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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA LGD 

„BUD-UJ RAZEM” 

ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r 
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Nabory wniosków przeprowadzone w okresie sprawozdawczym 01.01.2020 – 31.12.2020 

 

Nazwa przedsięwzięcia 
Numer 

naboru 

Termin składania 

wniosków 

Ilość złożonych 

wniosków 
Ilość 

wybranych 

operacji 

Wysokość dostępnych 

środków w ramach 

naboru 

„Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców”  

 

1/2020/G 
Od dnia 16.01.2020 r. do 

dnia 14.02.2020 r. 

                                         

 

17 

                                   

 

16 

                                                      

 

  254 500 zł. 

                                                                                                                      

„Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru”   

 

2/2020/G 
Od dnia 16.01.2020 r. do 

dnia 14.02.2020 r. 

 

 

16 

 

 

12 

 

 

201 636 zł. 

                                                                                                                         

„Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i                               

historycznego obszaru” 

 

3/2020/G 
Od dnia 09.03.2020 r. do 

dnia 07.04.2020 r. 

                                                   

 

             12 

 

 

12 

 

 

193 100 zł. 

„Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców”  

 

4/2020/G 
Od dnia 18.03.2020 r. do 

dnia 14.04.2020 r. 

 

0 

 

0 

 

74 326 zł. 

Budowa, przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie 

ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej  

 

3/2020 
Od dnia 19.10.2020 r. do 

dnia 09.11.2020 r. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

288 088,85 zł. 

http://buduj.eu/portal-strona-229-.2020_budowa_przebudowa_modernizacja__ilub_wyposazenie_ogolnodostepnej_niekomercyjnej_infrastruktury_turystycznej_lub_rekreacyjnej_.html
http://buduj.eu/portal-strona-229-.2020_budowa_przebudowa_modernizacja__ilub_wyposazenie_ogolnodostepnej_niekomercyjnej_infrastruktury_turystycznej_lub_rekreacyjnej_.html
http://buduj.eu/portal-strona-229-.2020_budowa_przebudowa_modernizacja__ilub_wyposazenie_ogolnodostepnej_niekomercyjnej_infrastruktury_turystycznej_lub_rekreacyjnej_.html
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Zawarte umowy o przyznanie pomocy w okresie sprawozdawczym: 

 

 

Nazwa przedsięwzięcia Numer naboru Ilość podpisanych umów 

Ilość osób które skorzystały 

z doradztwa w ramach 

danego naboru po którym 

otrzymały wsparcie  

Wysokość 

dostępnych środków 

w ramach naboru 

Wysokość 

przekazanych 

wnioskodawcą 

środków 

 „Wzmacnianie kapitału społecznego 

mieszkańców” 
1/2020/G 15 15 254 500 zł. 252 676,00 zł 

 

„Działania służące promocji obszaru” 

 

6/2020/G 
Od dnia 28.09.2020 r. do 

dnia 19.10.2020 r. 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

83 901,00 zł. 

,,Rozwijanie działalności gospodarczej" 

 

1/2020 
Od dnia 08.09.2020 r. do 

dnia 29.09.2020 r. 

 

 

22 

 

 

8 

 

 

950 000,00  zł 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi 

 

2/2020 
Od dnia 08.09.2020 r. do 

dnia 21.09.2020 r. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

800 000,00 zł 

„Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców”  

 

5/2020/G 
Od dnia 08.09.2020 r. do 

dnia 29.09.2020 r. 

 

0 

 

0 

 

84 430,00 zł. 

http://buduj.eu/portal-strona-215-12020_rozwijanie_dzialalnosci_gospodarczejquot;.html
http://buduj.eu/portal-strona-225-.22020_tworzenie_lub_rozwoj_inkubatorow_przetworstwa_lokalnego_produktow_rolnych_bedacych_przedsiebiorstwami_spozywczymi.html
http://buduj.eu/portal-strona-225-.22020_tworzenie_lub_rozwoj_inkubatorow_przetworstwa_lokalnego_produktow_rolnych_bedacych_przedsiebiorstwami_spozywczymi.html
http://buduj.eu/portal-strona-224-52020g_
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„Promocja i zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru” 

2/2020/G 12 12 201 636 zł. 184 467,00 zł 

„Promocja i zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru” 

3/2020/G 12 12 193 100 zł. 186 883,00 zł 

 

Doradztwo: 

 

Nazwa Przedsięwzięcia Numer naboru 

Ilość osób które 

skorzystały z 

doradztwa 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Wysokość 

dostępnych 

środków 

Liczba wybranych 

operacji do 

finansowania 

wniosków 

„Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” 

 

1/2020/G 16 

 

 

17 

 

 

254 500 zł. 

 

 

16 

„Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru” 

 

2/2020/G 16 

 

 

16 

 

 

201 636 zł. 

 

 

12 

„Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i                               

historycznego obszaru” 

 

3/2020/G 12 

 

 

12 

 

 

193 100 zł. 

 

 

12 
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„Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” 

 

4/2020/G 0 

 

 

0 

 

 

74 326 zł. 

 

 

0 

Budowa, przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej  

 

3/2020 2 

 

 

2 

 

 

288 088,85 zł. 

 

 

2 

 

„Działania służące promocji obszaru” 

 

6/2020/G 8 

 

 

9 

 

 

83 901,00 zł. 

 

 

9 

,,Rozwijanie działalności gospodarczej" 

 

1/2020 26 

 

 

22 

 

 

950 000,00  zł 

 

 

8 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 

będących przedsiębiorstwami spożywczymi 

 

2/2020 1 

 

 

1 

 

 

800 000,00 zł 

 

 

1 

„Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców”  

 

5/2020/G 0 

 

 

0 

 

 

84 430,00 zł. 

 

 

0 

 

 

 

http://buduj.eu/portal-strona-229-.2020_budowa_przebudowa_modernizacja__ilub_wyposazenie_ogolnodostepnej_niekomercyjnej_infrastruktury_turystycznej_lub_rekreacyjnej_.html
http://buduj.eu/portal-strona-229-.2020_budowa_przebudowa_modernizacja__ilub_wyposazenie_ogolnodostepnej_niekomercyjnej_infrastruktury_turystycznej_lub_rekreacyjnej_.html
http://buduj.eu/portal-strona-215-12020_rozwijanie_dzialalnosci_gospodarczejquot;.html
http://buduj.eu/portal-strona-225-.22020_tworzenie_lub_rozwoj_inkubatorow_przetworstwa_lokalnego_produktow_rolnych_bedacych_przedsiebiorstwami_spozywczymi.html
http://buduj.eu/portal-strona-225-.22020_tworzenie_lub_rozwoj_inkubatorow_przetworstwa_lokalnego_produktow_rolnych_bedacych_przedsiebiorstwami_spozywczymi.html
http://buduj.eu/portal-strona-224-52020g_
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Szkolenia/warsztaty realizowane przez LGD 

Data Miejsce 

Zastosowana 

metoda/narzędzia/środek 

przekazu 

Opis rozpowszechniania informacji z zastosowaniem danej 

metody/narzędzia/środka przekazu 

Uzasadnienie dotyczące doboru 

danej metody/narzędzia/środka 

przekazu do danej grupy odbiorców 

informacji 

Ilość 

uczestników 

szkolenia 

12.02.2020 Ujazd 
Warsztat refleksyjny na temat 

realizacji LSR i działań LGD 

W Biurze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” w Ujeździe 

odbył się warsztat refleksyjny  w ramach ewaluacji wewnętrznej 

Lokalnej Strategii Rozwoju STOWARZYSZENIA LOKALNEJ 

GRUPY DZIAŁANIA ,,BUD-UJ RAZEM’’. 

W warsztacie wzięli udział przedstawiciele zarządu, pracownicy 

biura, pracownicy zaprzyjaźnionego LGD-u, a także 

przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego. Warsztat poprowadził 

socjolog- Mariusz Wachowicz. 

Głównym celem warsztatu było 

przedstawienie i analiza 

podsumowująca dotychczasową 

realizację procesu wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju na obszarze 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

,,BUD-UJ RAZEM’’ oraz ocena 

sprawności funkcjonowania biura 

Lokalnej Grupy Działania, jego 

pracowników oraz organów Lokalnej 

Grupy Działania. 

 

14                    

                              

( w tym 5 

pracowników) 

06.03.2020 Ujazd 

Szkolenie z zakresu oceny i 

wyboru wniosków do 

dofinansowania dla Rady i 

pracowników 

W Biurze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” w Ujeździe 

odbyło się szkolenie z zakresu oceny i wyboru wniosków do 

dofinansowania dla Rady i pracowników Stowarzyszenia. 

Szkolenie dotyczyło analizy obowiązujących procedur, 

przebiegu procesu oceny z uwzględnieniem wymagań 

wynikających z obowiązujących regulaminów, zasad i procedur 

oraz zasad rozpatrywania protestów.  

Przeprowadzone szkolenie przyczyniło 

się do pogłębienia wiedzy na temat 

przebiegu procesu oceny z 

uwzględnieniem wymagań 

wynikających z obowiązujących 

regulaminów, zasad i procedur oraz 

zasad rozpatrywania protestów. 

15 

 

(w tym 4 

pracowników) 

03-04. 

06.2020 
Ujazd 

Szkolenie z zakresu 

podniesienia wiedzy i 

kompetencji pracowników 

W Biurze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” w Ujeździe 

odbyło się szkolenie z zakresu podniesienia wiedzy i 

kompetencji pracowników Stowarzyszenia. Szkolenie składało 

się z dwóch dni szkoleniowych, pierwszy dzień szkolenia 

dotyczył tematyki związanej z kompletnością dokumentacji 

aplikacyjnej, drugi dotyczył zagadnienia „jak udowodnić, iż 

operacja jest ekonomicznie uzasadniona – warsztaty dla 

pracowników Biura LDGD na temat przyjmowania oraz 

rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy.  

Przeprowadzone szkolenie przyczyniło 

się do pogłębienia wiedzy na temat 

kompletności dokumentacji 

aplikacyjnej oraz uzasadnienia, iż dana 

operacja jest ekonomicznie 

uzasadniona. 

5 

 

(w tym 5 

pracowników) 
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Zainteresowanie działalnością LGD 

Zgodnie z harmonogramem realizacji Planu Komunikacji, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” zrealizowała w 2020 roku: 

Data Miejsce 

Zastosowana 

metoda/narzęd

zia/ środek 

przekazu 

Opis rozpowszechniania informacji z 

zastosowaniem danej  metody/narzędzia/ środka 

przekazu 

Odbiorcy 

informacji 

Uzasadnienie dotyczące doboru danej 

metody/narzędzia/środka przekazu do danej 

grupy odbiorców informacji 

Styczeń 

2020r. 

--------- 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczenie 

21 artykułów na 

stronach 

internetowych 

(LGD oraz 20 

gmin i powiatu 

piotrkowskiego) 

Na stronach internetowych członków Stowarzyszenia 

zamieszczane są informacje dotyczące działalności 

LGD, naborów, ilości podpisanych umów z 

beneficjentami, ilości osób które skorzystały z 

doradztwa świadczonego w Biurze Stowarzyszenia, 

projektów realizowanych i zrealizowanych za 

pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ 

RAZEM”. Zainteresowani mogą również przeglądać 

projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie na stronie 

internetowej                       www. buduj.eu dostępne w 

zakładce projekty zrealizowane.  

 

wszyscy mieszkańcy 

obszaru LGD                      

"BUD-UJ RAZEM" 

Zakres przekazywanych informacji był 

ukierunkowany na działalność prowadzoną przez 

stowarzyszenie. Dzięki temu wiele osób mogło 

dowiedzieć się jakie zadania podejmuje 

stowarzyszenie oraz co oferuje mieszkańcom 

terenu LGD. Wybrana metoda polegająca na 

umieszczaniu informacji na stronie internetowej 

zwiększyła skuteczność informowania ze względu 

na swój nieograniczony charakter. 

 

 

 

08.01.2020r. 

 

 

 

 

 

--------- 

 

 

 

 

     rozesłanie 

informacji 

pocztą 

elektroniczną  - 

wysłanie 100 

maili w ramach 

newslettera   

Dnia 24.01.2018 r. rozesłano 151 maili w których 

zawarte zostały informacje na temat działalności LGD, 

naborów, ilości podpisanych umów z beneficjentami, 

ilości osób które skorzystały z doradztwa 

świadczonego w Biurze Stowarzyszenia, projektów 

realizowanych i zrealizowanych za pośrednictwem 

Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” a także 

informacje dotyczące obecnie prowadzonych naborów 

151 osób 

 

 

 

 

Rozesłanie informacji pocztą elektroniczną miało 

na celu pogłębienie wiedzy odbiorców odnośnie 

możliwości dalszego aplikowania, oraz 

dotychczasowej Stowarzyszenia wraz z 

wyodrębnieniem przeprowadzonych naborów w 

okresie ostatniego półrocza 
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31.01.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarnocin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie 

informacyjno-

konsultacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z inicjatywy LGD zorganizowano spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne w Sali Bankietowej 

„Bachus” w Czarnocinie ul. Główna 158 podczas 

którego w formie prezentacji multimedialnej 

omówione zostały informacje na temat etapu realizacji 

LSR oraz prezentacja projektów realizowanych i 

zrealizowanych przez Stowarzyszenie a także o 

możliwościach dalszego aplikowania. Podczas 

spotkania osoby zainteresowane mogły zadawać 

pytania, wymieniać poglądy i wyrażać swoje opinie. Po 

przeprowadzonym spotkaniu przeprowadzono badanie 

ankietowe podczas którego uczestnicy mogli wyrazić 

swoje opinie na temat zorganizowanego spotkania. 

Ankieta była anonimowa, respondenci mogli ocenić 

organizację oraz treści przekazywane na spotkaniu. W 

spotkaniu udział wzięło 42 osoby. 

 

 

 

mieszkańcy gminy 

Czarnocin 

Przedstawienie prezentacji multimedialnej w celu 

dokładniejszego przybliżenia uczestnikom 

informacji na temat dotychczasowej działalności 

Stowarzyszenia przeprowadzonych naborach oraz 

możliwościach dalszego aplikowania. Wybrana 

metoda zwiększyła skuteczność informowania ze 

względu na bezpośredni kontakt z uczestnikami, 

możliwość bieżącego zadawania pytań oraz 

konsultacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozprza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie 

informacyjno-

konsultacyjne 

 

 

Z inicjatywy LGD zorganizowano spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne w Domu Weselnym 

Maxim w Rozprzy, podczas którego w formie 

prezentacji multimedialnej omówione zostały 

informacje na temat etapu realizacji LSR oraz 

prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych 

przez Stowarzyszenie a także o możliwościach 

dalszego aplikowania. Podczas spotkania osoby 

zainteresowane mogły zadawać pytania, wymieniać 

poglądy i wyrażać swoje opinie. Po przeprowadzonym 

spotkaniu przeprowadzono badanie ankietowe podczas 

którego uczestnicy mogli wyrazić swoje opinie na 

temat zorganizowanego spotkania. Ankieta była 

anonimowa, respondenci mogli ocenić organizację oraz 

treści przekazywane na spotkaniu. W spotkaniu udział 

wzięło 28 osób. 

 

mieszkańcy gminy 

Rozprza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawienie prezentacji multimedialnej w celu 

dokładniejszego przybliżenia uczestnikom 

informacji na temat dotychczasowej działalności 

Stowarzyszenia przeprowadzonych naborach oraz 

możliwościach dalszego aplikowania. Wybrana 

metoda zwiększyła skuteczność informowania ze 

względu na bezpośredni kontakt z uczestnikami, 

możliwość bieżącego zadawania pytań oraz 

konsultacji. 
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Październik 

2020 
--------- 

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez LGD 

na etapie przygotowania 

wniosków o przyznanie 

pomocy oraz 

poinformowanie 

mieszkańców obszaru o 

etapie realizacji LSR 

oraz prezentacja 

projektów realizowanych 

i zrealizowanych.  

Rozesłanie ankiet 

do 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów) 

Dnia 22.10.2020r rozesłano ponad czterdzieści 

ankiet do wnioskodawców zakończonych 

konkursów, by mogli obiektywnie ocenić doradztwo 

na każdym etapie składania wniosków oraz ich 

rozliczania. Pytanie dotyczyły m. in. Sposobu 

przekazywanie informacji, przygotowania 

merytorycznego osoby udzielającej doradztwa, a 

także atmosfery, oraz ogólnej oceny doradcy. 

Ponadto w ankiecie zawarta była metryczka dot. 

osoby wypełniającej ankietę  

Beneficjenci 

którzy 

zrealizowali 

zadanie  

Rozesłanie ankiet pocztą elektroniczną miało 

na celu przybliżenie opinii nt. jakości pomocy 

świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania LGD "BUD-UJ RAZEM"  na 

etapie przygotowania oraz rozliczenia 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie 

PROW 2014-2020. Dane te pozwolą na 

przeanalizowanie pracy Biura w zakresie 

świadczonych usług.  

Zbieranie ankiet (na 

poziomie min. 

25%) 

Do końca października zbierane były ankiety 

zwrotne dot. wyrażenia opinii nt. jakości pomocy 

świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "BUD-UJ RAZEM" na etapie 

przygotowania oraz rozliczenia wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie PROW 2014-2020 

41 osób 

Rozesłanie ankiet pocztą elektroniczną miało 

na celu przybliżenie opinii nt. jakości pomocy 

świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania LGD "BUD-UJ RAZEM"  na 

etapie przygotowania oraz rozliczenia 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie 

PROW 2014-2020. Dane te pozwolą na 

przeanalizowanie pracy Biura w zakresie 

świadczonych usług.  

 

Licznik wejść, pobrań wiadomości ze strony internetowej: www.buduj.eu i  www.lo 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

01.01.2020-30.06.2020 Liczba wejść na stronę 
 

Liczba użytkowników 

www.buduj.eu  

 

21 247 

 

 

1 615 

www.lokals.pl  

 

1 539 

 

 

263 

http://www.buduj.eu/
http://www.buduj.eu/
http://www.lokals.pl/
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Liczba członków LGD w okresie sprawozdawczym: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność organów LGD 

Zarząd 

 

l.p. Data posiedzenia 

Uprawnieni                           

do uczestnictwa członkowie 

Zarządu 

Obecni na posiedzeniu spośród 

uprawnionych do uczestnictwa (Frekwencja 

na posiedzeniach) 

Liczba podjętych 

uchwał 

1. 
27.01.2020r 

(posiedzenie on-line) 
32 18 2 

2. 31.01.2020r 32 19 2 

3. 
27.03.2020r 

(posiedzenie on-line) 
32 20 3 

4. 23.04.2020r. 32 20 2 

01.06.2020-31.12.2020 Liczba wejść na stronę 
 

Liczba użytkowników 

www.buduj.eu  

 

19 057 

 

 

1 627 

www.lokals.pl  

 

1 701 

 

545 

Liczba członków  na dzień 

podpisania umowy o 

warunkach i sposobie 

realizacji lokalnej strategii 

rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność 

Liczba członków, którzy przystąpili do LGD w okresie 

sprawozdawczym w ramach danego sektora: 

Liczba członków, którzy w okresie sprawozdawczym 

utracili członkostwo w ramach danego sektora: 
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0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 
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(posiedzenie on-line) 

5. 
08.06.2020r. 

(posiedzenie on-line) 
32 17 1 

6. 30.06.2020r. 32 19 3 

7. 
07.07.2020r 

(posiedzenie on-line) 
32 13 2 

8. 
14.12.2020r 

(posiedzenie on-line) 
32 17 5 

0. 
16.12.2020r 

(posiedzenie on-line) 
32 17 1 

 

 Rada Stowarzyszenia LGD ,,BUD-UJ RAZEM” 

 

l.p. Data posiedzenia 
Uprawnieni  do uczestnictwa 

członkowie Zarządu 

Obecni na posiedzeniu spośród 

uprawnionych do uczestnictwa 

(Frekwencja na posiedzeniach) 

 

Liczba podjętych 

uchwał 

 

1. 
31.01.2020r 

11 11 1 

2. 12.03.2020r 11 6 16 

3. 26.05.2020r 11 10 29 

4. 10.11.2020r 11 6 24 

5. 4.12.2020r 11 6 4 

6. 18.12.2020r 11 7 11 

 

 


