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Raport z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”  

na lata 2015-2023 
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Budżet  

 

Lp. 
Nazwa 

przedsięwzięcia 
Budżet (zł) 

Wykorzystany budżet – wypłacone środki (zł) 

Zablokowany 

w ramach 

naboru limit 

środków (zł) 
ogółem 

na operację 

dedykowane  

w LSR grupom 

defaworyzowa- 

nym  

na operację 

związane z 

utworzeniem 

miejsc pracy 

1. 

Ekologicznie i razem 

na Zielonym Szlaku 

Niziny Mazowieckiej 

(2.2.1) 

150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

2. 

Zakorzenieni  

w Nizinie 

Mazowieckiej 

(1.2.1) 

205 000,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00 

3. 

Przedsiębiorczość 

mieszkańców źródłem 

rozwoju 

gospodarczego 

obszaru Zielonego 

Szlaku Niziny 

Mazowieckiej 

(3.2.1) 

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

 

2 074 593,00 

(uwzględniono 

protest) 

4. 

Miejsca i wydarzenia 

sprzyjające 

aktywizacji 

mieszkańców obszaru 

LGD „Zielony Szlak 

Niziny 

Mazowieckiej” 

(2.1.1) 

1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 1 827 730,00 

5. 

Zielony Szlak Niziny 

Mazowieckiej 

atrakcyjny 

turystycznie  

i kulturowo 

(1.1.1) 

315 000,00 0,00 0,00 0,00 314 149,00 

Razem 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 4 571 472,00 

 

 



 
 

3 
 

Rysunek 1  Budżet w zł na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Źródło: opracowanie własne na podstawie prowadzonego monitoringu 
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Budżet

Wykorzystany budżet na operację związane z utworzeniem miejsc pracy

Wykorzystany budżet  na operację dedykowane w LSR grupom defaworyzowanym

Wykorzystany budżet - ogółem

Zablokowany w ramach naboru limit środków
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Cele i wskaźniki 

 

Cel ogólny 1 

Zrównoważony rozwój poprzez 

rozwijanie obszaru LGD 

Zielony Szlak Niziny 

Mazowieckiej w oparciu o jego 

walory przyrodnicze oraz 

dziedzictwo historyczne i 

kulturowe 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągniętego 

wskaźnika 

%  

realizacji 

wskaźnika 

Cel szczegółowy 1.1: Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze LGD ZSNM oraz tworzenie, modernizacja  

i rozwój miejsc służących turystom i mieszkańcom w zakresie kultywowania tradycji, kultury i historii 

Przedsięwzięcie 1.1.1 

„Zielony Szlak Niziny 

Mazowieckiej atrakcyjny 

turystycznie i kulturowo” 

Liczba zabytków poddanych pracom 

konserwatorskim lub restauratorskim 

w wyniku wsparcia otrzymanego w 

ramach realizacji strategii 

2019 – 2021 

3 0 0 

 

Cel szczegółowy 1.2: Wspieranie przedsięwzięć służących kultywowaniu lokalnych tradycji, kultury i dziedzictwa obszaru LGD oraz 

promocja lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru LSR 

Przedsięwzięcie 1.2.1 

„Zakorzenienie w Nizinie 

Mazowieckiej” 

Liczba przedsięwzięć służących 

kultywowaniu lokalnych tradycji, 

kultury i historii sztuki 

2016 – 2018 

6 0 0 

 

 

Liczba podmiotów działających w 

sferze kultury, które otrzymały 

wsparcie w ramach realizacji LSR 

2016 – 2018 

3 0 0 
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Cel ogólny 2  

Rozwój i wspieranie aktywności, 

integracji społecznej  

i współpracy 

międzypokoleniowej 

mieszkańców LGD Zielony 

Szlak Niziny Mazowieckiej,  

z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych, szczególnie  

w zakresie przeciwdziałania 

pogorszeniu stanu środowiska 

naturalnego 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągniętego 

wskaźnika 

%  

realizacji 

wskaźnika 

Cel szczegółowy 2.1 Budowa, modernizacja i rozwój obiektów oraz miejsc o ważnych funkcjach społecznych służących integracji 

mieszkańców, budowania potencjału społecznego i kształtowaniu postaw prozdrowotnych mieszkańców obszaru LGD 

Przedsięwzięcie 2.1.1 

„Miejsca i wydarzenia 

sprzyjające aktywizacji 

mieszkańców obszaru LGD 

Zielony Szlak Niziny 

Mazowieckiej” 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

2019 – 2021 

25 0 0 

 

 Liczba operacji obejmujących 

wyposażenie podmiotów działających 

w sferze kultury 

2019 – 2021 

10 0 0 
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Cel szczegółowy 2.2 Podnoszenie poziomu kompetencji mieszkańców obszaru LGD w tym z zakresu ochrony środowiska naturalnego 

i łagodzenia zmian klimatu  

Przedsięwzięcie 2.2.1 

„Ekologicznie i razem na 

Zielonym Szlaku Niziny 

Mazowieckiej” 

Liczba przedsięwzięć sprzyjających 

aktywacji społecznej i świadomości 

ekologicznej 

2016 – 2019 

8 0 0 

 

 
Liczba szkoleń 

2016-2018 
6 0 0 

 

 Liczba operacji ukierunkowanych na 

innowacje  

2016-2018 

4 0 0 
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Cel ogólny 3  

Pobudzenie i rozwój 

przedsiębiorczości mieszkańców 

Zielonego Szlaku Niziny 

Mazowieckiej 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągniętego 

wskaźnika 

%  

realizacji 

wskaźnika 

Cel szczegółowy 3.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR poprzez dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy 

Przedsięwzięcie 3.1.1 

„Przedsiębiorczość 

mieszkańców źródłem rozwoju 

gospodarczego obszaru 

Zielonego Szlaku Niziny 

Mazowieckiej” 

Liczba operacji polegająca na 

rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

2019-2021 

20 0 0 
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Doradztwo, szkolenia 

 

Doradztwo 2016 2017 

Liczba prowadzonych punktów informacyjno – konsultacyjnych  2 3 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego pełnego doradztwa (w zakresie 

danej operacji w danym roku)  
6 48 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego pełnego doradztwa (w zakresie 

danej operacji ogółem) wybranych przez Radę do finansowania i mieszczących się w 

limicie środków 

2 34 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego pełnego doradztwa (w zakresie 

danej operacji ogółem) wybranych przez Radę do finansowania, mieszczących się w 

limicie środków i otrzymały wsparcie 

- - 

Szkolenia dla wnioskodawców 2016 2017 

Liczba przeprowadzonych szkoleń beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 1 4 

Liczba uczestników szkoleń 4 42 

Szkolenia dla Rady 2016 2017 

Szkolenia uwzględnione w Planie szkoleń oraz w planie komunikacji zaakceptowanymi 

przez ZW 
5 4 

Szkolenia dla Zarządu 2016 2017 

Szkolenia uwzględnione w Planie szkoleń oraz w planie komunikacji zaakceptowanymi 

przez ZW 
3 _ 

Szkolenia dla Biura 2016 2017 

Szkolenia uwzględnione w Planie szkoleń oraz w planie komunikacji zaakceptowanymi 

przez ZW 
8 10 
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Partycypacja/promocja  

 

Okres Formy zastosowanej promocji i partycypacji przy wdrażaniu LSR: 

od 01-01-2016  

do 31-12-2016 

 Strona internetowa: www.lgdzielonyszlak.pl  

 Kampania informacyjna: Ulotki, gadżety promocyjne 

 Kampania informacyjna: Informacje na portalu społecznościowym 

 Kampania informacyjna: Ogłoszenia w siedzibach partnerów oraz na stronach 

jednostek partnerskich; link do strony LGD  

 Kampania informacyjna: Rozpowszechnianie na obszarze LGD informacji  

o możliwości udziału w szkoleniach  na temat zasad ubiegania się o przyznanie 

pomocy i prawidłowego rozliczania udzielonego wsparcia przed każdym naborem 

wniosków  

 Działanie w zakresie podnoszenia kompetencji osób ubiegających się o przyznanie 

pomocy poprzez organizacje szkoleń i warsztatów przed każdym naborem 

wniosków  

 Działanie w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników biura oraz  członków 

Rady i członków Zarządu  

 Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia drogą e-mail oraz 

telefoniczną  

 Stoiska informacyjno-promocyjne na wydarzeniach gminnych 

od 01-01-2017  

do 31-12-2017 

 Strona internetowa: www.lgdzielonyszlak.pl  

 Kampania informacyjna: Ulotki, gadżety promocyjne 

 Kampania informacyjna: Informacje na portalu społecznościowym 

 Kampania informacyjna: Ogłoszenia w siedzibach partnerów oraz na stronach 

jednostek partnerskich; link do strony LGD  

 Kampania informacyjna: Rozpowszechnianie na obszarze LGD informacji  

o możliwości udziału w szkoleniach  na temat zasad ubiegania się o przyznanie 

pomocy i prawidłowego rozliczania udzielonego wsparcia przed każdym naborem 

wniosków  

 Działanie w zakresie podnoszenia kompetencji osób ubiegających się o przyznanie 

pomocy poprzez organizacje szkoleń i warsztatów przed każdym naborem 

wniosków  

 Działanie w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników biura oraz  członków 

Rady   

 Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia drogą e-mail oraz 

telefoniczną 

 Pełne indywidualne doradztwo udzielane w Biurze LGD 

 Stoiska informacyjno-promocyjne na wydarzeniach gminnych 

 Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia droga e-mail oraz 

telefoniczną 

 

 

  

http://www.lgdzielonyszlak.pl/
http://www.lgdzielonyszlak.pl/
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Nabory 

Lp

. 

Termin 

naboru 

Numer 

naboru 

Data 

przekazania 

dokumentów 

do UM 

Nazwa 

przedsięwzięcia w 

ramach którego 

ogłoszono nabór 

Liczba wniosków 
Liczba 

wniosko-

dawców, 

którzy 

podpisali 

umowy o 

przyznani

e pomocy 

Liczba 

wniosko-

dawców, 

którzy 

otrzymali 

wsparcie 

złożonych 

nie-

wybra-

nych 

przez 

Radę do 

finanso-

wania 

wybranych przez Radę 

do finansowania  

mieszczą-

cych się  

w limicie 

nie 

mieszczą-

cych się  

w limicie 

1. 
05-12-2016 

19-12-2016 
1/2016 16-01-2017 

„Ekologicznie i 

razem na Zielonym 

Szlaku Niziny 

Mazowieckiej” 

3 0 3 0 3 0 

2. 
27-02-2017 

20-03-2017 
1/2017 13-04-2017 

„Zakorzenieni w 

Nizinie 

Mazowieckiej” 

4 0 4 0 4 0 

3. 
19-06-2017 

03-07-2017 
2/2017 25-07-2017 

„Przedsiębiorczość 

mieszkańców 

źródłem rozwoju 

gospodarczego 

obszaru Zielonego 

Szlaku Niziny 

Mazowieckiej” 

22 0 21 1 0 0 

4. 
11-08-2017 

28-08-2017 
3/2017 15-09-2017 

„Miejsca i 

wydarzenia 

sprzyjające 

aktywizacji 

mieszkańców 

obszaru LGD 

Zielony Szlak 

Niziny 

Mazowieckiej” 

10 0 10 0 0 0 

5. 
11-12-2017 

29-12-2017 
4/2017 12-01-2017 

„Zielony Szlak 

Niziny 

Mazowieckiej 

atrakcyjny 

turystycznie i 

kulturowo” 

4 0 4 0 0 0 

 

Uwagi, wnioski: 

LSR wdrażana jest zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz 

na bieżąco aktualizowanymi harmonogramami: planu komunikacji, planu szkoleń dla członków organu 

decyzyjnego i pracowników biura, planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

 

Stan na dzień 12.02.2018r. 


