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Celem niniejszego raportu jest przedstawienie stanu wdrażania LSR w II półroczu 2013 roku 

oraz wskazanie przyszłych działao, które winny zostad podjęte w celu zrealizowania LSR. 

Zawartośd raportu: 

Częśd A - Lokalna Strategia Rozwoju Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania – krótkie 

omówienie strategii jako dokumentu kierunkowego. 

Częśd B - Ocena stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Bialskopodlaskiej Lokalnej 

Grupy Działania - ocena stanu wdrożenia LSR pod kątem osiągania wskaźników i pod 

kątem finansowym.  

Częśd C - Wnioski i rekomendacje: ukazanie kierunków działao do 2015 r. w sposób 

umożliwiający osiągnięcie zapisanych w LSR celów.  
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Częśd A. Lokalna Strategia Rozwoju Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

1. Lokalna Strategia Rozwoju Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2009-2015 

(zwana dalej: LSR) to strategiczny dokument określający kierunki rozwoju obszaru 

wiejskiego, który ma się z założenia rozwijad dzięki działalności lokalnej grupy działania. LSR 

Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania (zwana dalej: BLGD) obsługuje obszar gmin: Biała 

Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeo, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, 

Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, 

Wisznice, Zalesie (obszar zwany dalej: region bialski). Zgodnie z założeniami osi Leader LSR 

winna byd dokumentem przekrojowym, który, oprócz diagnozy sytuacji zastanej, ma wskazad 

cele i działania, które po zrealizowaniu przyczynią się do rozwoju terenu, którego dotyczy. 

Realizacja LSR winna bezpośrednio przyczynid się do aktywizacji społeczności wiejskich, 

szczególnie poprzez włączenie partnerów gospodarczych i społecznych zarówno na etapie 

planowania jak i wdrażania. 

Zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) 

projekty wdrażane przy współfinansowaniu ze środków przeznaczonych na realizację LSR 

kwalifikują się do następujących działao osi 3 PROW: 

Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (w tym: 311 - 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 312 - Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw, 313 - Odnowa i rozwój wsi)   

oraz tzw. małych projektów (413), które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach osi 3, ale 

przyczyniają się do osiągania jej celów. 

 

2. W LSR określono trzy kierunki rozwoju (cele ogólne) wraz z przypisanymi im celami 

szczegółowymi: 

I. Poprawa jakości życia poprzez rozwój turystyki w regionie objętym LSR: 

  I.1.Tworzenie i promocja szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą 

I.2. Rozwój przedsiębiorczości usługowej i turystycznej 
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II. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru objętego LSR: 

II.1. Zachowanie ludowych tradycji regionalnych i lokalnych  

II.2. Ochrona tradycyjnych walorów przyrodniczych regionu  

II.3. Zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu 

III. Aktywizacja mieszkaoców, wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności 

mieszkaoców regionu  

III.1. Aktywizacja mieszkaoców i rozwój zorganizowanych form aktywności społecznej.  

III.2. Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla organizacji działających na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich  

Z celem ogólnym I powiązane są następujące przedsięwzięcia: 

- Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków wodnych w dolinie Bugu i Krzny wraz 

infrastrukturą 

- Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą. 

- Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków konnych wraz z infrastrukturą. 

Z celem ogólnym II powiązane jest następujące przedsięwzięcie: 

- Tworzenie wiosek tematycznych i łączącego ich szlaku 

Z celem ogólnym II powiązane jest następujące przedsięwzięcie: 

- Tworzenie Wiejskich Centrów Aktywności Społecznej. 
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Częśd B. Ocena stanu wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

1. Metodologia 

1.1 Ocenę stanu wdrożenia LSR oparto na szeregu działao: 

a. badaniu ankietowym beneficjentów i mieszkaoców powiatu bialskiego, 

b. zogniskowanym wywiadzie grupowym (FGI) przeprowadzonym z ekspertami 

uczestniczącymi we wdrażaniu LSR , 

c. badaniu źródeł zastanych (desk research) – analiza dokumentacji dostarczonej przez Biuro 

BLGD, danych GUS, dokumentów własnych, itp. 

Wszystkie te działania miały na celu jak najpełniejsze określenie stopnia realizacji LSR, 

odnalezienie słabszych punktów, dookreślenie stopnia realizacji wskaźników.   

 

2. Badanie ankietowe 

2.1 Badaniu ankietowemu poddano mieszkaoców regionu bialskiego (w tym także 

beneficjentów). Ankiety zostały rozprowadzone przez biuro BLGD w dniach 13 – 20 listopada 

2013 r. Informację zwrotną uzyskano od 100 respondentów. Dodatkowo, w celu weryfikacji i 

uzupełnienia wyników ankiet, w dniach 25 – 29 listopada 2013 r. zrealizowano dodatkowo 

20 wywiadów telefonicznych (CATI) na terenie strefy numeracyjnej regionu bialskiego  

(zawartośd wywiadu była tożsama z zawartością ankiety podstawowej).  

 

2.2 Rozkład płci 

Wyniki 

 Kobiety Mężczyźni 

62,6 37,4 
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2.3 Pytania 

 

2.3.1 Uważam, że mocną stroną regionu bialskiego jest (można zaznaczyd więcej niż jedną 

odpowiedź): 

a. przemysł  

b. turystyka  

c. edukacja  

d. rolnictwo 

Wyniki 

   A B C D 

0,6 38,9 16,7 43,8 

Blisko 40% ankietowanych wskazało na turystykę, jako na obszar, który jest mocną stroną 

regionu bialskiego. Tak duży odsetek potwierdza słusznośd założeo LSR, a także sprawia, iż 

realizacja celów LSR z tego obszaru jest możliwa. 

 

2.3.2 Od początku 2010 r. jakośd życia moja i mojej rodziny (proszę zaznaczyd jedną 

odpowiedź): 

a. pogorszyła się     

b. raczej się pogorszyła    

c. pozostała na tym samym poziomie   

d. raczej się poprawiła    

e. poprawiła się    

Dodatkowo respondenci zostali poproszeni o określenie różnicy w procentach. 
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Wyniki 

    A B C D E 

5,1 14,1 45,5 30,3 5,1 

Średnia wartośd dla całej grupy respondentów: 6,25% 

Łącznie 35,4% respondentów ocenia jakośd życia swoją i swojej rodziny jako lepszą niż przed 

4 laty. Ten wynik znajduje potwierdzenie w danych GUS dotyczących wysokości dochodów 

(por. analiza wskaźnikowa). 

 

2.3.3 Od początku 2010 r. moja wiedza na temat walorów turystycznych regionu bialskiego 

(proszę zaznaczyd jedną odpowiedź): 

a. pogorszyła się     

b. raczej się pogorszyła    

c. pozostała na tym samym poziomie   

d. raczej się poprawiła    

e. poprawiła się    

Dodatkowo respondenci zostali poproszeni o określenie różnicy w procentach. 

Wyniki 

    A B C D E 

1,0 1,0 35,4 44,4 18,2 

Średnia wartośd % dla całej grupy respondentów: 18,01% 

Łącznie ponad 60% ankietowanych osób wskazała, iż ich wiedza nt. walorów turystycznych 

regionu bialskiego wzrosła, przy czym średnia określenia procentowego wzrostu dla całej 

grupy wyniosła blisko 20%. Z pewnością działania podejmowane dla realizacji celów LSR 

(szlaki turystyczne, itp.) miały wpływ na taką wartośd wskaźnika. 
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2.3.4 Od początku 2010 r. moja wiedza na temat walorów turystycznych gminy, w której 

mieszkam (proszę zaznaczyd jedną odpowiedź):  

a. pogorszyła się     

b. raczej się pogorszyła    

c. pozostała na tym samym poziomie   

d. raczej się poprawiła    

e. poprawiła się    

Dodatkowo respondenci zostali poproszeni o określenie różnicy w procentach. 

Wyniki 

    A B C D E 

0,0 1,0 39,2 23,7 36,1 

Średnia wartośd % dla całej grupy respondentów: 18,36% 

Wyniki podobne jak w przypadku pytania dotyczącego regionu bialskiego. 

 

2.3.5 Od początku 2010 r. moja więź z lokalną społecznością (proszę zaznaczyd jedną 

odpowiedź): 

a. zmalała      

b. raczej zmalała     

c. pozostała na tym samym poziomie   

d. raczej wzrosła     

e. wzrosła     

Dodatkowo respondenci zostali poproszeni o określenie różnicy w procentach. 
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Wyniki 

A B C D E 

1,0 4,0 51,5 28,7 14,9 

Średnia wartośd % dla całej grupy respondentów: 13,63% 

43,6% respondentów wskazała, iż na przestrzeni ostatnich lat ich więź lokalną społecznością 

raczej wzrosła lub wzrosła. Wszelkie działania integrujące, które realizowano w ramach 

działania BLDG, na pewno miały wpływ na wartośd tego wskaźnika, tym bardziej, iż 

procentowy wzrost dla całej grupy respondentów wyniósł ponad 10%. 

 

2.3.6 Od początku 2010 r. moja wiedza na temat dziedzictwa kulturowego i naturalnego  

regionu bialskiego (proszę zaznaczyd jedną odpowiedź): 

a. zmalała      

b. raczej zmalała     

c. pozostała na tym samym poziomie   

d. raczej wzrosła     

e. wzrosła 

Dodatkowo respondenci zostali poproszeni o określenie różnicy w procentach.   

Wyniki 

    A B C D E 

2,0 2,0 43,9 36,7 15,3 

Średnia wartośd % dla całej grupy respondentów: 14,56% 

Ponad połowa badanych osób wskazała, iż ich wiedza nt. dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego regionu bialskiego wzrosła. Procentowy wzrost dla całej grupy respondentów 

wyniósł blisko 15%. 
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2.3.7 Od początku 2010 r. moja wiedza na temat dziedzictwa kulturowego i naturalnego  

mojej gminy (proszę zaznaczyd jedną odpowiedź): 

a. zmalała      

b. raczej zmalała     

c. pozostała na tym samym poziomie   

d. raczej wzrosła    

e. wzrosła     

Dodatkowo respondenci zostali poproszeni o określenie różnicy w procentach. 

Wyniki 

    A B C D E 

3,0 1,0 42,4 24,2 29,3 

Średnia wartośd % dla całej grupy respondentów: 16,04% 

Wyniki podobne jak w przypadku pytania dotyczącego regionu bialskiego. 

 

2.3.8 Od początku 2010 r. na terenie regionu bialskiego działania aktywizujące mieszkaoców, 

np. szkolenia zawodowe, organizowano(proszę zaznaczyd jedną odpowiedź): 

a. rzadko   

b. raczej rzadko  

c. tak jak wcześniej  

d. raczej często  

e. często  

Dodatkowo respondenci zostali poproszeni o określenie różnicy w procentach. 
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Wyniki 

A B C D E 

6,7 18,9 28,9 40,0 5,6 

Średnia wartośd % dla całej grupy respondentów: 11,19% 

Należy zwrócid uwagę, że dośd sporo respondentów wskazało (łącznie ponad 25%), iż 

działania aktywizujące mieszkaoców są rzadkie i raczej rzadkie, a blisko 30% - że pozostały 

bez zmian.  

 

2.3.9 Od początku 2010 r. możliwości kształcenia w regionie bialskim(proszę zaznaczyd jedną 

odpowiedź): 

a. zmalały     

b. raczej zmalały    

c. pozostały na tym samym poziomie  

d. raczej wzrosły    

e. wzrosły     

Wyniki 

    A B C D E 

2,4 4,9 37,8 37,8 17,1 

Ponad połowa respondentów uważa, iż możliwości kształcenia w regionie bialskim wzrosły 

lub raczej wzrosły, tylko łącznie 7,3% ma zdanie przeciwne. 

 

2.3.10 Od początku 2010 r. możliwości rekreacji  w regionie bialskim (proszę zaznaczyd jedną 

odpowiedź): 

a. zmalały     

b. raczej zmalały    
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c. pozostały na tym samym poziomie  

d. raczej wzrosły    

e. wzrosły    

Wyniki 

    A B C D E 

2,0 1,0 21,0 50,0 26,0 

Aż 76% respondentów twierdzi, iż możliwości rekreacji w regionie bialskim wzrosły. Widad tu 

bezsprzecznie skutek działao podejmowanych w tym obszarze podczas realizacji LSR. 

 

2.3.11 Region bialski rozwija się w stosunku do innych regionów Lubelszczyzny(proszę 

zaznaczyd jedną odpowiedź): 

a. wolniej    

b. raczej wolniej   

c. w takim samym tempie  

d. raczej szybciej   

e. szybciej    

Wyniki 

    A B C D E 

12,1 15,2 38,4 33,3 1,0 

Na tle Lubelszczyzny respondenci w zdecydowanej większości postrzegają region bialski jako 

rozwijający się w takim samy tempie lub szybciej (łącznie 72,7%). 

 

2.3.12 Moja gmina rozwija się w stosunku do innych gmin regionu bialskiego(proszę 

zaznaczyd jedną odpowiedź): 
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a. wolniej    

b. raczej wolniej   

c. w takim samym tempie  

d. raczej szybciej   

e. szybciej    

Wyniki 

    A B C D E 

9,2 12,2 27,6 37,8 13,3 

Respondenci w zdecydowanej większości postrzegają własną gminę na tle regionu bialskiego 

bialski jako rozwijającą się w takim samy tempie lub szybciej (łącznie 77,7%) 

 

2.3.13 Moje obecne dochody w stosunku do początku 2010 r. (proszę zaznaczyd jedną 

odpowiedź): 

a. spadły    

b. raczej spadły   

c. pozostały niezmienne  

d. raczej wzrosły   

e. wzrosły    

Wyniki 

    A B C D E 

6,0 8,0 47,0 31,0 8,0 

38% respondentów twierdzi, iż ich dochody w badanym okresie wzrosły. Znajduje to 

potwierdzenie w danych GUS. 
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3. Zogniskowany wywiad grupowy 

3.1 Zogniskowany wywiad grupowy miał miejsce w biurze BLGD w dniu 21 listopada 2013 r. 

Przeprowadzone w ten sposób badania jakościowe pozwoliły na dookreślenie w wielu 

miejscach istotnych czynników mających wpływ na obecny stopieo realizacji LSR. W badaniu 

brali udział eksperci z terenu regionu bialskiego (łącznie 12 osób), którzy doskonale znają na 

co dzieo problematykę związaną z wdrażaniem LSR. Zogniskowany wywiad grupowy 

prowadzony był przez moderatora według przygotowanego uprzednio scenariusza. 

Uczestnicy badania bardzo chętnie i wyczerpująco dyskutowali na tematy poruszane podczas 

spotkania. 

3.2 Wnioski 

3.2.1 Turystyka. Region Bialski ma do zaproponowania turystom bardzo wiele atrakcji (także 

unikatowych), m.in. szlak kajakowy Bug – Krzna, Stadninę Koni w Janowie Podlaskim, 

pracownie ginących zawodów, forty Twierdzy Brzeskiej z możliwością gier terenowych 

(paintball), gospodarstwa agroturystyczne, ścieżki edukacyjne, kompleksy leśne, szlaki 

rowerowe (ponad 1000 km z wprowadzonym wkrótce unikatowym oznakowaniem), zabytki 

kultury i dziedzictwa (cmentarze, muzea, klasztory, cerkwie, miejsca kultu, kościoły, itp.), 

wioskę tematyczną w Żeszczynce, rzekę Bug, tradycyjne produkty (sękacz, unikatowe 

nalewki), stoki narciarskie (Międzyrzec Podlaski). Ponadto w regionie bialskim 

organizowanych jest wiele wydarzeo i imprez cieszących się powodzeniem u gości z zewnątrz 

(aukcja koni, Międzynarodowy Przegląd Kolęd Wschodniosłowiaoskich, pielgrzymki w 

Kodniu, Nadbużaoski Rajd Rowerowy, Bieg Sapiehów, bieg „Wrota Wolności”, Bieg Brześd – 

Terespol, wyścigi tandemów (drużyny złożone z niepełnosprawnych i pełnosprawnych), itp. 

Wiele tych atrakcji, imprez, wydarzeo otrzymało wsparcie z BLGD. 

3.2.2. Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Stan zabytków jest bardzo różny. Obiekty sakralne 

są zazwyczaj w dobrym i bardzo dobrym stanie (np. kościółek z 1706 r. w Gminie Piszczac). 

Dwory i dworki, które trafiły w prywatne ręce są w stanie bardzo różnym, ale co 

najważniejsze – często są niedostępne dla zwiedzających. W ramach realizacji LSR wiele z 

tych obiektów otrzymało wsparcie (mat. promocyjne, przewodniki, albumy, działania 

naprawcze), np. Dwór Rodziny Kraszewskich, kościół w Kodniu. Ponadto zabytki są 

prezentowane np. podczas wizyt studyjnych, stanowią swoistą wizytówkę regionu. Odrębną 
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atrakcją regionu bialskiego są kultywowane zwyczaje, obyczaje ludowe. Ich prezentacja 

często odbywa się podczas konkursów wyrobów tradycyjnych, na dożynkach, ale też w 

wydawnictwach (np. dzięki BLGD Gmina Sławatycze wydała album dotyczących tradycji 

Gminy z informacjami m.in. o tzw. Brodaczach – unikalnym zwyczaju charakterystycznym 

wyłącznie dla jednej miejscowości). 

3.2.3 Wioski tematyczne. Obiekt taki funkcjonuje w Żeszczynce (wioska mleczna). Wioska 

istniała już wcześniej, ale dzięki BLGD zyskała wyremontowaną siedzibę. Obecnie w regionie 

bialskim funkcjonuje wiele elementów, zaczątków kolejnych wiosek, należy tylko je rozwinąd, 

spiąd funkcjonalnie. Do takich elementów, które w przyszłości mogą stad się wioskami 

tematycznymi należą m.in. „Od ziarenka do koszuli” (len), szlaki sosnowe, zaczątek wioski 

olenderskiej (Sławatycze), siedem pracowni ginących zawodów, gry terenowe typu Quest. 

Niestety budowa wiosek tematycznych posuwa się zbyt wolno, a jest to jedno z istotnych 

założeo LSR. 

3.2.4 Aktywizacja mieszkaoców. Mieszkaocy narzekają na brak wiedzy przy jednoczesnym 

braku wsparcia merytorycznego (badania, plany marketingowe). Bolączką jest też wąska 

grupa projektów, które mogą byd realizowane w zgodzie z LSR. Aktywnośd mieszkaoców jest 

duża w grupach (np. koła gospodyo), ale znikoma poza nimi. Bardzo często potencjalni 

beneficjenci skarżą się także na bardzo długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków. W 

związku z powyższym bardzo trudno aktywizowad mieszkaoców poprzez szkolenia, a nawet 

wyjazdy studyjne. Stąd też najwięcej środków do wykorzystania pozostało na aktywizację. 

Dodatkowym problemem lokalnej społeczności jest fakt, iż mieszkaocy regionu bialskiego nie 

mają przekonania, iż na turystyce można zarabiad, wolą robid pewne rzeczy społecznie. 

3.2.5 Realizacja działao. Największą popularnością cieszą się nabory w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi”, a także „Małe projekty”. W przypadku tego drugiego działania 

najwięcej środków pozostało na aktywizację mieszkaoców – beneficjenci nie chcą 

organizowad szkoleo, które musieliby współfinansowad. Problemem jest także system 

wsparcia – refundacja poniesionych kosztów, tym bardziej, iż wiele działao realizowanych np. 

w ramach EFS nie wymagało wkładu własnego i płatnośd następowała w formie zaliczki. 

Najmniejszym powodzeniem cieszą się: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 
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„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z podobnych powodów – zbyt duże 

obciążenia dla beneficjentów, wąski obszar zgodności z LSR. 

 

3.3 Problemy wskazane podczas zogniskowanego wywiadu grupowego. 

3.3.1 Sied noclegowa jest zróżnicowana, ale niewystarczająca. 

3.3.2 Brak zintegrowanej informacji turystycznej. 

3.3.3 Brak multimedialnego serwisu turystycznego. Profil na facebooku nie wystarcza. 

3.3.4 Brak ciągłości – imprezy dofinansowane przez BLGD cieszą się wielką popularnością, 

kolejne (bez dodatkowego wsparcia finansowego) zazwyczaj mają dużo mniejszy zakres i 

przez to są mniej atrakcyjne. 

3.3.5 Założono wstępnie zbyt mały udział środków na działanie „Odnowa i rozwój wsi” (10%), 

stąd wynikła koniecznośd korekty. 

3.3.6 Nie wszystkie gminy z terenu powiatu bialskiego są wystarczająco atrakcyjne 

turystycznie i dlatego miały problemy z proponowaniem przedsięwzięd. 

3.3.7 Nieuwzględniono np. usług dla turystów (zbyt wąska grupa przedsięwzięd wynikająca z 

LSR). 

3.3.8 Częsta zmiana interpretacji dokumentacji przez Instytucję Pośredniczącą. 

3.3.9 Szkolenia organizowane przez Instytucję Pośredniczącą (ostatnie w 2009 r.) 

wskazywało na inne rozwiązania niż były wymagane w rzeczywistości. 

3.3.10 Rozbieżności w ocenie przez Instytucję Pośredniczącą, np. w jednym wypadku 

nagrody na najlepszy wieniec dożynkowy były kosztem kwalifikowanym, w innym – nie.  

 

4. Analiza wskaźnikowa 

W celu oceny stopnia realizacji LSR posłużono się w niniejszej części raportu zestawem 

wskaźników zawartych w LSR w zestawieniu z ich realną wartością w drugim półroczu 2013 r. 
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Częśd wskaźników pochodzi z danych BLGD, częśd uzyskano w trakcie prac badawczych. 

Ponieważ do kooca realizacji LSR pozostały 2 lata, średni procentowy postęp powinien 

wynosid ok. 70%. Wyniki wraz z komentarzami przedstawiają poniższe tabele (w ujęciu jak w 

LSR). 

4.1 

Cel ogólny  Wskaźniki oddziaływania (zgodnie z 

LSR) 

Wartośd wskaźnika w II 

półroczu 2013 r. 

Cel ogólny I:  

Poprawa jakości życia 

poprzez rozwój turystyki 

w regionie objętym LSR  

1. Wzrost dochodów o 10% 

uzyskanych przez mieszkaoców 

obszaru objętego LSR na dzieo 

31.12.2015 roku w stosunku do 

31.12.2009 roku.  

2. Wzrost zadowolenia z jakości życia 

mieszkaoców obszaru objętego LSR 

o 10 % na dzieo 31.12.2015 roku w 

stosunku do 31.12.2009 roku.  

3. Wzrost wiedzy o 3 % u 

mieszkaoców obszaru objętego LSR 

na dzieo 31.12.2015 roku w 

stosunku do 31.12.2009 roku.  

4. Wzrost o 10 % liczby turystów 

odwiedzających obszar objęty LSR na 

dzieo 31.12.2015 roku w stosunku 

do 31.12.2009 roku.  

1.17,37% (lata 2009-2012 wg 

GUS) 

 

 

 

2. 6,25% (postęp: 62,5%) 

 

 

 

3. 18,01%  

 

 

 

4. 82.03% 

Większośd wskaźników z powyższej tabeli została osiągnięta lub przekroczona w wartości 

określonej w LSR. Należy zwrócid uwagę, iż na wartośd wskaźnika dotyczącego zadowolenia z 

jakości życia (postęp ok. 60%) oprócz działao BLGD  składa się wiele czynników, z których 

najważniejszym jest kryzys gospodarczy. Należy przypuszczad, iż wzrost gospodarczy w 

połączeniu z dalszymi zaplanowanymi działaniami BLGD spowodują osiągnięcie wskaźnika w 

zamierzonej wysokości w 2015 r. Wskaźnik ilości turystów (z danych BLGD) został 

zweryfikowany pozytywnie danymi GUS. Wykorzystanie miejsc noclegowych w powiecie 



18 
 

bialskim w latach 2010-2012 wzrosło o ok. 20% (przy niezmienionej wartości dla regionu 

wschodniego). Zakładając, iż wielu turystów na teren regionu bialskiego przybywa na 

jednodniowy wypoczynek (bez noclegu), wzrost ich liczby o wskaźnik podany przez BLGD jest 

bardzo prawdopodobny.  

 

4.2 

Cele szczegółowe  Wskaźniki rezultatu (zgodnie z LSR)  Wartośd wskaźnika w II 

półroczu 2013 r. 

Cel szczegółowy I.1:  

Tworzenie i promocja 

szlaków turystycznych 

wraz z infrastrukturą  

1. Zwiększenie o 82,03% liczby 

turystów odwiedzających obszar 

objęty LSR na dzieo 31.12.2015 roku 

w stosunku do 31.12.2009 roku.  

2. Do 31.12.2015 roku 6000 osób 

weźmie udział w imprezach 

promujących rekreacje i turystykę na 

obszarze objętym LSR.  

3. Do kooca 2015 roku 10 000 osób 

skorzysta z wybudowanych / 

przebudowanych/ 

wyremontowanych/ 

zmodernizowanych/ wyposażonych 

miejsc użyteczności publicznej na 

obszarze objętym LSR.  

4. Do kooca 2015 roku 65 osób 

zostanie przeszkolonych z zakresu 

działalności turystycznej na obszarze 

LSR.  

1. 82,03% 

 

 

 

2. 5160 (postęp: 86%) 

 

 

 

3. 6202 (postęp: 62,02%) 

 

 

 

 

 

 

4. 42 (postęp: 64,62%) 
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Cel szczegółowy I.2:  

Rozwój 

przedsiębiorczości 

usługowej i turystycznej  

1. Do kooca 2015 roku powstanie 12 

nowych miejsc pracy obsługujących 

ruch turystyczny na trasie szlaków 

turystycznych na obszarze objętym 

LSR.  

1. 7 (postęp: 58,33%) 

Powyższa grupa wskaźników jest nieznacznie niższa od przewidywanej na koniec 2013 r. 

wartości (ok. 70% postępu). Należy dołożyd wszelkiej staranności, by zaktywizowad 

mieszkaoców regionu (miejsca użyteczności publicznej, szkolenia), a przede wszystkim 

dokonad analizy ryzyka dla wskaźnika rezultatu związanego z powstawaniem nowych miejsc 

pracy obsługujących ruch turystyczny. 

 

4.3 

Przedsięwzięcie  Wskaźniki produktu (zgodnie z LSR) Wartośd wskaźnika w II 

półroczu 2013 r. 

Tworzenie i rozwój 

turystycznych szlaków:  

a. wodnych w dolinie 

Bugu i Krzny  

b. rowerowych  

c. konnych wraz z 

infrastrukturą  

 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  

1. Do kooca 2015 roku na obszarze 

objętym LSR powstanie 7 nowych 

alternatywnych źródeł 

zarobkowania.  

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw  

1. Do kooca 2015 roku na obszarze 

objętym LSR powstaną 4 nowe 

alternatywne źródła zarobkowania.  

Odnowa i rozwój wsi  

1. Do kooca 2015 roku zostaną 

wybudowane/ 

przebudowane/wyremontowane/zm

odernizowane/ wyposażone 14 

miejsc użyteczności publicznej lub 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  

1. 5 (postęp: 71,43%) 

 

 

 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw  

1. 2 (postęp: 50%) 

 

 

Odnowa i rozwój wsi  

1. 7 (postęp: 50%) 
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obiektów sakralnych na obszarze 

objętym LSR.  

2. Do kooca 2015 zostanie 

zagospodarowanych 11 miejsc 

publicznych na trasie szlaków 

wodnych, konnych i rowerowych na 

obszarze objętym LSR.  

Małe projekty  

1. Do kooca 2015 roku zostaną 

zorganizowane 2 szkolenia 

dotyczące działalności turystycznej 

na obszarze objętym LSR.  

 

2. 8 (postęp: 72,73%) 

 

 

 

 

 

Małe projekty  

1. 1 (postęp: 50%) 

 

 

Działania  1. Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej – 7 operacji 

na terenach objętych LSR w okresie 

realizacji LSR  

2. Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw - 4 operacje 

na terenach objętych LSR w okresie 

realizacji LSR  

3. Odnowa i rozwój wsi – 25 operacji 

na terenach objętych LSR w okresie 

realizacji LSR  

4. Małe projekty – 91 operacji na 

terenach objętych LSR w okresie 

realizacji LSR  

1.  5 (postęp: 71,43%) 

 

 

2.  2 (postęp: 50%) 

 

 

 

3. 15 (postęp: 60%) 

 

 

4.  85 (postęp: 93,41%) 

 

 

Analizując powyższe wskaźniki należy zwrócid uwagę, iż częśd z nich (np. ilośd alternatywnych 

źródeł zarobkowania, szkolenia dotyczące działalności turystycznej) mimo niższej wartości, w 

każdym momencie mogą przekroczyd zakładaną z postępu wartośd wskaźnika ze względu na 

niewielką jego ilościową wartośd (wystarczy 1 nowe alternatywne źródło zarobkowania, a 

wartośd wskaźnika wzrośnie z 50% na 75%). Dlatego też należy przyjąd, iż wartośd 

powyższych wskaźników w 2015 r. powinna zostad osiągnięta.  
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4.4 

Cel ogólny  Wskaźniki oddziaływania (zgodnie z 

LSR)  

Wartośd wskaźnika w II 

półroczu 2013 r. 

Cel ogólny II:  

Zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego obszaru 

objętego LSR  

1. Zwiększenie o 10 % liczby 

turystów odwiedzających obszar 

objęty LSR na dzieo 31.12. 2015 roku 

w stosunku do 31.12.2009 roku.  

2. Wzrost poczucia tożsamości 

lokalnej mieszkaoców obszaru 

objętego LSR o 10 % na dzieo 

31.12.2015 roku w stosunku do 

31.12.2009 roku.  

3. Wzrost wiedzy o 3 % u 

mieszkaoców obszaru objętego LSR 

na dzieo 31.12.2015 roku w 

stosunku do 31.12.2009 roku.  

1. 82,03% 

 

 

 

2. 13,63% 

 

 

 

 

3. 14,56% 

Wskaźniki oddziaływania dla CO II wynikające z LSR zostały osiągnięte. 

 

4.5 

Cele szczegółowe  Wskaźniki rezultatu (zgodnie z LSR)  Wartośd wskaźnika w II 

półroczu 2013 r. 

Cel szczegółowy II.1  

Zachowanie ludowych 

tradycji regionalnych i 

lokalnych  

1. Do 31.12.2015 roku 23010 osób 

weźmie udział w imprezach 

promujących tradycje ludowe 

obszaru objętego LSR.  

2. Do 31.12.2015 roku 173 osoby 

(np. członkowie zespołów ludowych, 

zespoły taneczne, śpiewacze, 

1. 23010 

 

 

 

2. 173 
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członkowie orkiestry OSP) z obszaru 

objętego LSR otrzyma wsparcie na 

prowadzenie działalności 

artystycznej lub rzemieślniczej.  

3. Do 31.12.2015 roku 1000 osób 

otrzyma lub zakupi nowe produkty 

lub usługi lokalne wyprodukowane 

na obszarze objętym LSR.  

4. Do 31.12.2015 roku 20200 osób 

otrzyma publikacje na temat 

tradycyjnych walorów 

przyrodniczych, historycznych i 

kulturowych obszaru objętego LSR.  

5. Do kooca 2015 roku 1500 osób 

skorzysta z obiektów lub miejsc 

wspartych w ramach 

przedsięwzięcia.  

 

 

 

 

3.  1000 

 

 

 

4. 20200 

 

 

 

 

5. 1228 (postęp: 81,87%) 

Cel szczegółowy II.2:  

Ochrona tradycyjnych 

walorów przyrodniczych 

regionu  

1. Do kooca 2015 roku 530 osób 

zostanie przeszkolonych z zakresu 

działalności dotyczącej zachowania 

dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego obszaru objętego 

LSR.  

1. 530 

Cel szczegółowy II.3:  

Zachowanie elementów 

architektury świeckiej i 

sakralnej, tradycyjnej dla 

regionu  

1. Do 31.12.2015 roku 2000 osób 

otrzyma mapy i foldery małej 

architektury świeckiej i sakralnej na 

obszarze objętym LSR.  

1. 2000 

Wskaźniki rezultatu dla wszystkich CS CO II wynikające z LSR zostały osiągnięte lub (ilośd 

osób, które skorzystały z obiektów lub miejsc wspartych w ramach przedsięwzięcia) – 

przewyższają proporcjonalną wartośd postępu. 
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4.6 

Przedsięwzięcie  Wskaźniki produktu (zgodnie z LSR)  Wartośd wskaźnika w II 

półroczu 2013 r. 

Tworzenie wiosek 

tematycznych i łączącego 

ich szlaku  

Odnowa i rozwój wsi  

1. Do kooca 2015 roku zostanie 

wybudowane/ 

przebudowane/wyremontowane/zm

odernizowane/ wyposażone 2 

miejsca użyteczności publicznej na 

obszarze objętym LSR.  

Małe projekty  

1. Do kooca 2015 roku zostanie 

przeprowadzonych 37 imprez 

promujących tradycje ludowe 

obszaru objętego LSR.  

2. Do kooca 2015 roku 15 

podmiotów otrzyma wsparcie na 

działalnośd artystyczną lub 

rzemieślniczą prowadzoną na 

obszarze objętym LSR.  

3. Do kooca 2015 roku zostanie 

wydanych 21 publikacji na temat 

tradycyjnych walorów 

przyrodniczych, historycznych i 

kulturowych obszaru objętego LSR.  

4. Do kooca 2015 roku zostaną 

przeprowadzone 3 inwentaryzacje, 

utworzone mapy i foldery małej 

architektury świeckiej i sakralnej na 

 

1. 0 (postęp: 0%) 

 

 

 

 

 

 

1. 37 

 

 

 

2. 15 

 

 

 

3. 21 

 

 

 

 

4. 3 
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obszarze objętym LSR.  

5. Do kooca 2015 roku zostanie 

przeprowadzonych 10 renowacji 

małej architektury świeckiej i 

sakralnej lub budynków, budowli 

oraz zagospodarowanie terenu na 

obszarze objętym LSR.  

6. Do kooca 2015 roku powstanie 5 

nowych produktów lub usług 

lokalnych.  

7. Do kooca 2015 roku zostanie 

przeprowadzonych 26 szkoleo 

dotyczących zachowania dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 

obszaru objętego LSR.  

5. 10 

 

 

 

 

 

6. 5 

 

7. 26 

 

 

 

 

Działania  1. Odnowa i rozwój wsi - 2 operacje 

na terenach objętych LSR w okresie 

realizacji LSR  

2. Małe projekty - 117 operacji na 

terenach objętych LSR w okresie 

realizacji LSR  

1.  0 (postęp: 0%) 

 

 

2.  117 

Zdecydowana większośd wskaźników produktu dla CO II wynikające z LSR zostały osiągnięte. 

Niewybudowanie i niewyposażenie ani jednego miejsca użyteczności publicznej (a co za tym 

idzie niezrealizowanie ani jednej operacji) – „Odnowa i rozwój wsi” – związane jest zapewne 

z niepowstaniem dotychczas żadnej nowej wioski tematycznej na terenie regionu bialskiego 

(por. Częśd C. Wnioski i rekomendacje). 

 

4.7 

Cel ogólny  Wskaźniki oddziaływania (zgodnie z 

LSR)  

Wartośd wskaźnika w II 

półroczu 2013 r. 
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Cel ogólny III:  

Aktywizacja 

mieszkaoców, 

wzmacnianie kapitału  

społecznego poprzez 

rozwój aktywności 

mieszkaoców regionu  

 

1. Wzrost o 10 % liczby osób 

działających w organizacjach oraz 

grupach nieformalnych na dzieo 

31.12.2015 roku w stosunku do 

31.12.2009 roku. Na obszarze 

objętym LSR  

2. Wzrost poczucia tożsamości 

lokalnej mieszkaoców obszaru 

objętego LSR o 10 % na dzieo 

31.12.2015 roku w stosunku do 

31.12.2009 roku.  

3. Wzrost wiedzy o 3 % u 

mieszkaoców obszaru objętego LSR 

na dzieo 31.12.2015 roku w 

stosunku do 31.12.2009 roku.  

1.  8% (postęp: 80%) 

 

 

 

 

 

2. 13,63% 

 

 

 

 

3. 11,19% 

Wskaźniki oddziaływania dla CO III wynikające z LSR zostały osiągnięte. 

 

4.8 

Cele szczegółowe  Wskaźniki rezultatu (zgodnie z LSR)  Wartośd wskaźnika w II 

półroczu 2013 r. 

Cel szczegółowy III.1.  

Aktywizacja mieszkaoców 

i rozwój zorganizowanych 

form aktywności 

społecznej  

1. Do 31.12.2015 roku 200 osób 

weźmie udział w konferencjach – 

Forum Organizacji Działających na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na terenie objętym LSR.  

2. Do kooca 2015 roku 26000 osób 

skorzysta z wybudowanych/ 

przebudowanych/wyremontowanyc

h/ zmodernizowanych/ 

wyposażonych miejsc użyteczności 

1. 0 (postęp: 0%) 

 

 

 

 

2. 25665 (postęp: 98,71%) 
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publicznej, małej infrastruktury lub 

zagospodarowanych terenów na 

obszarze objętym LSR.  

Cel szczegółowy III.2.  

Wsparcie doradcze i 

szkoleniowe dla 

organizacji działających 

na rzecz rozwoju  

obszarów wiejskich  

1. Do 31.12.2015 roku 200 osób 

weźmie udział w szkoleniach 

aktywizujących i doradczych dla 

organizacji działających na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich i 

mieszkaoców obszaru objętego LSR.  

1. 89 (postęp: 44,5%) 

Mimo, iż prawie 100% osób skorzystało z wybudowanych lub wyremontowanych miejsc 

użytecznośd, to wartośd pozostałych wskaźników budzi niepokój. Nie przeprowadzono 

dotychczas żadnej konferencji. Także ilośd osób uczestniczących w szkoleniach 

aktywizujących i doradczych (postęp 44,5%) jest zbyt mała. Może to byd związane z niską 

aktywnością mieszkaoców, którą eksperci zdiagnozowali podczas badania fokusowego.  

 

4.9 

Przedsięwzięcie  Wskaźniki produktu  (zgodnie z LSR) Wartośd wskaźnika w II 

półroczu 2013 r. 

Tworzenie Wiejskich 

Centrów Aktywności 

Społecznej  

Odnowa i rozwój wsi  

1. Do kooca 2015 roku zostanie 

wybudowanych/ 

przebudowanych/wyremontowanyc

h/zmodernizowanych/ 

wyposażonych 12 miejsc 

użyteczności publicznej, małej 

infrastruktury lub zagospodarowao 

terenu na obszarze objętym LSR.  

Małe projekty  

Odnowa i rozwój wsi  

1. 6 (postęp: 50%) 

 

 

 

 

 

 

 

Małe projekty  
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1. Do kooca 2015 roku zostaną 

zorganizowane 2 Konferencje – 

Forum Organizacji Działających na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na terenie objętym LSR.  

2. Do kooca 2015 roku zostanie 

zorganizowanych 10 szkoleo 

aktywizujących i doradczych dla 

organizacji działających na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich i 

mieszkaoców obszaru objętego LSR  

3. Do kooca 2015 roku zostanie 

wybudowanych/ 

przebudowanych/wyremontowanyc

h/zmodernizowanych/wyposażonyc

h 61 miejsc użyteczności publicznej, 

małej infrastruktury lub 

zagospodarowao terenu na obszarze 

objętym LSR.  

1. 0 (postęp: 0%) 

 

 

 

 

2. 3 (postęp: 30%) 

 

 

 

 

 

3. 61 

 

 

 

 

 

 

Działania  1. Odnowa i rozwój wsi - 12 operacji 

na terenach objętych LSR w okresie 

realizacji LSR  

2. Małe projekty - 73 operacje na 

terenach objętych LSR w okresie 

realizacji LSR 

1.  6 (postęp: 50%) 

 

 

2. 64 (postęp: 87,67%) 

Nieosiągnięcie wystarczających wartości wskaźników rezultatu w odniesieniu do CS CO III ma 

związek z podobnym zjawiskiem w obszarze wskaźników produktu. Większośd z nich 

osiągnęła w 2013 r. wartośd mniejszą od wynikającej z proporcji postępu. Znamienne jest, iż 

mimo realizacji prawie 90% operacji zakładanych w LSR  w ramach Małych projektów i 

połowy w ramach Odnowy i rozwoju wsi – aktywizacja kapitału ludzkiego przebiega dużo 

wolniej niż zakładano w LSR. 
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5. Realizacja budżetu. 

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela. 

Cele 
ogólne 

Cele 
szczeg. Przeds. 

Wdrażanie LSR 

Łącznie 
wdrażanie 

LSR 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Tworzenie 
i rozwój 

mikroprz. 
Małe 

projekty 

1 
1.1 

I.A    65000   290403,23 355403,23 

I.B   336061   667887,93 1003948,93 

I.C   65409,5   66272 131681,5 

1.2 

I.A 0   0   0 

I.B 120278,5   149990   270268,5 

I.C 208511,5   50000   258511,5 

2 

2.1 

II 

      1120167,54 1120167,54 

2.2       30339,84 30339,84 

2.3       25000 25000 

3 
3.1 

III 
  367228,5   914556,92 1281785,42 

3.2       13808,11 13808,11 

Plany budżetowe 871971 2905000 907371 4035350 8719692 

Dotychczasowe wykonanie 
budżetu 328790 833699 199990 3128435,57 4490914,57 

Pozostało do wykonania 543181 2071301 707381 906 914,43 4228777,43 

%wykonania budżetu 37,71% 28,70% 22,04% 77,53% 51,50% 

  Uwaga. Puste miejsca oznaczają, ze działania z założenia nie realizuję niektórych celów szczegółowych 

 

Budżet BLGD realizowany jest zbyt wolno w stosunku do planów wynikających z LSR. Na 

bardzo dobrym poziomie jest wykonanie budżetu działania „Małe projekty” – wyższym niż 

wynikające z proporcji postępu. Niskie wykonanie budżetu w ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi” nie budzi zastrzeżeo, gdyż zgodnie z informacjami uzyskanymi od ekspertów ten 

obszar cieszy się największą popularnością wśród beneficjentów i nie powinno byd żadnych 

problemów z realizacją założeo wynikających z LSR. Wpływ na mniejsze wykonanie budżetu 

w tym obszarze miała ponadto korekta (zwiększenie alokacji) wysokości środków 

przeznaczonych na „Odnowę i rozwój wsi” dokonana w trakcie realizacji LSR. Wykonanie 

budżetu działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (poniżej 40%) budzi 

obawy o jego realizację na koniec 2015 r. bez dodatkowych działao (informacyjnych, 
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aktywizujących). Najniższy stopieo realizacji budżetu wykazuje działanie „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, co bezsprzecznie związane jest z grupą ryzyk zewnętrznych, na które 

BLGD nie ma wpływu (niska atrakcyjnośd dla potencjalnych przedsiębiorców – udział własny, 

refundacja po zakooczeniu projektu, długi czas oceny wniosków w IP). Jest bardzo 

prawdopodobne, iż osiągnięcie zakładanego planu budżetowego w tym obszarze będzie 

nastręczało najwięcej problemów.  
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Częśd C. Wnioski i rekomendacje 

 

1. Stopieo realizacji celów (wskaźniki) 

1.1 Cel operacyjny I jest realizowany zgodnie z LSR. Wartości wskaźników albo posiadają 

wartośd zbliżoną do proporcjonalnej wynikającej z postępu działao albo nawet ją 

przewyższają. Oznacza to, iż realizacja zarówno CO I jak i wynikających z niego CS I i II na 

koniec 2015 r. jest właściwie niezagrożona. Przedsięwzięcia związane z realizacją tego CO I są 

na etapie finalnym (por. badanie FGI). 

Należy monitorowad wszelkie działania w obszarze CO I, by podczas skupienia się na 

realizacji pozostałych celów nie umknęły pojawiające się ewentualnie nowe ryzyka. 

1.2 Zagrożenia realizacji celu operacyjnego II leżą w niefunkcjonowaniu do tej pory 

przedsięwzięd pn. wioski tematyczne. Analiza wskaźnikowa pokazuje w zasadzie zgodne z LSR 

realizowanie poszczególnych elementów (zachowanie walorów tradycji ludowych, 

architektury i przyrody), brakuje jednak „spięcia” tych wszystkich działao w zakresie 

lokalnym, ale przede wszystkim aktywności mieszkaoców regionu bialskiego, która 

umożliwiłaby budowę takich wiosek. Brak tych inicjatyw skutkuje też nierealizowaniem 

wskaźników związanych z działaniem „Odnowa i rozwój wsi”, gdyż alokacja środków w tym 

obszarze możliwa będzie dopiero, jako wsparcie, po stworzeniu koncepcji kolejnych wiosek 

tematycznych. Brak wiosek tematycznych przy jednoczesnej dośd dobrej wartości większości 

wskaźników może wynikad ze zbyt rozproszonego rozlokowania środków na terenie regionu 

bialskiego. 

Należy wspierad miejsca, mogące byd zalążkami wiosek tematycznych po to, by preferowad 

wszelkie działania na tych terenach służących realizacji przedsięwzięcia związanego z CO II. 

1.3 Analiza wskaźników pokazuje, iż najmniej korzystna sytuacja występuje w przypadku 

realizacji CO III. Wskaźniki oddziaływania osiągnęły zakładane dla całego okresu wartości lub 

są jej bliskie, lecz wiele z planowanych zamierzeo nie zostało jeszcze zrealizowanych, co 

rzutuje na wskaźniki rezultatu (0% przy zakładanym na cały okres wskaźniku 200 osób 

biorących udział w konferencjach, 44,5% - 89 osób przy zakładanym na cały okres wskaźniku 

200 osób biorących udział w różnych formach aktywizacji) oraz wskaźniki produktu. 
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Należy dokonad ponownie analizy ryzyka, opracowad plan naprawczy (najlepiej związany z 

jednoczesną realizacją przedsięwzięcia CO II – budowy wiosek tematycznych), by poprzez 

aktywizację mieszkaoców – poprawid obecne wskaźniki. 

 

2. Budżet. 

Realizacja budżetu w stosunku do planów z LSR przebiega zbyt wolno. Mając na uwadze, iż 

do kooca okresu obowiązywania LSR zostały 2 lata, zaś do momentu koocowego rozliczenia 

się beneficjentów – 1 rok można przyjąd, iż na koniec 2013 r. postęp realizacji budżetu 

powinien wynosid 80-90%. Ponieważ z koocem 2013 r. zakooczony zostanie ostatni nabór 

wniosków, należy mied nadzieję, iż zrealizowane w ramach tego naboru wnioski, znacząco 

wpłyną na stopieo realizacji budżetu. Pewną szansą mogą byd także zmiany przepisów 

prawa, które umożliwią beneficjentom rozliczenie się do połowy 2015 r., co umożliwiłoby 

organizację kolejnego naboru na początku 2014 r. i efektywne rozdysponowanie środków na 

uzupełnienie obszarów LSR, które wymagają korekt. 

Należy zarówno w ujęciu całościowym (dotychczasowy postęp 51,50%), jak w 

poszczególnych działaniach zwiększyd efektywnośd rozdysponowywania środków. W 

przypadku zmiany przepisów prawa - należy dokonad wszelkich starao, by nabór wniosków w 

2014 r. pozwolił zrealizowad jak największą częśd budżetu wynikającego z LSR. 

Należy liczyd się z możliwością zwrotu niewykorzystanych środków. 


