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WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJI  LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM 

 

• Na koniec 2020 roku liczba mieszkańców żyjących na obszarze działania LGD „Doliną 
Wieprza i Leśnym Szlakiem” wynosiła 57 868 osób. Od 2015 ubyło 609 osób (-1%). 

• Udział ludności w wieku produkcyjnym w gminach LGD wynosił 61%. Średnio w 

województwie jest nieznacznie mniej osób w wieku produkcyjnym (59,4%). 

• Obszar oddziaływania stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ma 

nieznacznie lepsze wskaźniki obciążenia demograficznego (odsetek osób 65+) niż 
województwo lubelskie: odpowiednio 18,1% i 19,5%. 

• Na obszarze oddziaływania LGD podobnie jak w całym województwie spada liczba osób 

bezrobotnych, spadek bezrobotnych o 14%, w całym województwa liczba bezrobotnych 

zmniejszyła się o 29%.    

• Obszar LGD nie należy do rejonów z dynamicznie rozwijającym się sektorem 

pozarządowym. W okresie 2015-2021 liczba stowarzyszeń, fundacji i organizacji 

pozarządowych wzrosła o 3%, do 31 organizacji przypadających średnio na jedną gminę. 

• Na obszarze LGD w 2020 roku ze środowiskowej pomocy społecznej według kryterium 

dochodowego korzystało 1522 gospodarstwa, to aż o 778 rodzin mniej niż w 2015 roku (-

34%). 

• Liczba podmiotów gospodarki narodowej rośnie systematycznie. Między rokiem 2015 a 

2020 liczba podmiotów wzrosła o 22%, to więcej niż wzrost dla województwa lubelskiego 

(+15%). 

• Dynamicznie rośnie liczba podmiotów wpisanych do REGON na 10 tysięcy ludności. W 

2021 roku średnia dla gmin LGD wynosiła 634 i była o 27% większa niż w 2015 roku. 

Dynamika wzrostu jest powyżej średniej dla lubelskiego (+19%), choć nadal w 

województwie liczba podmiotów jest zdecydowanie większa (961) niż na obszarze LGD.  

• Mieszkańcy „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dobrze oceniają swoją gminę. 48% 

badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że jest to dobre miejsce do życia. Przeciwnego 

zdania jest tylko 19% respondentów, a 31% nie ma sprecyzowanego zdania. 

• Mieszkańcy umiarkowanie ocenili gminę na kilkunastu szczegółowych wymiarach. 

Najwięcej ocen pozytywnych (48%) zebrała atrakcyjność turystyczna gminy. Na drugim 

miejscu została oceniona infrastruktura sportowa i rekreacyjna (45%). Podium zamyka 

infrastruktura drogowa, z 44% pozytywnych odpowiedzi. 

• 64% badanych potwierdza, że osobiście korzystało z infrastruktury, obiektów 

finansowanych ze środków unijnych, w tym 17% twierdzi, że korzystało często.  



 
Walne Zebranie Członków 

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 07.01.2023 

 

2 

 

• Połowa respondentów (49%) przyznaje, że było na szkoleniach, festynach, spotkaniach 

finansowanych ze środków unijnych. 

• Gdyby mieszkańcy mogli samodzielnie decydować na co chcą przeznaczyć dodatkowe 

środki to na pierwszym miejscu znalazła się infrastruktura drogowa, na drugim zwiększenie 

liczby miejsc pracy poza rolnictwem, a na trzecim działania zmniejszające liczbę 
bezrobotnych. 

• Stowarzyszenie „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” jest powszechnie rozpoznawaną 
organizacją. LGD zna 84% ankietowanych. 

• Biuro LGD zostało ocenione dobrze. 57% respondentów wystawiło ocenę bardzo dobrą, 
32% dobrą. 

• Dla zdecydowanej większości badanych (69%) nabory wniosków w większości przypadków 

wpisywały się w potrzeby mieszkańców. Co piąty badany (21%) twierdził, że nabory 

wpisywały się idealnie, a tylko 3%, że mijały się z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej. 

• Wnioskodawcy i beneficjenci zgodnie zakładają że środki finansowe przeznaczone na 

realizację LSR zostały wydane efektywnie. 50% zgadza się z tym zdaniem zdecydowanie, a 

42% odpowiedziało, „raczej się zgadzam”. 

• W okresie 2017 – 2021 przeprowadzano łącznie 909 konsultacje doradcze, w tym najwięcej 

570 za pomocą elektronicznych kanałów. 

• Od 2016 do 2021 przeprowadzono 21 modułów szkoleniowych, w tym 5 dla Rady, Zarządu 

i pracowników biura LGD oraz 16 dla przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania. 

 

REALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W LICZBACH 

W latach  2014 -2022 Stowarzyszenie wdrażało Lokalną Strategię Rozwoju w ramach  osi 4 

LEADER PROW na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, z budżetem całościowym w kwocie 9 340 000,00 zł. W 

omawianym okresie programowania Stowarzyszenie do końca 2022 roku dofinansowało: 

- 47 projektów w ramach Wsparcia zakładania działalności gospodarczej na kwotę 
3 584 000,00 zł 

- 6 projektów w ramach Rozwój działalności gospodarczej na kwotę 950 405,00 zł 

- 45 projektów w ramach Tworzenia i rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej lub kulturalnej na kwotę 3 496 042,00 zł 

- 7 projektów w ramach Rozwoju i rewitalizacji lokalnych obiektów świadczących o lokalnej 

tradycji, kulturze i historii na kwotę 456 500,00 zł 

- 4 projekty współpracy: jeden realizowany z 6 LGD (LGD DWiLS liderem projektu) z 

terenu województwa lubelskiego  w zakresie utworzenia szlaku kajakowego na całej rzece 

Wieprz wraz z promocją turystyki kajakowej na kwotę – 38 470,00 zł; drugi 

międzynarodowy realizowany  w partnerstwie z 3 LGD (LGD DWiLS liderem projektu)                 

z terenu województwa lubelskiego i Słowenii w zakresie promocji produktów lokalnych na 

kwotę  - 93 000,00 zł; trzeci projekt realizowany w partnerstwie z 5 LGD w zakresie rozwoju 

i promocji turystyki rowerowej w oparciu o lokalne zasoby na kwotę – 123 530,00 zł; 
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czwarty projekt realizowany w partnerstwie z 2 LGD w zakresie rozwoju bazy 

wypoczynkowej do uprawiania turystyki aktywnej na obszarach wiejskich na kwotę 
652 528,00 zł 

- działania z zakresu planu komunikacji oraz aktywizacji i nabywania umiejętności w 

postaci:  

- 32 artykułów i ogłoszeń w prasie lokalnej;  

- 332 ogłoszeń w siedzibach instytucji publicznych;  

- 745 artykułach na stronach internetowych i portalach społecznościowych;  

- wydaniu 10 biuletynów LGD;  

- 22  audycji w lokalnej telewizji i radiu;  

- współorganizacji 61 eventów i imprez promocyjnych na terenie LGD;  

- wydaniu 4400 ulotek informacyjnych o działalności LGD;   

- organizacji 59 seminariów związanych z naborami wniosków;  

- organizacji dwóch konferencje;  

- przygotowano 20 prezentacji i 10 kompletów materiałów szkoleniowych;  

- udzielono 284 doradztwa dla  wnioskodawców;  

- 38 konsultacji eksperckich dla wnioskodawców w trakcie naborów;  

- odbyło się 8 szkoleń dla członków zarządu, rady i biura LGD;  

- udzielono 689 porad telefonicznych i e-mailowych dla osób zainteresowanych 

złożeniem wniosków;  

- udzielono 94 doradztwa w biurze LGD podczas naboru wniosków;  

- wydano 1700 kalendarzy promocyjnych LGD;  

- zakupiono 1660 koszulek promocyjnych;  

- zakupiono zestawy gadżetów promocyjnych (7965 sztuk);  

- zakupiono długopisy, szelki odblaskowe worki wodoszczelne ( łącznie 800 sztuk); 

wykonano zdjęcia i film promocyjny LGD.  

Kwota wydatków na w/w to około 300 000,00 zł. 

 

 


