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Ludność w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gogolin 12 436 12 502 12 544 12 609 12 662 12 628

Krapkowice 23 148 22 988 22 866 22 728 22 568 22 337

Walce 5 550 5 531 5 494 5 440 5 397 5 374

Zdzieszowice 16 040 15 914 15 889 15 752 15 722 15 516

Tarnów Opolski 9 592 9 573 9 612 9 577 9 628 9 632

Izbicko 5 413 5 444 5 418 5 424 5 412 5 413

Jemielnica 7 176 7 225 7 176 7 216 7 236 7 224

Leśnica 7 849 7 837 7 751 7 623 7 550 7 522

Strzelce Opolskie 31 040 30 941 30 764 30 688 30 515 30 269

Ujazd 6 351 6 363 6 400 6 416 6 409 6 426

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P2137

Ludność w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary


Wskaźnik G dla gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gogolin 2544,72 2591,91 2857,91 2788,99 3006,65 3228,10 3150,59

Krapkowice 1363,50 1490,27 1565,52 1623,94 1690,97 1857,24 2012,46

Walce 1105,97 1070,03 1092,10 1161,73 1207,07 1230,13 1338,20

Zdzieszowice 1693,04 1887,08 1867,10 1889,61 1913,46 2162,98 2270,35

Tarnów Opolski 1354,74 1418,79 1468,09 1489,03 1590,78 1719,97 1802,89

Izbicko 1050,42 1088,72 1120,98 1185,85 1282,87 1445,16 1564,47

Jemielnica 796,99 875,07 949,17 928,53 1011,35 1099,57 1173,15

Leśnica 1328,61 1415,15 1499,28 1447,62 1708,25 1689,38 1891,85

Strzelce Opolskie 1414,96 1503,70 1571,82 1660,26 1750,11 1864,47 2016,01

Ujazd 1354,57 1611,79 1715,14 1659,79 1823,50 2086,00 2280,16

Źródło: Ministerstwo Finansów, Wskaźniki dochodów podatkowych gmin, powiatów i województw

dla danego roku dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/finanse

Wskaźnik G dla gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny

https://www.gov.pl/web/finanse


Wydatki gmin na 1 mieszkańca w złotówkach

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gogolin 3 949,71 4 617,80 5 537,47 5 933,78 5 668,36 6 103,53

Krapkowice 2 926,67 3 285,11 3 669,81 3 956,41 4 488,61 5 503,11

Walce 2 892,60 2 972,21 3 156,28 3 969,17 4 854,77 4 442,32

Zdzieszowice 2 854,28 3 170,28 3 494,41 3 656,19 4 166,35 4 195,69

Tarnów Opolski 2 685,03 2 946,03 3 552,39 3 686,96 4 208,44 4 125,60

Izbicko 2 665,94 3 062,27 3 372,08 3 787,04 5 272,97 4 598,32

Jemielnica 2 528,94 2 868,51 3 524,64 3 638,44 3 685,02 4 411,80

Leśnica 2 698,36 3 331,73 3 544,61 4 315,54 5 481,33 4 486,02

Strzelce Opolskie 2 924,44 3 401,36 3 856,08 4 298,54 4 845,78 4 825,68

Ujazd 3 091,55 3 459,95 4 603,11 7 035,38 6 022,39 5 881,59

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P2644

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary


Gmina

Pracujący w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Ogółem Mężczyźni Kobiety

2015 2020 2015 2020 2015 2020

Gogolin 2 901 3 796 1 887 2 506 1 014 1 290

Krapkowice 9 307 8 619 5 754 5 922 3 553 2 697

Walce 597 736 354 445 243 291

Zdzieszowice 4 267 3 527 3 007 2 449 1 260 1 078

Tarnów Opolski 1 259 1 476 737 964 522 512

Izbicko 388 373 171 143 217 230

Jemielnica 447 535 203 281 244 254

Leśnica 788 790 413 401 375 389

Strzelce Opolskie 8 642 9 309 4 294 4 545 4 348 4 764

Ujazd 911 2 347 454 1 382 457 965

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P2172

Pracujący w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary


Gmina

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny

Ogółem Mężczyźni Kobiety

2015 2020 2015 2020 2015 2020

Gogolin 5,2 4,0 3,7 2,9 6,8 5,3

Krapkowice 5,6 4,5 4,4 3,5 6,9 5,6

Walce 4,1 3,1 2,9 2,1 5,4 4,2

Zdzieszowice 4,1 3,4 3,1 2,1 5,2 4,9

Tarnów Opolski 4,1 3,1 3,1 2,3 5,3 4,0

Izbicko 2,7 2,9 2,0 2,4 3,4 3,4

Jemielnica 3,4 3,1 2,6 2,8 4,2 3,4

Leśnica 3,3 2,1 2,7 1,3 3,9 3,1

Strzelce Opolskie 4,5 3,7 3,6 3,4 5,5 4,1

Ujazd 3,7 2,8 2,9 2,3 4,6 3,4

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P2670

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary


Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gogolin 1 067,8 1 086,6 1 107,2 1 143,6 1 222,6 1 273,4

Krapkowice 1 482,2 1 514,3 1 521,6 1 516,1 1 572,1 1 647,9

Walce 881,6 889,0 939,4 967,0 1 010,4 1 069,6

Zdzieszowice 1 014,0 998,5 1 020,0 1 041,5 1 099,6 1 144,2

Tarnów Opolski 1 116,4 1 127,6 1 146,5 1 166,2 1 218,4 1 282,4

Izbicko 1 099,7 1 136,9 1 168,9 1 172,6 1 244,2 1 292,6

Jemielnica 773,9 789,0 804,0 826,1 854,0 887,0

Leśnica 1 031,1 1 031,2 1 061,4 1 089,3 1 113,2 1 178,8

Strzelce Opolskie 1 315,4 1 335,6 1 348,9 1 367,5 1 414,6 1 471,4

Ujazd 855,3 870,2 900,5 926,7 976,9 1 019,5

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P3295

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. Ludności

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gogolin 512 516 521 543 573 592

Krapkowice 669 669 658 657 674 706

Walce 432 432 461 482 500 532

Zdzieszowice 483 468 469 477 504 523

Tarnów Opolski 582 587 597 616 638 665

Izbicko 573 577 600 603 636 647

Jemielnica 432 433 440 460 473 489

Leśnica 488 485 499 518 526 553

Strzelce Opolskie 594 590 589 609 622 647

Ujazd 428 427 441 461 482 503

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P2419

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. Ludności

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary


Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020
Gogolin -4 60 23 43 70

Krapkowice -85 -102 -108 -116 -136

Walce -16 -28 -4 -7 4

Zdzieszowice -97 -19 -71 -34 -110

Tarnów Opolski 25 35 5 -6 25

Izbicko 18 -7 -5 24 4

Jemielnica 19 -16 10 8 38

Leśnica -17 -32 -85 -31 -16

Strzelce Opolskie -80 -123 -73 -136 -143

Ujazd 15 11 1 12 3

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P1350

Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary


Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OPOLSKIE 561 525 474 428 398 362

Gogolin 441 451 343 322 325 263

Krapkowice 713 685 618 603 537 513

Walce 402 404 388 314 278 196

Zdzieszowice 349 286 234 181 184 166

Tarnów Opolski 396 380 380 310 296 237

Izbicko 320 338 318 265 236 220

Jemielnica 470 464 433 400 403 340

Leśnica 336 284 221 195 196 194

Strzelce Opolskie 457 382 347 342 321 318

Ujazd 453 482 393 363 355 284

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P3870

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary


Turystyczne obiekty noclegowe w gminach – stan w dniu 31 lipca poszczególnych lat

Nazwa gminy/rok 2016 2018 2020

Gogolin 5 4 3

Krapkowice 3 2 1

Walce - - -

Zdzieszowice - - -

Tarnów Opolski 1 1 -

Izbicko - - -

Jemielnica - - -

Leśnica 3 4 4

Strzelce Opolskie 2 2 1

Ujazd - - -

Źródło: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary, P3186

Turystyczne obiekty noclegowe w gminach – stan w dniu 31 lipca poszczególnych lat

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary


Opinie mieszkańców 
i beneficjentów na 
wybrane zagadnienia















Czy LGD w wystarczającym storpniu informowała o możłiwości 
pozyskania środków? N=23

Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć









Wybrane realizowane 
projekty



Gabinet 
neurologopedyczny 

w Strzelcach Opolskich

Źródło: Materiały własne 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny



Teatr Okienny 
w Strzelcach 

Opolskich

Źródło: Materiały własne 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny



Wiata rekreacyjna 
we wsi Walce

Źródło: Materiały własne 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny



Szlak Gąsek na 
terenie wsi 

Gąsiorowice

Źródło: Materiały własne 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny



Remont 
w Rzymskokatolickiej Parafii 
p.w. Wniebowzięcia N.M.P. 
w Krapkowicach Otmęcie

Źródło: Materiały własne 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny



Album „Perły krajobrazu 
małej architektury 
sakralnej w Gminie 

Gogolin"

Źródło: Materiały własne 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny



Targi Panieńskie 
w 2018 roku

Źródło: Materiały własne 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny



„Obuwniczy szlak” 
w Krapkowicach

Źródło: Materiały własne 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny



Podsumowanie badania



6.1. Ocena wpływu na główny cel LSR

• W LSR wskazano dwa cele główne. Pierwszy nazwano „Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny” i zaplanowano tutaj działania

służące rozwojowi rekreacji i turystyki, aktywizacji i edukacji społecznej i kulturalnej oraz integracji mieszkańców obszaru. Drugi cel

to natomiast „Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny”, w którym realizowano przede wszystkim

przedsięwzięcia dotyczące zakładania i rozwoju przedsiębiorczości.

• Realizację LSR można określić jest zadowalającą i planową, a poziom osiągniętych wskaźników jest w wielu przypadkach

wyższy od wartości docelowych. Generalnie postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nie budzi żadnych zastrzeżeń, a działania

Stowarzyszenia Kraina św. Anny niewątpliwie wpływają na osiągnięcie zaplanowanych celów. Warto też podkreślić, że w opinii

przedstawicieli Stowarzyszenia same cele zostały dobrane bardzo dobrze i należy je kontynuować.

• Na przestrzeni lat udało się w dużym stopniu poprawić atrakcyjność obszaru Krainy św. Anny. Przytoczone w niniejszym

raporcie przykłady realizacji działań infrastrukturalnych to tylko jeden z wymiarów zmiany jaka się dokonała. Oprócz najbardziej

namacalnych efektów realizacji strategii – działań infrastrukturalnych – udało się także wpłynąć na postawy społeczne.



6.2. Ocena wpływu na kapitał społeczny 

• Działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny służące rozwojowi kapitału społecznego można nazwać dużym

sukcesem. Udało się zrealizować już wszystkie wskaźniki. Osiągnięto stan docelowy w liczbie spotkań informacyjno-

konsultacyjnych z mieszkańcami, szkoleń dla pracowników i organów, indywidualnego doradztwa, działań

animacyjnych i promocyjno-informujących o obszarze Stowarzyszenia i LSR oraz zrealizowano zaplanowane

przedsięwzięcia sprzyjające aktywizacji i wzmacnianiu kapitału społecznego, a także wyjazdy aktywizujące.

• Stowarzyszenie Kraina św. Anny dużą wagę przypisywało do tego, aby we wszystkich działaniach, czy to

w formule projektów własnych, czy projektów współpracy, czy grantów, a nawet w działaniach konkursowych

rozwijać kapitał społeczny. Nastawienie na współpracę z wnioskodawcami na etapie przygotowania wniosków

towarzyszy pracownikom biura od początku działania Stowarzyszenia. Dzięki dobrej współpracy, Stowarzyszenie jest

postrzegane jako organizacja godna zaufania i pomocna, co przekłada się na chęć dalszych kontaktów.



6.3. Przedsiębiorczość

• W LSR wskazano za konieczne propagowanie podejmowania działalności gospodarczej i wspieranie tego rodzaju działalności

poprzez przedsięwzięcia „miękkie” i „twarde”. I tego rodzaju aktywność w analizowanym okresie dało się zaobserwować.

• Stowarzyszenie Kraina św. Anny niewątpliwie wpisało się w pozytywne zmiany w zakresie przedsiębiorczości. Nie ulega

wątpliwości, że premie na założenie działalności gospodarczej i prowadzone szkolenia wpłynęły na wzrost postaw

przedsiębiorczych w społeczności lokalnej. Na przestrzeni lat podejmowano działania służące przeznaczaniu kolejnych środków na

cieszące się dużym zainteresowaniem przedsięwzięcia. Dzięki temu udało się zrealizować wiele ciekawych operacji.

• Warte uwagi jest wskazanie, że celem ogólnym Stowarzyszenia Kraina św. Anny był zrównoważony rozwój przedsiębiorczości.

Przyglądając się zrealizowanym w ramach dostępnych środków operacjom w tym zakresie, zwraca uwagę fakt duże zróżnicowanie

branżowe wśród firm, które zostały utworzone lub rozwinięte. Przykłady realizacji projektów z zakresu przedsiębiorczości wskazują,

że ich podjęcie znacząco wpłynęło na dostępność do różnych usług dla mieszkańców obszaru.



6.4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe

• Turystyka stanowi ważny element działania. Stowarzyszenie starało się uwzględnić zasoby każdej gminy, a prowadzone operacje wpływały na

uatrakcyjnianie obszaru. Warto podkreślić, że działania kierowano nie tylko do turystów, ale przede wszystkim z myślą o mieszkańcach. Podstawą była

turystyka przejazdowa w weekendy. Rezultatem było powstanie szlaków tematycznych (Gąsek, Obuwniczego) czy utworzenie infrastruktury

turystyczno-rekreacyjnej.

• W kontekście dziedzictwa kulturowego ankietowani mieszkańcy byli zdecydowanie bardziej entuzjastyczni. Odnotowali zwiększenie liczby

inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji czy poprawę stanu zabytków. Fundusze wspierające te dziedziny a pochodzące z środków jakimi

dysponowała Kraina św. Anny w tych działaniach miały czynny udział.

• Zachowaniu dziedzictwa Krainy św. Anny służył pierwszy z dwóch celów głównych. Zrealizowano w tym przypadku większość zaplanowanych

operacji, a w części nawet udało się przekroczyć stan docelowy. Wsparto więc podmioty działające w sferze kultury, wykonano prace remontowe

i konserwatorskie zabytków, prowadzono działania służące popularyzacji lokalnych produktów, wydano zaplanowane publikacje oraz zorganizowano

kilka wydarzeń.

• Lokalne dziedzictwo kulturowe jest ważnym elementem działań Stowarzyszenia nie tylko poprzez realizację celu z tym związanego, ale także

w działaniach komunikacyjnych. Opracowywanie materiały promocyjne z dużą starannością każdorazowo odnoszą się do lokalnych tradycji, co stwarza

spójny system identyfikacji wizualnej.



6.5. Grupy defaworyzowane

• W LSR zidentyfikowano następujące grupy defaworyzowane: absolwentów, osoby powyżej 50 roku życia,

seniorów, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, kobiety mające trudności z podjęciem zatrudnienia lub

z powrotem na rynek pracy, samotne matki lub samotnych ojców, osoby osamotnione w związku z czasowym

albo stałym odpływem mieszkańców za granicę. Dla grup defaworyzowanych zaplanowano szereg działań, w tym

przede wszystkim dotyczących: tworzenia miejsc pracy, zdobywania doświadczeń zawodowych, szkoleń

zawodowych, zwiększenia partycypacji w życiu społecznym poprzez aktywny udział w inicjatywach społeczno-

kulturalnych, wsparcia usług opiekuńczych, eliminacji barier przestrzennych.

• Stowarzyszenie Kraina św. Anny starało się na wiele sposobów poprawić sytuacje przedstawicieli grup

defaworyzowanych. Nie było problemów z operacjami dla nich i można stwierdzić, że zostały one dobrane

w sposób odpowiedni. W przyszłości niezbędne jest jednak uwzględnienie sytuacji na rynku pracy i pomocne

byłoby częstsze aktualizowanie grup. Doskonałym przykładem jest bieżąca sytuacja, gdzie problemem nie jest już

bezrobocie, ale raczej brak chętnych do pracy.



6.6. Innowacyjność

• W kryteriach wyboru, na poziomie oceny wniosków realizowanych w ramach każdego przedsięwzięcia,
uwzględniono innowacyjność. Za realizację operacji mającej charakter innowacyjny możliwe było otrzymanie
dodatkowych punktów, natomiast za brak takiego wykazania nie otrzymywało się dodatkowych punktów.

• Kryterium innowacyjności rodziło w analizowanym okresie pewne problemy. W trakcie spotkań refleksyjnych
pojawiły się postulaty, aby opisy innowacyjności w składanych wnioskach były pełniejsze i jasno definiowały jakie
cechy innowacji mają nowe usługi/produkty oraz czym wyróżniają się względem podobnych, funkcjonujących na
rynku.

• Innowacyjny charakter wielu zrealizowanych operacji to efekt wsparcia, jakie otrzymywali wnioskodawcy na etapie
pisania projektów. Podczas doradztwa pracownicy biura zwracali uwagę na kreatywność w planowanych do
realizacji działaniach. Dzięki temu powstało wiele ciekawych projektów, które mogą dalej inspirować. Ważną
wartością zrealizowanych projektów jest fakt, że ich popularyzacja sprzyjać będzie w kolejnych latach wzmocnieniu
innowacyjności w podejmowanych działaniach.



6.7. Projekty współpracy

• Stowarzyszenie Kraina św. Anny zrealizowało i rozliczyło już trzy projekty współpracy.

• Celem pierwszego z nich „Dobre bo lokalne” była identyfikacja, promocja artystów ludowych zajmujących
się rękodzielnictwem oraz wprowadzenie na rynek produktów sztuki użytkowej inspirowanych sztuką
ludową. Projekt wspierał rozwój przedsiębiorczości doprowadzając do współpracy lokalnych twórców,
projektantów oraz przedsiębiorców.

• Drugi projekt współpracy „Od dziedzictwa do bogactwa” służył promocji zasobów regionu i wspieraniu
rozwoju lokalnego. Dodatkowo zaplanowane operacje przyczyniły się do aktywizacji, edukacji i integracji
mieszkańców.

• Trzeci projekt współpracy to „Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan”. Służył on promocji
dziedzictwa lokalnego, zasobów obszaru LGD ze szczególnym uwzględnieniem zasobów kulturowych.

• Kraina św. Anny obecnie realizuje jeszcze czwarty projekt współpracy „Dizajn, a wzory regionów”
w ramach którego uczestnicy biorą udział m.in. w szkoleniach kompetencyjnych, licznych spotkaniach
poświęconych sztuce tradycyjnej i współczesnej, warsztatach haftu opolskiego. W ramach projektu
przewidziano badanie wraz z analizą etnograficzną opolskiego haftu, którego efektem będzie
ogólnodostępny Raport. Opracowany zostanie wzornik opolskiego haftu regionalnego. Wzornik będzie
również ogólnodostępny. Narodowy Instytut Dziedzictwa objął projekt swoim patronatem.



6.8. Ocena funkcjonowania LGD 

• Realizacja wskaźników wskazuje, że Stowarzyszenie wywiązuje się z nałożonych zadań. Działania animacyjne,
informacyjno-promocyjne i doradcze realizowane są prawidłowo.

• Władze Stowarzyszenia dążą do tego, aby budować partnerstwo lokalne. Liczne spotkania organizowane
formalnie oraz nieformalnie z lokalnymi liderami reprezentującymi różne sektory powodują, że
ukierunkowany przez Stowarzyszenie rozwój lokalny jest ufundowany na współpracy, zrozumieniu
wzajemnych potrzeb i poszanowaniu różnic.

• Członkowie Stowarzyszenia aktywnie biorą udział w jego działaniu. Oprócz udziału
w Walnym Zebraniu, które jest najwyższą formą sprawowania władzy, aktywnie promują działania Krainy św.
Anny i zachęcają do współpracy w swoich społecznościach.

• Na uwagę zasługuje fakt, że włodarze wszystkich gmin partnerskich osobiście są zaangażowani
w działalność Stowarzyszenia. Na wielu płaszczyznach pomagają zawsze wtedy, kiedy jest ku temu możliwość.

• Zaangażowanie gmin jest widoczne np. podczas organizacji spotkań konsultacyjnych. W zdecydowanej
większości tego typu spotkań władze gmin osobiście w nich uczestniczą i zawsze udostępniają
pomieszczenia, w których się odbywają.



6.9. Ocena procesu wdrażania

• Stowarzyszenie Kraina św. Anny nie mogła narzekać na brak wnioskodawców. Zwraca uwagę duża liczba
zgłoszonych wniosków na działania z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

• W pracy Rady Programowej dużym ułatwieniem jest system elektronicznej oceny wniosków. Mankamentem
była natomiast „zero-jedynkowość”, która wymagała podporządkowania się odgórnym zapisom, co
w konsekwencji sprawiało, iż niekoniecznie wybierano najlepsze propozycje.

• Wdrażanie LSR na lata 2014-2020 przypadło na okres pandemii COVID-19. Skutki tej pandemii przełożyły się
na bieżącą pracę Stowarzyszenia oraz na efekty, jakie udało się osiągnąć dzięki realizowanym projektom.
Przede wszystkim, wprowadzone obostrzenia związane pandemią ograniczyły działalność biura, co
spowodowało mniejszą ilość kontaktów z wnioskodawcami. Po drugie, obostrzenia ograniczyły również
możliwości spotykania się podczas imprez, szkoleń czy innych wydarzeń. Ograniczyły także możliwość ich
realizacji. Efektem tego dało się zaobserwować dwa zjawiska społeczne. Po pierwsze, cześć mieszkańców
odzwyczaiła się od wychodzenia z domu i trudniej ich przekonać do tego, aby brali udział w organizowanych
wydarzeniach, czy spotkaniach. Po drugie, można zaobserwować również skrajnie odmienną postawę,
w której mieszkańcy, którzy przez kilkanaście miesięcy nie brali udziału w wydarzeniach integracyjnych, byli
tym bardziej zmotywowani do wspólnych spotkań, których im brakowało.



6.10. Wartość dodana podejścia LEADER

• Stowarzyszenie Kraina św. Anny reagowała na wskazane w LSR problemy obszaru
i tym samym tworzyła odpowiednie warunki do rozwoju. Udało się w konsekwencji zrealizować sporo
operacji związanych z przedsiębiorczością, dziedzictwem lokalnym, kapitałem społecznym czy infrastrukturą,
a także prowadzono z sukcesem działania informacyjne i szkoleniowe.

• Warto także dodać, iż Stowarzyszenie realizuje bardzo dużo działań poza RLKS, które służą zwiększaniu
atrakcyjności obszaru, promocji jego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Szczególną rolę odgrywa
program „Działaj lokalnie”, który w opinii przedstawicieli Stowarzyszenia bardzo dobrze spełnia swoje
zadanie i na pewno będzie kontynuowany i rozwijany.

• Stowarzyszenie Kraina św. Anny cieszy się dużą rozpoznawalnością, a efekty prowadzonych działań są
zauważalne. Sporo grupa badanych mieszkańców gmin obszaru stwierdziła, iż uczestniczyła w wydarzeniach
lokalnych dofinansowanych ze środków Stowarzyszenia a także korzystała z infrastruktury, której powstanie
albo modernizacja była dofinansowana ze środków Krainy św. Anny.

• Niewątpliwą wartością dodaną wdrażania podejścia LEADER przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny są
wypracowane relacje między różnymi liderami lokalnymi, kultura pracy oraz zaufanie, jakim cieszy się
organizacja. Dzięki oddolnemu podejściu do budowania i wdrażania strategii, Stowarzyszenie pobudza
współpracę międzysektorową, czego efekty widać nie tylko w pracy samego stowarzyszenia, czy realizacji
działań z jego środków, ale także poza nimi.



Wnioski i rekomendacje



• Wybór grup defaworyzowanych można określić jako trafny, a prowadzone operacje odpowiadały na ich
potrzeby. W przyszłości niezbędne jest jednak uwzględnienie sytuacji na rynku pracy i zaktualizowanie grup.
Doskonałym przykładem jest aktualna sytuacja, gdzie problemem nie jest już bezrobocie, ale raczej brak
chętnych do pracy.

• W części gmin zwiększa się populacja w grupie poprodukcyjnej i w tym aspekcie konieczne są działania
wzmacniające przedsiębiorczość czy rozwój usług dedykowanych dla seniorów. Warto w tym aspekcie
wskazać, iż w trakcie ankiety zdecydowana większość mieszkańców wskazała opiekę nad osobami starszymi
za obszar wymagający dofinansowania.

• Operacje z zakresu infrastruktury powinny być dobierane z większą starannością. Wydaje się, że
zdecydowanie bardziej na uwadze trzeba mieć działania, które będą miały w pierwszej kolejności znaczenie
dla mieszkańców i rozwój rekreacji i tzw. mikroturystyki – nastawionej na odkrywanie najbliższej okolicy.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Kraina św. Anny sami słusznie zauważają, że większą atrakcją są np..wieże
widokowe niż kolejne wiaty czy place zabaw.



• Ankietowani mieszkańcy gmin obszaru Stowarzyszenia wskazali, iż tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie
dla istniejących firm oraz dofinansowania dla planujących założyć firmy to jedne z ważniejszych obszarów
wymagających dofinansowania. Niewątpliwie Kraina św. Anny powinna więc w dalszym ciągu dużą wagę
przykładać do operacji polegających na utworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza, że odniosła na tym
polu bardzo wiele sukcesów.

• Problemem w analizowanym okresie było kryterium innowacyjności, które jest bardzo skomplikowane przy
ocenie. Udało się wprawdzie zrealizować szereg wniosków, które miały cechy innowacyjności, ale
niejednokrotnie wzbudzało ono dylematy. Niezbędne jest pochylenie się nad zagadnieniem przy planowaniu
kolejnej strategii i doprecyzowanie terminu. Podobnie rzecz przedstawia się z kryterium ochrony środowiska,
które również okazywało się niejednoznaczne i wpływało na przyznawanie punktów operacjom wpisującym
jedynie ekologię w opis działań, a nie wpływającej w praktyce w żaden sposób na ochronę środowiska.

• Cechą wyróżniającą Stowarzyszenie Kraina św. Anny są realizowane działania poza RLKS i niewątpliwie warto
je kontynuować. W dalszym ciągu szczególna uwaga powinna być poświęcona „Działaj lokalnie”, które do tej
pory przynosiły bardzo dobre rezultaty.



• Projekty współpracy stanowią bardzo dobrą formę współdziałania LGD i wpływają na rozwój umiejętności
kooperacji w realizowaniu istotnych celów. Przeprowadzone przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny
z sukcesem projekty współpracy wpisywały się w cele założone w LSR. W przyszłości należałoby utrzymać tę
formę współdziałania czy może nawet rozważyć przeznaczenia na nią większych środków finansowych.

• Dalsze działania w kierunku rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania Stowarzyszenia są wymagane.
Świadczy o tym zarówno niesłabnące zainteresowanie ze strony wnioskodawców tego typu projektami, jak
i wyrażone w badaniach społecznych zdanie o konieczności dalszego rozwoju przedsiębiorczości na
analizowanym obszarze. Podejmowane dotychczas działania Stowarzyszenia w tym kierunku pozytywie
wpłynęły na zwiększenie wiedzy i świadomości przedsiębiorczej wśród wielu mieszkańców. Efektem tego,
liczba chętnych osób, które chciałyby podejmować i rozwijać swoją działalność wzrasta.

• Podejmowane działania podwyższające kompetencje przedsiębiorców powinny w przyszłości być
ukierunkowane zarówno do osób, które dopiero będą rozpoczynały swoją karierę zawodową, jak i takich,
które chcą swoje doświadczenia zawodowe przełożyć na własne działalności gospodarcze. Dlatego działania
w przyszłości powinny być skierowane zarówno do osób do 25 r.ż. jak i bardziej doświadczonych.



• Dzięki wypracowanym wielu kontaktom pomiędzy różnymi grupami interesu reprezentującymi zarówno
sektor społeczny, publiczny jak i gospodarczy, Stowarzyszenie posiada pokaźną bazę potencjalnych
podmiotów, które w nowym okresie programowania mogłyby podjąć działania w zakresie projektów
współpracy. Stowarzyszenie już dzisiaj stanowi pewnego rodzaju platformę wymiany kontaktów
i nawiązywania współpracy dla wielu podmiotów. W przyszłości ten wypracowany kapitał społeczny mógłby
zaowocować przygotowywaniem wspólnych projektów do realizacji.

• Władze Stowarzyszenia dużą wagę przywiązują do kultury pracy obowiązującej w ramach organizacji. Liczne
wewnętrzne spotkania, a także możliwość stałego podnoszenia swoich kompetencji spowodowały, że
pracujący zespół działa bardzo efektywnie i w opinii uczestników różnych szkoleń, spotkań, a także osób
korzystających bezpośrednio z doradztwa w biurze, jest kompetentny i pomocny. Należy dalej kontynuować
przyjęty kierunek działania w zakresie rozwoju Stowarzyszenia. Dobrze pracujący zespół w biurze przekłada
się na bardzo dobre efekty pracy zarówno w ramach realizacji projektów, jak i w działaniach promocyjnych.



• Działania związane z realizacją planu komunikacji stanowią istotny element pracy biura. Kraina św. Anny
wyróżnia się w tym obszarze na tle innych organizacji tego typu. Przywiązanie do tradycji przy jednoczesnym
innowacyjnym podejściu tak do formy jak i treści opracowywanych materiałów jest znamienne. Efektem
tego, tworzone materiały zapadają w pamięć, są chętnie wykorzystywane przez mieszkańców, turystów i inne
osoby, które interesują się tym obszarem.

• Szeroka aktywność działań Stowarzyszenia wykraczająca poza RLKS stanowi kolejną mocną stronę Krainy św.
Anny. Doświadczenia wynikające z realizacji programu Działaj Lokalnie są nie do przecenienia w kontekście
wdrażania nowego LSR. Dzięki zrealizowanym w latach 2014-2020 projektom z programu „Działaj Lokalnie”,
pracownicy zdobyli doświadczenie w obsłudze środków poza PROW.

• Biuro ma wypracowane procedury zarówno poszukiwania źródeł finansowania różnych pomysłów na
działania, a także praktyczną wiedzę w zakresie ich realizacji i rozliczania. W przyszłym okresie
programowania warto wykorzystać te kompetencje i nadal kontynuować finansowanie działań statutowych
z różnych dostępnych środków krajowych i zewnętrznych.


