazują jednak, że w obszarze działań infrastrukturalnych wciąż 

pozostają duże potrzeby wdrożeniowe. Badania ankietowa prowadzone pośród 

mieszkańców potwierdzają potrzebę realizację projektów zmierzających do 

polepszenia stanu infrastruktury drogowej (w tym ciągi pieszo-rowerowe) oraz 

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej ogólnodostępnej i nieodpłatnej dla 

mieszkańców. W kolejnym okresie programowania 2023-2027 szczególną uwagę 

należy zatem położyć na identyfikację i wsparcie projektów sieciujących i 

stymulujących rozwój gospodarczy i innowacyjność miejscowości z wykorzystaniem 

potencjału kulturowego i środowiskowego (np. poprzez zintegrowane projekty 

ciągów pieszo-rowerowych).  
 

⎯ Analiza statystyczna pokazuje, że dominującą grupę wiekową mieszkańców obszaru 

LSR stanowić będą osoby w senioralnym. W LSR 2023-2027 zasadne będzie zatem 

dedykowanie działań aktywizujących seniorów w szczególności poprzez realizację 

operacji w zakresie włączenia społecznego, cyfrowego lub innym. Doświadczenia 

wdrożenia LSR pokazują dobre praktyki realizacji przez LGD takich projektów (np. 

projekty „Ja w internecie” finansowane ze środków PO PC 2014-2020 i projekt 

„Kultura w sieci. Program szkoleniowy dla mieszkańców gminy Michałowice w 

zakresie kompetencji cyfrowych” finansowany ze środków Gminy Michałowice). 

Działania zaplanowane do realizacji w ramach LSR 2023-2027 uwzględniać powinny 

analizę obecnej oferty, jaka jest dostępna dla seniorów na obszarze LSR w ramach 

działań gmin członkowskich i innych podmiotów publicznych. 
 

⎯ Dzięki wsparciu w ramach RLKS zrealizowano szereg nowych pomysłów, 

stanowiących udoskonalenia na poziomie lokalnym (innowacyjnych). Były to przede 

wszystkim projekty MSP, choć kryterium innowacyjności operacji stosowano również 

w projektach inwestycyjnych dedykowanych JST. W nowym okresie programowania 
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2023-2027 zasadne będzie kontynuowanie preferowania projektów innowacyjnych 

na obszarze LSR. Zaleca się, w przyszłej perspektywie finansowej, doprecyzowanie 

podejścia do kwestii oceny innowacyjności we wspieranych projektach. Rekomenduje 

się określenie w LSR opisu planowanych metod wdrożenia zdefiniowanych innowacji i 

ich oczekiwanego wpływu na rozwój obszaru; preferowane powinny być operacje 

cechujące się innowacyjnością kreatywną. 
 

⎯ Do 2022 roku LGD realizowała dwa projekty współpracy, które przyniosły efekty 

zgodne z założeniami (trzeci projekt współpracy pozostawał w ocenie UMWM). 

Rekomenduje się kontynuację dotychczasowych rozwiązań, szczególe we współpracy 

z włoskim partnerem w celu promocji obszaru LSR i zapewnienia możliwości wymiany 

produktów i usług lokalnych. 
 

⎯ Dla skuteczności funkcjonowania biura LGD ważne jest zapewnienie kompetentnej 

kadry pracowników predysponowanych do wykonania zadań przewidzianych w 

przepisach prawa. Niezależnie od konieczności rozwoju zawodowego pracowników 

nie powinno się wykluczać w pracy biura LGD korzystania ze specjalistycznej pomocy 

zewnętrznej. Przy naborach konkursowych zamieszczane były obowiązkowe 

komunikaty na stronach internetowych Urzędów Gmin i tablicach informacyjnych 

przy UG. Jednakże LGD rzadko korzystało z tradycyjnych form informacji i promocji, 

jakimi są drukowane plakaty w gablotach i na tablicach umieszczonych przy 

świetlicach wiejskich. W celu usprawnienia informacji i promocji działań LGD, 

szczególnie w okresie 2023-2027 zasadne będzie wprowadzenie zmian w Planie 

komunikacji: komunikaty o naborach powinny być dystrybuowane zarówno drogą 

tradycyjną (tablice przy świetlicach wiejskich), jak również za pośrednictwem strony 

internetowej i fanpage na Facebook-u. Rozważenia i dodatkowej analizy możliwości 

w ramach zadań biura LGD wymagają działania animacyjne prowadzone w formie 

tradycyjnych stoisk podczas ważnych i uczęszczanych przez mieszkańców wydarzeń. 

Przykładem takiego eventu jest dwudniowy Nadarzyński Jarmark Świąteczny. 
 

⎯ W obszarze analizy funkcjonowania LGD zasadne jest ograniczenie ryzyka migracji 

pracowników do ościennych Urzędów Gmin zapewniając im atrakcyjny system 

wynagrodzenia i motywacji. System wynagradzania pracowników LGD powinien być 

konkurencyjny do wynagrodzeń dostępnych w sektorze samorządowym.  
 

⎯ Badanie ewaluacyjne pokazało zasadność weryfikacji przyjętych kryteriów oceny 

stosowanych w okresie 2014-2020. Praktyka stosowania kryterium innowacyjności 

pokazała problemy z wdrożeniem i oceną tego kryterium. Poprzez skuteczny system 

doradztwa i szkoleń dla wnioskodawców istotnie problem ten został ograniczony. 

Mając na uwadze finalny okres wdrożenia LSR formułując zapisy dotyczące Planu 

komunikacji na kolejny okres programowania 2023-2027 zasadne będzie zapewnienie 

różnorodności metod aktywizujących społeczność, szczególnie MSP z obszaru LSR tj. 

projekty realizowane w partnerstwie przez podmioty z obszaru objętego LSR. 
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⎯ W obszarze oceny wartości dodanej podejścia LEADER badanie pokazało, że dzięki 

pomocy LSR uzyskano efekt komplementarności środków EFRROW ze środkami 

własnymi gmin członkowskich, w ramach projektów gdzie gminy występowały w roli 

beneficjentów. Działania skierowane do JST sprawdziły się i powinny być 

kontynuowane.  
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Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

Kwestionariusz ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru LSR 
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Załącznik 1 - Wykaz operacji własnych LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizowanych w ramach poddziałania 19.2.  

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Przeznaczenie wsparcia 
Kwota 

przyznanego 
wsparcia 

Data realizacji Wykonawca 

1. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Akademia Przedszkolaka w 
Raszynie 

Projekt polegał na organizacji 
zawodów o charakterze sportowo-

kulturalnych, pokazów umiejętności 
sprawnościowych, występy 

zaproszonych artystów oraz różnego 
rodzaju zabaw integracyjnych dzieci-

rodzice , dzieci-dziadkowie. 

50 000 zł 
Od 06.06.2017 do 
15.03.2019 

Gminny Ludowy Klub Sportowy 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 05-
830 Nadarzyn 

2. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Wzmocnienie integracji społecznej 
poprzez program społeczny "Sport 
i rekreacja 50+ w gminie Raszyn" 

Projekt polegał na organizacji 
nieodpłatnych zajęć sportowych dla 
osób starszych i seniorów z terenu 

działania LGD.  

50 000 zł 
Od 11.04.2019 do 
27.07.2020 

Centrum Kultury Raszyn w 
Raszynie, Al.. Krakowska 29a, 05-
090 Raszyn 

3. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Dzieciaki kontra mistrz w 
rywalizacji przedszkolaków z 

Gminy Nadarzyn 

Celem projektu było nakręcenie 46 
filmów - treningu, wyzwania dla 

"dzieciaków" 
50 000 zł 

Od 11.04.2019 do 
31.12.2020 

Gminny Ludowy Klub Sportowy 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 05-
830 Nadarzyn 

4. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

"Wzmocnienie integracji 
społecznej poprzez rozwój kapitału 

społecznego seniorów gminy 
Nadarzyn" 

Operacja polegała na kompleksowej 
organizacji tygodniowej wizyty 

studyjno-szkoleniowej nad polskim 
morzem oraz kompleksowej 

organizacji całdniowej wizyty studyjn-
szkoleniowej w Sandomierzu. 

50 000 zł 
Od 06.06.2017 do 
19.02.2019 

Gminny Ludowy Klub Sportowy 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 05-
830 Nadarzyn 
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5. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

"Raszyn wczoraj, dziś i jutro" 
wydanie filmu dokumentalnego 

Operacja polegała na opracowaniu, 
nagraniu oraz wydaniu filmu 

poświęconego tradycji, kulturze i 
teraźniejszości Gminy Raszyn. Projekt 
służy promocji obszaru LSR poprzez 

pokazanie tradycji i kultury. 

50 000 zł 
Od 16.03.2018 do 
09.01.2020 

Centrum Kultury Raszyn w 
Raszynie, Al.. Krakowska 29a, 05-
090 Raszyn 

6. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Wydanie publikacji promującego 
obszar LSR albumu 

fotograficznego "Historie 
mieszkańców Raszyna, Falent i 

okolic" 

Operacja polegała na opracowaniu i 
wydaniu wydawnictwa promocyjnego 
obszaru LSR albumu fotograficznego 
obejmującego dziedzictwo Raszyna, 

Falent i okolic. Projekt służy promocji 
obszaru LSR poprzez pokazanie tradycji 

i kultury oraz teraźniejszości gminy 
Raszyn i najbliższych okolic. 

50 000 zł 
Od 16.03.2018 do 
27.05.2020 

Centrum Kultury Raszyn w 
Raszynie, Al.. Krakowska 29a, 05-
090 Raszyn 

7. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Tacy byliśmy Tacy jesteśmy 
publikacja wydawnictwa 

promocyjnego dotyczącego historii 
i teraźniejszości Gminy 

Michałowice.  

Operacja polegała na opracowaniu i 
wydaniu wydawnictwa promocyjnego 
dotyczącego historii i teraźniejszości 
Gminy Michałowice oraz realizacja 

konkursu fotograficznego dla 
mieszkańców obszaru LSR. 

50 000 zł 
Od 16.03.2018 do 
24.01.2020 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Ogrodu Komorów 
"Komorowianie" , ul. Ceglana 29, 
05-800 Komorów 

8. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Promocja obszaru LSR przez 
Orkiestrę OSP Nadarzyn 

Operacja polegała na opracowaniu, 
nagraniu oraz wydaniu filmu 

dotyczącego wydarzeń promujących 
obszar LSR przez Orkiestrę OSP 
Nadarzyn. Na potrzeby projektu 
zostały zakupione instrumenty 

muzyczne oraz umundurowanie dla 
członków orkiestry.  

50 000 zł 
Od 11.04.2019 do 
25.06.2020 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Nadarzynie, 05-830 Nadarzyn ul. 
Warszawska 15 
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9. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Koncert na stulecie odzyskania 
niepodległości 

Projekt polegał na organizacji koncertu 
niebiletowego oraz realizacji pikniku 
patriotycznego na terenie kościoła 
parafialnego w Michałowicach dla 

mieszkańców Gminy Michałowice oraz 
osób przyjezdnych 

50 000 zł 
Od 16.03.2018 do 
28.02.2019 

INTERADAM -Adam Świeciński, 
ul. Kaukaska8/35, 02-760 
Warszawa 

10. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Dolina Utraty promocja lokalnych 
zasobów Gminy Michałowice 

Projekt polegał na organizacji spływu 
kajakowego w Dolinie Utraty na 

terenie Gminy Michałowice. Operacja 
miała na celu integrację społeczną 

mieszkańców i budowanie tożsamości 
lokalnej.  

50 000 zł 
Od 11.04.2019 do 
12.02.2021 

Stowarzyszenie 
Aktywnie,Bezpiecznie,Ciekawie; 
05-816 Michałowice, ul. Widok 
14 

11. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Spartakiada przedszkolaka w 
Nadarzynie 

Projekt polegał na organizacji 
jednodniowego wydarzenia 

kulturalnego skierowanego do 
mieszkańców obszaru LSR. Impreza 

rekreacyjno-integracyjna o charakterze 
festynu na około 250 osób. 

50 000 zł 
Od 06.06.2017 do 
15.11.2018 

Gminny Ludowy Klub Sportowy 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 05-
830 Nadarzyn 

12. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Piknik edukacyjno-kulturalny w 
Raszynie.  

Projekt polegał na kształtowaniu 
kompetencji kluczowych młodzieży 

Gminy Raszyn 
50 000 zł 

Od 06.06.2017 do 
08.01.2019 

Centrum Kultury Raszyn w 
Raszynie, Al.. Krakowska 29a, 05-
090 Raszyn 

13. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Kompleksowa organizacja 
zagranicznej wizyty studyjno-
szkoleniowej seniorów i osób 

towarzyszących z obszaru 
działania Lokalnej Grupy Działania 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice do 

Vico Nel Lacio (Włochy) 

Operacja polegała na realizacji wyjazdu 
studyjno-edukacyjnego . Operacja 

obejmowała program edukacyjny na 
miejscu realizowany we współpracy z 

branżową organizacją partnerską 
zajmującą się problematyką senioralną 

we Włoszech. 

50 000 zł 
Od 06.06.2017 do 
16.11.2018 

Sovik sp.z o.o., Ul. Gustawa 
Morcinka 3/36, 01-496 
Warszawa 
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14. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Promocja obszaru LSR poprzez 
zakup ławek parkowych, 

zlokalizowanych w Gminie 
Michałowice 

Operacja polegała a zakupie 24 ławek 
parkowych, które zostały posadowione 

w Gminie Michałowice 
50 000 zł 

Od 02.07.2020 do 
17.09.2021 

mmcite4 sp. zo.o. , ul. 
Broniewskiego 64, 43-300 
Bielsko-Biała 

15. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Wyposażenie Izby Pamięci w 
obiekcie historycznym Austerii w 

Raszynie 

Operacja polegała na wyposażeniu 
obiektu Austeria w Raszynie, które 

było wydarzeniem unikatowym dzięki 
połączeniu elementów historii oraz 

odtworzeniu reprodukcji prac 
wybitnych malarzy historycznych. 

50 000 zł 
Od 11.04.2019 do 
29.03.2021 

Centrum Kultury Raszyn w 
Raszynie, Al.. Krakowska 29a, 05-
090 Raszyn 

16. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Lider Medialny 

Operacja polegała na realizacji dwóch 
sesji szkoleniowych w zakresie 

podniesienia kompetencji w social 
mediach oraz kompetencji w zakresie 

komunikacji w mediach 
elektronicznych dla lokalnych liderów 

oraz pracowników LGD. 

50 000 zł 
Od 10.05.2019 do 
29.09.2021 

Usługi projektowo-Graficzne 
Rafał Dymerski, ul. Długa 25/29, 
05-200 Wołomin 

17. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Promocja obszaru LSR poprzez 
posadowienie tablic informacyjno-
promocyjnych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Nadarzyn oraz 
publikacja folderów promocyjno-

informacyjnych 

Operacja polegała na posadowieniu 
tablic informacyjno-promocyjnych 
zlokalizowanych na terenie Gminy 
Nadarzyn oraz publikacja folderów 

promocyjno-informacyjnych 

50 000 zł 
Od 16.03.2018 do 
17.12.2021 

Stowarzyszenie Proaktywni , ul. 
Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn 

18. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Rozwój Kapitału Społecznego 
mieszkańców Gminy Nadarzyn 

poprzez zakup i instalację zabawek 
na placu zabaw dla dzieci w 

miejscowości Wolica. 

Operacja polegała na zakupie i 
instalacji 6 zabawek na placu zabaw 

dla dzieci w miejscowości Wolica. 
50 000 zł Od 29.10.2020 do -  

BUGLO PLAY SP. Z O.O. ul. 
Bojowników o Wolność i 
Demokrację 4, 75-209 Koszalin 
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19. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Nagranie filmu promującego 
obszar LSR poświęconego tradycji 
wieńca dożynkowego oraz zakup 

strojów ludowych. 

Operacja polegała na opracowaniu, 
nagraniu i wydaniu filmu dotyczącego 

tworzenia wieńca dożynkowego z 
udziałem mieszkańców Gminy 

Nadarzyn przebranych w ludowe stroje 
tradycyjne.   

50 000 zł 
Od 16.03.2018 do 
03.01.2020 

Gminny Ludowy Klub Sportowy 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 05-
830 Nadarzyn 

20. 
Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

Zagospodarowanie terenu w 
północnej części Ogródka 

Jordanowskiego w miejscowości 
Raszyn 

Operacja polegała na wykonaniu placu 
zabaw dla dzieci  niepełnosprawnych 
zlokalizowanych w północnej części 

istniejącego Ogródka Jordanowskiego 
znajdującego się na terenie Centrum 

Sportu Raszyn. 

50 000 zł 
Od 28.10.2021 do -
20.01.22 

AS BUD ALBERT ŚPIEWAKOWSKI, 
ul. Adama Ciołkosza 2/41, 03-134 
Warszawa 

      RAZEM 1 000 000 zł     
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Załącznik 2 - Poddziałanie 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 

Lp. lider projektu  Tytuł operacji Przeznaczenie wsparcia 
Kwota 

przyznanego 
wsparcia 

Uwagi Data realizacji 

1. 
Lokalna Grupa 
Działania Nadarzyn-
Raszyn-Michałowice 

 „Tradycja i nowoczesność 
Polska Włochy – organizacja 
wizyt studyjno-szkoleniowych 
na terenie działania GAL Ernici 
Simbriuni z udziałem 
przedsiębiorców i lokalnych 
liderów z obszaru działania LGD 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 
oraz LGD Wszyscy Razem”  

Projekt skierowany do mieszkańców i 
lokalnych liderów z terenu gmin 
członkowskich, projekt realizowany w 
partnerstwie z LGD Wszyscy Razem z 
pow. przysuskiego i pow. grójeckiego, 
woj. mazowieckie  

315 000 zł 

Rozliczenie zaplanowane 
zostało na III etapy I etap - 
06/2022 II etap - 02/2023 III 
etap - 06/2024 (tak zostało 
wskazane we wniosku, 
obecnie czekamy na 
podpisanie aneksu w SW) 

15.01.2021 r.- 30.06.2024 (jeśli 
zostaną zrealizowane wszystkie 
wyjazdy to projekt zostanie 
rozliczony do końca 2023 r.)                                              

2. 
Lokalna Grupa 
Działania Nadarzyn-
Raszyn-Michałowice 

Marka Lokalna na BIS 

Projekt skierowany do Laureatów 
marki Lokalnej oraz mieszkańców 
gmin członkowskich. Projekt 
realizowany z dwoma LGD z woj. 
Śląskiego „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” i ,,LGD Brynica to nie 
granica" skierowany do lokalnych 
przedsiębiorców z terenu gmin 
członkowskich 

315 000 zł W trakcie rozliczenia 

operacja została rozpisana na III 
etapy realizacji (trzy WOP), 
ostatni etap rozliczenia do 
31.012.2022 r. 

3. 
Lokalna Grupa 

Działania Nadarzyn-
Raszyn-Michałowice 

Lokalna akademia rozwoju 

Celem Lokalnego inkubatora 
przedsiębiorczości  w Gminie 
Michałowice byłaby pomoc 
nowopowstałym firmom z sektora 
MSP w osiągnięciu pozycji na rynku i 
ukierunkowaniu ich np. na 
współpracę z firmami 
funkcjonującymi na terenie gmin 

489 000 zł 
projekt złożony wysyłką 
rejestrowaną w dniu 
16.01.2022 r 

operacja została rozpisana na III 
etapy realizacji (trzy WOP), 
ostatni etap rozliczenia do 
30.06.2024 r. 
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członkowskich Nadarzyn, Raszyn, 
Michałowice. Dla osób chcących 
założyć własną firmę - Lokalny 
inkubator przedsiębiorczości — 
stanowiłby wylęgarnię pomysłów, 
inicjatyw, planów, prowadziłby 
okresowe szkolenia zwiększające 
konkurencyjność ofert MSP. Projekt 
realizowany w partnerstwie z LGD 
Zielone Mosty Narwi, skierowany w 
zakresie partnera do mieszkańców w 
zakresie realizacji szkoleń bądź 
kursów z powiatu pułtuskiego. 

 

 

 

 

 


