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Biuro LGD 

Funkcjonowanie biura LGD i funkcjonowanie organów LGD nie budzi zastrzeżeń. Jak 

wynika z analizy protokołów organy LGD funkcjonują sprawnie. Decyzje w stowarzyszeniu 

są podejmowane stosunkowo szybko w określonych terminach. Pracownicy biura wskazali 

dwa obszary najczęściej zadawanych pytań przez beneficjentów. Jeden z nich to możliwości 

dofinansowania na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach PROW 

2014-2020, a drugi to rodzaje działań edukacyjnych i szkoleń - proponowane i organizowane 

przez LGD. 

 

Stowarzyszenie 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wykonuje swoje zadania na 

podstawie Statutu (Uchwała nr 6/06/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego z dnia 9 czerwca 2016 r.). Władze 

Stowarzyszenia reprezentowane są przez Walne Zabrania Członków, Zarząd, Radę oraz 

Komisje Rewizyjną. Członek jednego z Organów władz Stowarzyszenia nie może być 

jednocześnie członkiem innego Organu. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danej władzy. 

Statut określa, że działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków  

i zatrudnionych pracownikach. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Biurze LGD zatrudnionych 

było dwóch pracowników: Dyrektor biura LGD oraz Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu 

funkcjonowania LGD i wdrażania LSR, realizacji projektów. Pracownicy wykonywali 

obowiązki zgodne z zajmowanym stanowiskiem oraz w ramach dodatkowych działań – 

zadania ze stanowiska specjalisty ds. realizacji projektów oraz specjalisty ds. obsługi Rady  

i projektów.  

Siedziba Biura Stowarzyszenia LGD jest wyraźnie oznakowana. Na budynku umieszczono 

tablicę, na drzwiach lokalu widnieje informacja o godzinach pracy. Członkowie Zarządu, 

zgodnie z wymogami Statutu, posiadają odpowiednie kwalifikacje. W Biurze Stowarzyszenia 

jest ogólnie dostępna dokumentacja poświadczającą kwalifikacje i doświadczenie Członków 

Zarządu. 
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Dotychczasowe realizowane przez LGD działania w ramach poprzedniej perspektywy 

finansowej były dobrą platformą współpracy i wymiany wspólnych doświadczeń i oczekiwań 

społeczności lokalnej względem władz samorządowych oraz ważnym momentem dla 

wypracowanie dobrego wizerunku Stowarzyszenia. 

 

Sprawność funkcjonowania LGD.  

W roku 2018 r. LGD nie oceniało żadnych projektów. W dniu 31.12.2018 r. zostały 

ogłoszone nabory w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przezspołeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakresy tematyczne operacji to Rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność przez: 

1. podejmowanie działalności gospodarczej. 

2. rozwijanie działalności gospodarczej. 

3. tworzenie  lub  rozwój  inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów  rolnych  

będących  przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołującego Europejski  Urząd  ds.  Bezpieczeństwa  Żywności  oraz  

ustanawiającego  procedury  w  zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 

31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie  

produkcji,  przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą 

działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności. 

W roku 2018 Stowarzyszenie rozliczyło jedną operację własną: pod nazwą "Realizacja 

Zlotów Sołtysów" oraz projekt grantowy. W trakcie realizacji projektu grantowego trzech 

grantobiorców zrezygnowało z podpisania umowy co skutkowało zmniejszeniem wysokości 

przyznanej pomocy. Niestety Stowarzyszenie nie mogło zmniejszyć zaplanowanych do 

realizacji wskaźników.  Realizacja Zlotów Sołtysów przebiegła sprawnie.  
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Pozostałe trzy operacje własne ("Realizacja turniejów Chłopskiej Szkoły Biznesu", "Wydanie 

bezpłatnej gazety dotyczącej obszaru LSR' oraz "Animator społeczności lokalnej - praca ze 

społecznością obszaru LSR"), na które umowy zostały podpisane w 2017 r., zostały 

zrealizowane w 2018 r. Stowarzyszenie oczekuje na płatności ostateczne, które zostaną 

wypłacone w 2019 r.  

Jednostki samorządów terytorialnych w 2018 r. realizowały swoje projekty w ramach PROW 

2014-2020. Płatności ostateczne w ramach tych projektów prawdopodobnie zostaną 

zapłacone w 2019 r. 

Aby skutecznie realizować cele LGD należy ponownie przenalizować wartości wskaźników 

w Lokalnej Strategii Działania na lata 2014-2020 i dokonać ich zmiany, uaktualnienia. 

Ponadto na bieżąco należy analizować plan komunikacji i jego realizację. 

Z innych zagadnień mających wpływ na realizację LSR należy wymienić zaangażowanie 

członków Stowarzyszenia, z których tylko niewielka ilość uczestniczy w działaniach LGD. 

Ponadto w roku 2018 w biurze LGD nastąpiła duża rotacja pracowników co pośrednio ma 

wpływ na realizację LSR.  Dodatkowo na realizację LSR mają również wpływ Wytyczne i 

rozporządzenia wprowadzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Organ decyzyjny 

Organem decyzyjnym LGD jest Rada. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Szanse Bezdroży 

Gmin Powiatu Goleniowskiego (§21 pkt. 1 i 2) Rada będąca organem decyzyjnym składa się 

z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i od 4 do 15 członków wybieranych 

i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania. 

Wybór członków Rady odbywa się z zachowaniem parytetu równowagi przedstawicielstwa 

sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego. 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane  

w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Szczegółowe zasady 

i procedury funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego oraz sposób jej powoływania i zmian w składzie, określa Regulamin Pracy 

Rady. 
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Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą w miarę potrzeb.  

W roku 2018 odbyły się dwa posiedzenia Rady. 

 

Procedury 

Wnioski składne do LGD podczas naborów oceniane są przez Radę Stowarzyszenia pod 

kątem: 

* zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 

 * zgodności z Lokalnymi Kryteriami – średnia punktów uzyskana z oceny zgodności przez 

dany wniosek plasuje go na odpowiednim miejscu na liście rankingowej. 

Do tej pory obecnie obowiązujące kryteria wyboru operacji spełniały swoją rolę. Podczas 

szkoleń dla beneficjentów przed ogłoszeniem naborów oraz w trakcie trwania naboru dla 

przedsiębiorców beneficjenci zgłaszali pracownikom biura swoje zapytania dotyczące 

lokalnych kryteriów wyboru. Konieczna jest ponowna analiza kryteriów wyboru projektów 

pod względem zgłaszanych uwag przez Beneficjentów. 

Wnioskodawcy (na szkoleniach dla przedsiębiorców przeprowadzonych w ostatnim kwartale 

2018 r.) zgłaszali wątpliwości m. in. do kryterium dotyczącego wkładu własnego, grup 

defaworyzowanych oraz do społecznej odpowiedzialności biznesu, produktu rolnego oraz 

spójności terytorialnej w zakresie włączenia społecznego. W  związku z tym należy 

przeprowadzić spotkanie grupy roboczej i zanalizować czy jest potrzeba zmian lokalnych  

kryteriów wyboru przed ogłoszeniem kolejnych naborów.  

Aby podnieść użyteczność procedur należy je na bieżąco aktualizować zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdaniem 

pracowników LGD procedury powinny być jak najbardziej uproszczone i czytelne. 

Procedury regulują odpowiednie rozporządzenia (procedury nabory wniosków, ocena 

wniosków, odwoławcza), statut (procedury ubiegania się o członkostwo, rezygnację, 

zatrudnianie nowych pracowników itp.) i wewnętrzne regulaminy Stowarzyszenia. Pod kątem 

wpasowania działań w LSR procedury są efektywne. 

Efektywność stosowanych procedur należy w LGD podzielić na te związane z PROW  

i procedury funkcjonujące w biurze LGD. Niestety procedury PROW - nadal jak w ubiegłym 
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roku - powodują długi okres oceny formalnej i są niejednokrotnie niezrozumiałe dla samych 

beneficjentów. Na kształt procedur PROW, LGD ma niewielki wpływ – może jedynie 

wnioskować o ich uproszczenie do Urzędu Marszałkowskiego i zgłaszać ten problem na 

forach krajowych.  

 

Aktywizacja 

Ważną rolą LGD we wdrażaniu LSR powinno być aktywizowani i motywowanie 

mieszkańców do zaangażowania się we wdrażanie Strategii. Na tym polu LGD może 

pochwalić się już osiągnięciami związanymi z zaangażowaniem lokalnych liderów 

reprezentujących sektory publiczny, społeczny i gospodarczy w prace warsztatowe  

i przygotowanie dokumentu LSR. Zaangażowanie to zaowocowało również wejściem tych 

osób w skład Rady i Zarządu LGD. Można więc domniemać, że kompetencje przedstawicieli 

tych organów są wystarczające do podjęcia działań aktywizacyjnych i motywacyjnych 

skierowanych do pozostałych mieszkańców obszaru. W tym zakresie szczególna rola 

organów LGD związana jest z pomocą dla beneficjentów w przygotowaniu wniosków  

o przyznanie pomocy w ramach LSR. Zadaniem LGD było więc organizowanie szkoleń  

i warsztatów, skierowanych do organizacji pozarządowych i osób fizycznych, pozwalających 

potencjalnym beneficjentom na nabycie niezbędnych umiejętności i kwalifikacji.  

Wśród narzędzi służącym aktywizacji i nabywaniu umiejętności w ramach poddziałania 19.4. 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 wykorzystywanych w pierwszych miesiącach wdrażania LSR 

wymienić należy szkolenia, warsztaty i spotkania zorganizowane zarówno dla przyszłych 

beneficjentów pomocy PROW, jak również na rzecz podniesienia kwalifikacji osób 

zaangażowanych we wdrażanie Strategii. 

 

Przepływ informacji 

W roku 2018 realizacja Planu komunikacji obywała się zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem. Pracownicy biura LGD przeprowadzili i zorganizowali zaplanowane 

spotkania na sesjach Rady Gmin oraz trzy szkolenia dla potencjalnych beneficjentów  

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju 
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lokalnego kierowanego przez społeczność. LGD dostrzegła zagrożenie w realizacji niektórych 

zadań zawartych w planie komunikacji. Niezbędna będzie aktualizacja planu komunikacji. 

Działalność biura w tym zakresie jest adekwatna do aktualnych potrzeb. 

Biuro stara się aby informacje wypływały z biura jak najszybciej z zachowaniem 

obowiązujących terminów. Informacje o wszelkich spotkaniach i propozycjach umieszczane 

są na stronie internetowej. Osoby posiadające pocztę elektroniczną są powiadamiane za jej 

pomocą. 

Efektywność przepływu informacji i sprawność w podejmowaniu decyzji według analizy 

protokołów Zarządu jest właściwa. Odbywane w miarę potrzeb zebrania ich zakres 

tematyczny sprawiają, że decyzje podejmowane są we właściwych terminach. Nie 

stwierdzono przedłużania się procesów decyzyjnych. Przepływ informacji w strukturze LGD 

zapewnia m.in. strona internetowa, telefony i poczta elektroniczna. Wymienione kanały 

komunikacji służą sprawnemu kontaktowaniu się członków Stowarzyszenia LGD. 

 

Współpraca 

Przynależność do Federacji LGD Pomorza Zachodniego oraz Krajowej Sieci Rozwoju 

Obszarów Wiejskich stanowi platformę wymiany informacji i doświadczeń z innymi LGD.  

Jak w roku poprzednim aktywność LGD w tym obszarze jest również duża. W ramach 

projektów współpracy LGD  uczestniczyła w dwóch projektach współpracy. 

Międzynarodowym projekcie współpracy MAK - Młodzieżowa Akademia Komunikacji oraz 

projekcie współpracy MAT -  „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem 

promocji obszaru LSR. 

 

Promocja 

Do końca 2018 roku Lokalna Grupa Działania wypełniała swoje obowiązki również  

w zakresie działań promocyjnych, informacyjnych itp.:  

Utrzymanie trzech stron internetowych, wśród których stroną kluczową jest 

www.szansebezdrozy.pl, na której zamieszczane są na bieżąco informacje o podejmowanych 

działaniach. Pozostałe dwie strony to www.agropowiat.pl (strona powstała jeszcze w okresie 
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programowania PROW 2007-2013 i ma na celu prezentację kultury i potencjału powiatu 

goleniowskiego), www.polskietrasy.pl (aplikacja mobilna prezentująca trasy rowerowe, 

kajakowe i piesze regionów, w tym obszary tworzącego LGD Szanse Bezdroży Powiatu 

Goleniowskiego).  

Aktywna działalność na portalach społecznościowych:  

- https://www.facebook.com/szansebezdrozy  

- https://www.instagram.com/szanse_bezdrozy/  

- https://www.youtube.com/user/agropowiatpl.  

Prowadzenie tematycznych grup e-mailingowych (34 grupy tematyczne - 63 odbiorców)  

W biurze LGD zorganizowana została stała ekspozycja w postaci stojaka na materiały 

promocyjne i x-bannera. 

 

Prowadzone jest bieżące informowanie w postaci doradztwa udzielanego bezpośrednio  

w biurze (w 2018 roku z możliwości tej skorzystało w sumie 72 beneficjentów). Ponadto 

pracownicy biura losowo prosili o wypełnienie ankiety oceniającej efektywność udzielonego 

doradztwa. W wyniku analizy ankiet przeprowadzonych w okresie od 01.01.2018r. do 

31.12.2018r. (30 ankiet) stwierdza się, że: 

 

 pracownicy zostali ocenieni oceną 4,  

 ogólna satysfakcja beneficjenta: 

o „Raczej jestem zadowolona/y” – 9 na 30 os. 

o „Na pewno jestem zadowolona/y” – 21 na 30 os. 

 pozytywna ocena: 

o „Raczej tak” – 8 na 30 os. 

o „Na pewno tak” – 22 na 30 os. 

 negatywna ocena: 

o „Na pewno nie” – 20 na 30 os. 

o „Raczej nie” – 10 na 30 os. 
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 Metryczka: 

o Kobieta – 13 

o Mężczyzna – 17 

o 24 i mniej – 2 na 30 os. 

o 25-44 – 18 na 30 os. 

o 45 i więcej – 10 os. 

 

 


