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Wprowadzenie  

 
Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” jest trójsektorowym partnerstwem 

terytorialnym działającym na obszarze 7 gmin (Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo, 

Jedwabne, Przytuły, Wizna) leżących na terenie powiatu łomżyńskiego (województwo 

podlaskie).  

Z punktu widzenia formalnego organizacja zarejestrowana jest w Krajowym 

Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie. Jest ono dobrowolnym, samorządnym                        

i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, 

realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez LGD oraz prowadzenie innych 

działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności 

Stowarzyszenia.  

Działa ono na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo                    

o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy      

z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r., 

Nr 64, poz. 427, Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r.               

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277 z dnia 21 października 2005 r.), 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz statutu. 

W literaturze partnerstwa terytorialne w tym lokalne grupy działania wiązane są 

z koncepcją rozwoju endogennego, a więc opartego przede wszystkim na wewnętrznym 

potencjale wzrostu danych regionów1. Podstawową zasadą tej koncepcji jest pogląd, że 

długookresowy i trwały rozwój może zapewnić zainicjowanie oddolnych procesów 

opartych na zasobach lokalnych i oddolnej strategii rozwoju przygotowanej w ramach 

współpracy mieszkańców, lokalne organizacje i instytucje2. 

W tej koncepcji wspiera się głównie drobną przedsiębiorczość o zróżnicowanym 

typie działalności, a nie dużych inwestorów. Zwraca się także dużo uwagi na 

zaspokajanie lokalnych potrzeb społecznych (także tych pozaekonomicznych), a nie 

tylko generowanie jak  największych dochodów i efektywności produkcji, co typowe 

było dla koncepcji rozwoju egzogenicznego i polityk rozwoju opartych na dużych 

                                                           
1 M. Furmankiewicz, K. Janc, Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym – 
różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców, [w:] 
http://www.org.up.wroc.pl/kgp/mf/Furmankiewicz_Janc%202012%20Partnerstwa%20terytorialne.pdf 
2 Grosse T. G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 
8, s. 25-48. 
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inwestycjach infrastrukturalnych i przemysłowych, uznawanych szczególnie w latach 

70. i 80. XX w. W nowej koncepcji potrzeby ludności mają być zaspokajane w większym 

stopniu przez działania samych mieszkańców, które powinny być oddolne, ale 

wspierane i czasem inicjowane, ale nie sztucznie kierowane przez administrację 

publiczną. W dyskusjach na temat roli rozwoju endogennego i egzogennego 

podkreślano, że w polityce rozwoju danych obszarów należy brać pod uwagę zarówno 

czynniki zewnętrzne (np. zewnętrzną interwencję) jak i uwarunkowania oraz zasoby 

lokalne. Podkreślano wady typowo administracyjnego zarządzania zasobami lokalnymi, 

wskazując na względnie mały wpływ podmiotów niepublicznych na lokalną politykę 

rozwoju i działania podejmowane przez administrację publiczną. 

W rezultacie w koncepcji rozwoju terytorialnego (endogennego) zaczęto wspierać 

organizacje grupujące przedstawicieli wszystkich trzech sektorów (publicznego, 

pozarządowego i ekonomicznego), takie jak partnerstwa terytorialne (lokalne grupy 

działania), którym zostają zapewnione pewne zasoby środków publicznych na realizację 

działań mających sprzyjać lokalnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu.                             

W organizacjach tych, za pomocą narzuconych parytetów dotyczących składu rad 

decyzyjnych (dokonujących wyboru operacji) celowo próbowano ograniczyć dominację 

sektora publicznego w podejmowaniu decyzji strategicznych i administracyjno-

finansowych. Koncepcja rozwoju terytorialnego w ramach lokalnych grup działania 

zyskała dużą popularność w bogatych krajach demokratycznych. 

Różnego typu „partnerstwa międzysektorowe” były w ostatnich latach często 

promowane w narodowych i międzynarodowych programach wspierających. Na 

obszarach wiejskich Unii Europejskiej największe znaczenie miały trzy etapy Inicjatywy 

Wspólnotowej LEADER i liczne naśladujące ją programy narodowe np. PRODER                     

w Hiszpanii, REGIONEN AKTIV w Niemczech, Program Pilotażowy LEADER+ w Polsce               

i inne3. Promowane w nich zasady działania (podejście terytorialne, oddolne, 

partnerskie, innowacyjne, wielosektorowo zintegrowane, zdecentralizowanego 

zarządzania i finansowania, współpracy i tworzenia sieci) były często opisywane przez 

różnych autorów i w dokumentach Komisji Europejskiej4. Idee LEADER kontynuowane 

są w ramach tzw. Osi 4 PROW. Programy te stosują podobne narzędzia organizacyjne                   

i finansowe do pobudzania lokalnej aktywności społeczno-ekonomicznej.  

Głównym narzędziem organizacyjnym w koncepcji rozwoju terytorialnego są 

działające na określonym obszarze zrzeszenia skupiające przedstawicieli trzech 

głównych sektorów gospodarki – publicznego, pozarządowego i prywatnego (nazywane 

w literaturze grupami partnerskimi, partnerstwami terytorialnymi, a dokumentach                                   

                                                           
3 A. Futymski, R. Kamiński, Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4. LEADER. Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa 2008, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz  W. Knieć, A. Hałasiewicz A., Leader. Budowanie potencjału społecznego, Warszawa 2008, Fundacja 
Programów pomocy dla Rolnictwa. 
4 Tamże  
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programów wspierających - lokalnymi grupami działania). Zasięg działania organizacji 

jest wyznaczany oddolnie w ramach negocjacji na poziomie lokalnym (gminnym), przez 

nawiązywanie współpracy jednostek administracyjnych gmin oraz lokalnych 

podmiotów i mieszkańców tych gmin. Musi być to obszar spójny terytorialnie (wszystkie 

gminy muszą do siebie przylegać granicami) i cechować się jakąś szczególną cechą 

(czynnikiem identyfikującym grupę) jako region typu homogenicznego.  

W przypadku LGD „Sąsiedzi” wyznaczony w wyniku oddolnych negocjacji obszar 

działania pokrywa się częściowo z wyższymi podziałami administracyjnymi (LGD 

„Sąsiedzi” tworzy większość gmin w powiecie łomżyńskim – 7 gmin z 9). Zrzeszenie 

tworzy strategię rozwoju obszaru określając główne cele rozwoju i otrzymuje publiczne 

środki finansowe na realizacje działań, które mają sprzyjać realizacji określonych 

wspólnie celów. Organizacja procesu wyboru lokalnych projektów ma zwiększyć udział 

lokalnych podmiotów niepublicznych (a także zwykłych mieszkańców)                                     

w podejmowaniu decyzji o finansowaniu określonych działań, jednak autorzy wskazują 

na częste skłonności sektora publicznego do uzyskiwania dominującego wpływu na 

wybór działań LGD5. 

Istotnym problemem oceny realizacji wszelakich strategii jest ewaluacja 

określonych w nich wskaźników. W kontekście konieczności samooceny LGD jest to 

istotny problem, gdyż eksperci i urzędnicy władz centralnych lub regionalnych mogą 

operować innymi kategoriami celów, niż lokalne społeczności. To co jest ważnym 

elementem rozwoju dla urzędników i władz centralnych lub regionalnych, może być 

postrzegane jako mniej istotne dla przeciętnego mieszkańca. I odwrotnie – zaspokojenie 

jakiejś lokalnej potrzeby mieszkańców, stanowiące dla nich przykład wysokiej 

efektywności wykorzystanych środków z Osi 4 LEADER, może być postrzegane jako 

mało wartościowe przez urzędników operujących często typowymi wskaźnikami 

statystycznymi, w tym szczególnie w kategorii sprawnego wydatkowania środków 

pochodzących z programów Unii Europejskiej6. Tego typu różnice widoczne są 

szczególnie w obecnym polskim systemie wyboru projektów, gdzie ostateczną decyzję            

o wyborze dofinansowanych małych projektów podejmują urzędnicy władz 

regionalnych, a nie samodzielnie Rady LGD, co generalnie jest sprzeczne z teoretycznymi 

ideami programów typu LEADER i wynika z małego zaufania władz do podmiotów            

                                                           
5 K. Wasielewski, Program LEADER+. Szansa czy tylko nadzieja na aktywizację polskiej wsi? Proces 
demarginalizacji polskiej wsi. programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe. B. Fedyszak-
Radziejowska (red.) Warszawa 2005, Instytut Spraw Publicznych, s. 69-96; K. Wasielewski, LEADER w 
Polsce - między ideą a rzeczywistością. Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. 
Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009. K. Wasielewski (red.). 
Bydgoszcz 2009, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 135-142. 
6 M. Furmankiewicz, K. Królikowska, Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 
1994-2006. Wrocław 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
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o charakterze niepublicznym (szczególnie sektora pozarządowego, gdyż w tej kategorii 

faktycznie mieszczą się lokalne grupy działania funkcjonujące formalnie jako 

stowarzyszenia). 

 

 

I. Cele prowadzonej ewaluacji  

 

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” korzysta ze środków Unii Europejskiej                       

w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Korzystając ze środków Unii 

Europejskiej, będąc jednocześnie podmiotem uczestniczącym w procesie wdrażania tych 

funduszy wśród beneficjentów z obszaru LSR, LGD zobowiązana jest do prowadzenia 

procesu ewaluacji, który umożliwi LGD obiektywną ocenę skuteczności działania                        

i przejrzystości procesu wydatkowania publicznych środków.   

Zgodnie z definicją określoną w dokumentach Unii Europejskiej „ewaluacja to 

obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. 

planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych                      

i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę                        

w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności 

działania, polityki lub programu7.  

Ewaluacja, wykorzystując dorobek nauk społecznych, a w szczególności 

metodologię badań, pozwala na wnioskowanie weryfikowalne oraz oparte na rzetelnych 

podstawach. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe elementy można przyjąć definicję, iż 

„ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, 

działania bądź obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów w celu ich usprawnienia, 

rozwoju lub lepszego rozumienia”8. 

Pojęcie ewaluacji stosowane jest stosunkowo często, szczególnie w języku polskim, 

zamiennie ze słowem ocena. Nie jest to postępowanie właściwe, gdyż ewaluacja jest 

procesem wykraczającym poza samo dokonanie oceny. Zakłada bowiem dodatkowo 

wykorzystanie oceny do poprawy jakości prowadzonych działań9. 

 

 

 

 

                                                           
7 http://www.ewaluacja.gov.pl 
8 Ewaluacja w edukacji, Leszek Korporowicz (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa 2001 
9 Indicators for Monitoring and Evaluation: An Indicative Methodology [w:] 
http://www.europa.eu.int/comm/budget/evaluation/keydocuments_en.htm 
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 Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 

definiują z kolei ewaluację jako osąd (ocenę) wartości interwencji publicznej dokonany 

przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, 

trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być 

zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na 

specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą 

odpowiedniej metodologii10.  

Funkcjonowanie LGD „Sąsiedzi” jest na bieżąco monitorowane i poddawane 

autoewaluacji (samoocenie) w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności działania. 

Ewaluacja jest konieczna do sprawnego i efektywnego wydatkowania środków 

publicznych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, a także do szybkiego reagowania na 

zmieniające się warunki otoczenia społeczno – gospodarczego. Proces ewaluacji 

funkcjonowania LGD „Sąsiedzi” jest procesem zewnętrznym, tj. prowadzonym przez 

osobę z zewnątrz, co pozwoli na ukierunkowanie działań, na modyfikacje i usprawnienie 

podejmowania decyzji w zakresie funkcjonowania Biura LGD i wydatkowania środków 

publicznych przez LGD „Sąsiedzi”. Bieżący monitoring i ewaluacja przeprowadzonych 

prac pozwoli na identyfikowanie pojawiających się problemów i udoskonalenie 

podejmowanych działań oraz wykorzystanie uzyskanych wyników w celu uniknięcia 

popełniania w przyszłości błędów.  

Głównym celem prowadzonej ewaluacji była ocena w jakim stopniu działania 

podjęte przez LGD „Sąsiedzi” w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 są adekwatne, 

użyteczne i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i zwiększania świadomości 

społeczeństwa w zakresie znaczenia podejścia LEADER do rozwoju obszarów wiejskich.   

Prowadzona w projekcie ewaluacja będzie miała charakter ewaluacji ciągłej                          

i końcowej - podsumowującej cały rok funkcjonowania biura LGD, jego zarządzania                   

a także osiągnięte rezultaty LSR.  

Ewaluacji dokonano w dwóch kluczowych obszarach: 

1. Ocena członków LGD w zakresie: znajomości strategii realizowanej przez LGD, 

znajomości procedur LGD, ocena efektywności realizowanych działań                             

i zaangażowania członków. 

2. Dokonanie oceny efektów realizacji przedsięwzięć w ramach LSR oraz ich 

wpływu na osiągnięcie celów zawartych w LSR. 

 

 

                                                           
10 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Wytyczne nr 6 Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013, z dnia 30 maja 2007r. 
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3. Ocena funkcjonowania biura w zakresie: dostępności dla mieszkańców, w tym 

beneficjentów, ocena funkcjonujących dokumentów i podejmowanych działań, 

ocena działań promocyjnych i zwiększających rozpoznawalność LGD.  
Zgromadzone w wyniku badania dane umożliwią ocenę słuszności planowanych 

działań projektowych  oraz określenie, które z podejmowanych działań najsilniej 

korelują (wpływają) na cele LSR. Prócz tego uzyskane dane pozwolą na identyfikację 

mocnych i słabych stron funkcjonowania i zarządzania biurem LGD, a także 

sformułowanie zaleceń dotyczących sposobu realizacji LSR w kolejnych latach.  

Ewaluator doprecyzował cele szczegółowe ewaluacji i autoewaluacji: 

 Sprawdzenie trafności i słuszności ustalonych wcześniej rodzajów działań; 

 Sprawdzenie trafności określonych w LSR celów i rodzajów operacji oraz 

oczekiwanych wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania; 

 Zwiększenie skuteczności planowania dot. m.in. wprowadzenia nowych 

rodzajów działań, zwiększenia zatrudnienia w okresach wzmożonej 

aktywności, określenie z wyprzedzeniem trudności mogących mieć 

niekorzystny wpływ na jakość usług itp.; 

 Zidentyfikowania i poprawienia podejrzewanych błędów                                       

w funkcjonowaniu LGD oraz procesie wdrażania LSR; 

 Motywowania pracowników poprzez włączanie w proces autoewaluacji 

oraz uświadomienie im, jaki wpływ na odbiorców mają ich działania i jakie 

są efekty ich pracy.  

Wyniki przeprowadzonego raportu ewaluacyjnego zostaną przedłożone członkom 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” celem podjęcia działań korygujących 

lub naprawczych w obszarach, w których stwierdzono taką konieczność 
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II. Metodologia ewaluacji  

 

W celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych wyników badania i udzielenia pełnej 

odpowiedzi na pytania badawcze niezbędne było połączenie w analizie różnorodnych 

rodzajów danych oraz różnorodnych metod badawczych, tzn. zastosowanie 

triangulacji metodologicznej.  

 Takie podejście pozwoliło na uzyskanie pogłębionych i szczegółowych informacji o 

działaniach projektowych rozpatrywanych w zależności od przyjętego kryterium 

ewaluacyjnego.  

Główne metody i techniki wykorzystane do zbierania danych to w naszym 

przypadku: metoda sondażu diagnostycznego, inaczej zwana sondażem ankietowym 

lub sondażem na grupie reprezentatywnej oraz analiza dokumentów /tj. listy obecności, 

listy potwierdzające odbiór zaświadczeń/certyfikatów, harmonogramy szkoleń, 

opracowane materiały szkoleniowe itp./. „Przedmiotem badań sondażowych są 

wszelkiego rodzaju zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla wychowania, a także 

stany świadomości społecznej, opinie i poglądy określonych zbiorowości, nasilanie się             

i kierunek rozwoju danych zjawisk i wszelkie inne zjawiska instytucjonalnie nie 

zlokalizowane (czyli są rozproszone w społeczeństwie), a posiadające znaczenie 

wychowawcze. Badania sondażowe opierają się na badaniu próby badawczej, będącej 

reprezentatywną dla danej populacji generalnej, w której badane zjawisko występuje”11. 

W zakresie metody sondażu diagnostycznego najczęściej występujące techniki to 

wywiad, ankieta, analiza dokumentów, i inne12.  

 

 

2.1. Koncepcja badania 

 

Dla zachowania wysokiej jakości badań metodologicznych w Polsce zostały 

opracowane przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne „Standardy Ewaluacji”. Standardy 

ewaluacji zostały wypracowane w ramach projektu „Wspólnie tworzymy standardy 

ewaluacji w Polsce” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w okresie 

styczeń – październik 2008 roku. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 „Wzmocnienie zdolności ewaluacyjnych  

w sektorze publicznym”. Opracowane standardy są efektem wspólnej pracy środowisk 

zajmujących się ewaluacją – przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,  

organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, pracowników firm szkoleniowych 

realizujących badania ewaluacyjne i niezależnych konsultantów.  

 

                                                           
11 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 49 – 51.                     
12 Tamże, s. 51. 
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Warto zauważyć, że ewaluacja wychodzi poza proste stwierdzenie wystąpienia 

jakiegoś faktu, fakt ten bowiem musi zostać oceniony, jednak ocena ta nie ma charakteru 

zdroworozsądkowego, ale oparta jest na z góry ustalonych kryteriach, które są dla 

ewaluatora drogowskazem określającym kierunki dociekań oraz to co najistotniejsze                

z punktu widzenia istoty programów, jego celów i efektów.  

 

Kryteria ewaluacji stanowią pewien rodzaj standardów, według których 

ewaluuje się dane przedsięwzięcie. Kryteria ewaluacji mają bezpośredni związek                       

z pytaniami kluczowymi, powinny być sformułowane jasno i precyzyjnie. Stanowią one 

rodzaj systemu wartości, do którego odwołano się w badaniu ewaluacyjnym 

przedmiotowego projektu na każdym etapie badania. 

 

Do katalogu wypracowanych kryteriów (standardów) ewaluacyjnych zaliczyć 

należy: 

 

Trafność 

(relevance) 

- to stopień dostosowania zaplanowanych działań w LSR do potrzeb 

beneficjentów ostatecznych  

- pozwala ocenić w jakim stopniu cele LSR odpowiadają priorytetom na 

danym poziomie analizy 

Waga tego kryterium jest o tyle istotna, że poczynione w wyniku jego 

zastosowania ustalenia mogą doprowadzić do decyzji o kontynuowaniu 

programu/projektu w obecnie realizowanym kształcie, ale również 

spowodować orzeczenie jego modyfikacji lub całkowitego 

wstrzymania. 

Użyteczność 

(utility) 

– stopień przydatności zrealizowanych działań dla ich beneficjentów 

ostatecznych (uczestników) 

Zastosowanie tego kryterium podczas przedmiotowej ewaluacji 

pozwoliło ocenić, w jakim stopniu realizowana strategia LSR (jej 

działania) jest zgodna z faktycznymi potrzebami i oczekiwaniami 

beneficjentów.  

Skuteczność 

(effectiveness) 

– kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia 

zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte, 

- kryterium to ma zastosowanie przy ocenie realizacji założeń projektu.  

Zastosowanie tego kryterium podczas przedmiotowej ewaluacji 

pozwoliło ocenić, w jakim stopniu – poprzez wykorzystane 

instrumenty, narzędzia – działania wdrażane (zgodnie z LSR) 

przyczyniły się do realizacji celów LSR. 

Jako że przedmiotem badania ewaluacyjnego był również proces 
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zarządzania biurem LGD oraz jakości organów LGD odpowiedzialnych 

za realizację założeń i celów LSR kryterium skuteczności umożliwiło 

także ocenę tego poziomu.  

Efektywność 

(efficiency) 

– sprawność działań podejmowanych w toku ich realizacji w 

odniesieniu do zaplanowanego harmonogramu 

Kryterium to pozwoliło ocenić poziom „ekonomiczności” czyli stosunek 

poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady 

rozumiane tu są jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas.  

 

Zastosowanie tego kryterium przyjmuje się w analizie możliwości 

osiągnięcia zbliżonych efektów przy wykorzystaniu mniejszych 

zasobów oraz zwiększenia efektów przy zastosowaniu 

porównywalnych zasobów.  

 

Zastosowanie tego kryterium do ewaluacji projektu pozwoliło ocenić 

stosunek uzyskanych efektów (osiągniętych celów, rezultatów 

projektu) do poniesionych nakładów finansowych, rzeczowych, 

kadrowych oraz czasowych.  

To kryterium umożliwiło też ocenę, na ile biuro LGD dysponuje 

odpowiednimi zasobami do sprawnej realizacji tego typu projektów  

Trwałość 

(sustainability) 

- kryterium to pozwala ocenić na ile można się spodziewać, że 

pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem projektu będą trwać po 

jego zakończeniu 

– kryterium to pozwala także określić stopień utrzymania się 

osiągniętych rezultatów 

Kryterium to ma zastosowanie przy ocenie wartości w kategoriach jego 

użyteczności, w dłuższej perspektywie czasowej. 

Zastosowanie tego kryterium podczas ewaluacji umożliwiło ocenę 

stopnia komplementarności i kompleksowości narzędzi, instrumentów 

zastosowanych w realizacji celów i założeń LSR w 2012 roku.  
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2.2. Metody i techniki badawcze 

 

Metodologia badań ewaluacyjnych jest szczególnie istotna na etapie 

przygotowywania sposobu przeprowadzenia ewaluacji. Jej wybór ma istotny wpływ na 

jakość analizy i uzyskane wyniki. Odpowiednio dobrane narzędzia i techniki badawcze 

doprowadzą do postawionego w ewaluacji celu, tj. zbadania skuteczności wdrażania LSR 

oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków dla zarządzających LSR i LGD 

poprawiających jakość prowadzonych działań. 

Do ewaluacji LSR i LGD konieczne jest zastosowanie, zarówno danych 

pierwotnych, jak i wtórnych oraz danych ilościowych i jakościowych. W celu 

zapewnienia rzetelności uzyskanych informacji, zbierania jak najpełniejszego materiału 

badawczego oraz formułowania poprawnych logicznie i metodologicznie wniosków 

konieczne jest bieżące zestawianie i porównywanie ze sobą danych. Takie podejście 

nazywane jest triangulacją. 

 

Triangulacja przebiega w trzech etapach: 

1) zbieranie dostępnych danych, 

2) zbieranie informacji od różnych grup respondentów (potencjalnie prezentujących 

różny punkt widzenia), 

3) realizacja badania i analiza danych przez zespół badawczy. 

Takie podejście zostało zastosowane w niniejszym badaniu ewaluacyjnym, a jego 

efekty są odzwierciedlone w niniejszym raporcie. 

Zestawienie zastosowanych w procesie badawczym metod i technik wykorzystanych 

w niniejszej ewaluacji przedstawia poniższe zestawienie: 
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Analiza danych zastanych (desk research)  

Analizie poddane zostały następujące dane:  

1. Dokumenty planistyczne oraz obowiązujące ustawodawstwo: 

 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” 

 ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.                      

z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) 

 ustawa z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich             

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r., Nr 64, poz. 427,  

 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r.               

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277              

z dnia 21 października 2005 r.) 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego                   

i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) 

 Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi” 

 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi” 

2. Dokumenty i opracowania będące wynikiem zrealizowanych działań 

3. Opisy zadań planowanych do realizacji w 2012 roku  

4. Listy wniosków wskazanych do dofinansowania w 2012 roku 

5. Statystyki i informacje zamieszczone na stronie internetowej utworzonej na 

potrzeby LGD 

Wywiad swobodny z Pracownikiem Biura upoważnionym do kontaktu z ewaluatorem 

– 1 wywiad (październik 2012) 

 

Badanie CATI, którym objęto interesariuszy LSR:  

40 pełnoletnich mieszkańców obszaru LGD 

10 przedstawicieli przedsiębiorców  

oraz 1 organizacji pozarządowej  

 

Badanie CAWI, którym objęto członków i pracowników LGD 
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2.3.Opis procesu badawczego  

 

Cel badania 

 

Niniejszy raport ewaluacyjny ma charakter sprawozdawczy. Jego celem jest  

podsumowanie i ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizacji działań LGD 

”Sąsiedzi” założonych do wykonania w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012. W raporcie 

ujęto również wnioski i zalecenia dotyczące ewentualnych zmian LSR i sposobu 

funkcjonowania LGD w celu skutecznego wdrażania strategii i właściwego 

wydatkowania środków publicznych. 

 

Zakres badania  

 

 przedmiotowy  - przedmiotem ewaluacji jest postęp rzeczowy i finansowy 

wdrażania LSR oraz zadania realizowane przez Lokalną Grupę Działania 

„Sąsiedzi” pod kątem skuteczności, efektywności i trafności w stosunku do 

założeń poczynionych w LSR. 

 czasowy - raport dotyczy realizacji LSR i funkcjonowania LGD tj. okresu od                      

1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.  

 przestrzenny - zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar gmin wchodzących                    

w skład LGD „Sąsiedzi” obejmujący gminy: Przytuły, Jedwabne, Piątnica, Wizna, 

Miastkowo, Łomża oraz Śniadowo, gdzie były realizowane zadania wpisane                 

w LSR.  

 

III.WYNIKI BADANIA  

 

3.1. Analiza stanu zaawansowania realizacji celów LSR 

 

Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem o charakterze strategicznym o zasięgu 

lokalnym. Potrzebę opracowania Strategii określono w ustawie o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Posiadanie LSR oraz wdrażanie jej celów jest warunkiem, 

jakie muszą spełniać lokalne grupy działania, aby móc ubiegać się o środki z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w ramach osi 4 Leader). Zakłada się, 

że realizacja podstawowych założeń LSR, tj. aktywizacja społeczno – gospodarcza 

obszaru LGD oraz wzrost atrakcyjności obszaru LGD jako miejsca zamieszkania, pracy i 

wypoczynku przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. LSR 
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opracowane przez LGD „Sąsiedzi” jest dokumentem średniookresowym, przyjęte ramy 

czasowe jej wdrażania to lata 2009-2015. W ramach prac nad opracowaniem LSR 

przygotowano diagnozę stanu wyjściowego, przeprowadzono konsultacje społeczne 

oraz zidentyfikowano kluczowe projekty do realizacji. Zadbano, aby LSR była spójna                

z innymi lokalnymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi. Ponadto w 2012 roku 

(tj.  okresie badania ewaluacyjnego) przeprowadzono aktualizację strategii LSR dla 

obszaru działania LGD „Sąsiedzi” dostosowując jej zapisy do aktualnych przemian 

społeczno-gospodarczych na tym obszarze.  

Niezbędnym elementem skutecznego procesu wdrożenia LSR jest jej monitoring                 

i ewaluacja zapewniająca pozyskanie informacji na temat postępów działań, szczególnie 

w kontekście oczekiwanych efektów. W LSR obszaru działania LGD „Sąsiedzi” określono 

następujące cele, które zostały przedstawione na poniższym zestawieniu: 

 

Rysunek 1. Powiązania celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, s. 37. 
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Założenia LSR 
 

W ramach analizy sytuacji wyjściowej, w LSR zidentyfikowano zagadnienia                   

w obszarze społeczno-gospodarczym i infrastrukturalnym, które stanowią problemy 

rozwojowe dla terenu objętego interwencją. Podzielono je na 5 kategorii:  

1. środowisko przyrodnicze,  

2. potencjał demograficzny, aktywność społeczna i rynek pracy,  

3. potencjał gospodarczy, rolnictwo,  

4. turystyka,  

5. infrastruktura techniczna, usługi.  

Ponadto zidentyfikowano zagrożenia dla dalszego rozwoju obszaru LGD, 

wynikające z nierozwiązywania zidentyfikowanych problemów.  

Wskazane czynniki wpływające na sytuacje w powiecie łomżyńskim prezentuje 

kolejna tabela.  

 

Tabela 1. Identyfikacja problemów i zagrożeń rozwojowych dla obszaru LGD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemy  

Środowisko przyrodnicze 

 Niewystarczająca i niskiej jakości infrastruktura ochrony 
środowiska (niski stopień skanalizowania, funkcjonujące 
składowiska nie spełniające wymagań technicznych).  

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców.  
 Małe zasoby wód powierzchniowych.  
 Występowanie dzikich wysypisk  

potencjał demograficzny, aktywność społeczna, rynek pracy  

 Słaby poziom wykształcenia mieszkańców - wysoki udział ludności 
z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym.  

 Relatywnie niski udział ludności w wieku produkcyjnym (niektóre 
gminy jak np. Wizna, Przytuły posiadają znaczny udział ludności w 
wieku poprodukcyjnym – to oznacza że są obszarami „starzejącymi 
się”)  

 Brak lub niedoinwestowanie istniejących obiektów, które stanowić 
mogą „centra życia” i aktywizacji mieszkańców wsi (kluby, 
świetlice, obiekty sportowe, domy kultury, biblioteki, place zabaw).  

 Zła sytuacja na rynku pracy (wysokie bezrobocie – w tym ukryte, 
brak alternatywnych miejsc pracy poza rolnictwem).  

Potencjał gospodarczy, rolnictwo 

 Niski wskaźnik rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej (wyjątek 
stanowią gospodarstwa agroturystyczne/ usługi noclegowe/ 
motele/ hotele, których najwięcej znajduje się na terenie gminy 
Wizna, Łomża oraz Piątnica); 

 Słabo rozwinięta oferta wspierania rozwoju małej i średniej 
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przedsiębiorczości 
 Mała ilość funkcjonujących zrzeszeń producenckich.  
 Niski stopień dywersyfikacji produkcyjnej gospodarstw.  
 Mało efektywne i rozdrobnione gospodarstwa rolne.  
 Słabo rozwinięta sieć gospodarstw ekologicznych.  
 Niski poziom innowacyjności procesowej, produktowej                               

i marketingowej (poza dużymi zakładami znajdującymi się na 
terenie gminy Piątnica np. OSM Piątnica, chłodnie w Jeziorku, 
masarnie) 

turystyka 

 Słabo rozwinięty i niewypromowany produkt turystyczny 
  Brak sieci i punktów informacji turystycznej (punkty informacji 

turystycznej – 2 szt. znajdują się jedynie w sąsiadującym mieście 
Łomża) 

 Znaczące braki w infrastrukturze turystycznej (baza noclegowa                   
i gastronomiczna, mała infrastruktura turystyczna: oznakowanie, 
przewodniki, ławki, parkingi itp.). Wyjątek stanowią gospodarstwa 
agroturystyczne na terenie gm. Wizna, Piątnica, Łomża, które w 
większości zrzeszone są w Biebrzańsko-Narwiańskim 
Towarzystwie Agroturystycznym „ŁOŚ” 

 Zaniedbane przestrzenie publiczne w miejscowościach wiejskich, 
wpływające negatywnie na odczucia turystów.  

Infrastruktura techniczna, usługi 

 Słaba jakość techniczna dróg (krajowych, regionalnych, lokalnych).  
 Brak miejsc obsługi podróżnych, w których skoncentrowane 

byłyby podstawowe, niezbędne usługi (parkingi, baza 
gastronomiczna, miejsca noclegowe).  

  Niski stopień skanalizowania obszaru (wyjątek stanowi gmina 
Piątnica, Łomża, Jedwabne – miasto) 

 Niski stopień gazyfikacji.  
 

zagrożenia  Utrzymywanie się niekorzystnych trendów demograficznych 
(starzenie się społeczeństwa) 

  Migracja młodych wykształconych ludzi z terenów wiejskich do 
dużych ośrodków miejskich 

 Wzrost patologii i osłabienie tożsamości kulturowej wywołany 
liberalizacją obyczajów, brakiem możliwości zagospodarowania 
czasu wolnego młodzieży (brak odpowiedniej infrastruktury).  

 Zła sytuacja gospodarcza kraju i regionu; marginalizacja 
województwa podlaskiego 

  Brak przemian strukturalnych na wsi.  
 Konkurencja inwestycyjna terenów położonych wokół dużych 

regionalnych ośrodków miejskich (przede wszystkim duże 
inwestycje skupiają się wokół miasta Białystok, Suwałki i Łomża) 
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 Niewykorzystanie możliwości zewnętrznego dofinansowania przez 
gminy  

 Brak wspólnego i skoordynowanego działania różnych partnerów 
na rzecz rozwoju obszaru LGD.  

 Ubożenie ludności i uzależnienie od pomocy zewnętrznej (duży 
wskaźnik rodzin uzależnionych od zasiłku z GOPS-ów) 

 Zbiurokratyzowany system prawny i podatkowy hamujący 
realizację różnych działań (np. powstawanie przedsiębiorstw, 
rozwijanie produkcji surowców rolnych poprzez ustanawianie 
limitów).  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
„Sąsiedzi” na lata 2009 – 2015 (stan na XII.2012), Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 
Łomżyńskiego do 2015 roku oraz danych lokalnych znajdujących się na www.stat.gov.pl 

 
W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i zagrożenia, Lokalna Strategia 

Rozwoju zakładała realizację następujących celów ogólnych przypisując im 

odpowiednie wskaźniki, wartości i terminy ich osiągnięcia.  

Działaniom określonym w LSR przypisano wskaźniki realizacji (patrz poniższe 

zestawienia)  służące do monitorowania wdrażania interwencji, tzn. obserwowania i 

kontrolowania stanu realizacji celów LSR oraz oceny efektów jej wdrażania na 

poszczególnych etapach. Wskaźniki te powinny być obiektywne i spójne oraz w sposób 

bezpośredni nawiązywać do zakładanych celów. 

Wyróżnia się podstawowe rodzaje wskaźników13: 

1. Wskaźniki produktu - określające ilości i rodzaje produktów, które 

powstaną/powstały w trakcie realizowania przedsięwzięcia oraz w wyniku 

wydatkowania pozyskanych środków finansowych.  

2. Wskaźniki rezultatu - dotyczące efektów działań, które nastąpią bezpośrednio po 

zakończeniu określonych zadań przewidzianych w strategii, i które wpłyną na 

otoczenie społeczno-ekonomiczne strategii/beneficjentów.  

3. Wskaźniki oddziaływania - oceniają efekty interwencji w dłuższej perspektywie, 

czyli nie bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięcia, ale np. rok, trzy lata 

później.  

4. Wskaźniki pomiaru efektywności i skuteczności działań założonych w strategii 

powinny być zgodne z zasadą SMART, według której wskaźniki muszą spełniać 

następujące kryteria14: 

 

 

                                                           
13 M. Maruszewska, J. Pośpiech, Raport z I. etapu badania ewaluacyjnego. Ewaluacja projektu pt.: „Urząd 
źródłem zmiany i postępu”, Szczecin, 2012, s.17 i kolejne   
14 P. Kościelecki, E. Bloch, R. Śpiewak, K. Zalewska, Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników                       
w lokalnych strategiach rozwoju, Kraków 2010 

http://www.stat.gov.pl/
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 Konkretność (S) Specific – nazwa wskaźnika wystarczająco precyzyjnie 

określa badany obszar, istotna jest możliwość porównań i agregacji 

wskaźników;  

 Mierzalność (M) Measurable – dany wskaźnik jest określony w taki 

sposób, że istnieje techniczna możliwość dokonania pomiaru jego 

wartości, 

 Dostępność (A) Available – wskaźnik jest dostępny, gdy informacje 

potrzebne do określenia zmian wskaźnika są osiągalne i dostępne;  

 Odpowiedniość (R) Relevant – dany wskaźnik zaspokaja potrzeby 

informacyjne, kiedy bezpośrednio odnosi się do celów;  

 Pespektywa czasowa (T) Time-bound – wskaźnik uwzględnia 

perspektywę czasową, kiedy możliwe jest określenie dostępności 

informacji niezbędnych do określenia, czy dany cel został osiągnięty i czy 

w danym okresie informacje te będą już dostępne.  

Bieżący raport z monitoringu wskaźników zawarty zostanie w pełnym 

sprawozdaniu z realizacji LSR. Z informacji uzyskanych od pracownika Biura LGD 

„Sąsiedzi” wynika, że 8 wskaźników z 15 (w celu 1) i 7 wskaźników z 14 (w celu 2) już 

osiągnęły poziom zakładany bądź powyżej zakładanego. Wskaźniki oddziaływania, jak 

już wspomniano, pokazują efekty interwencji w dłuższej perspektywie czasowej, 

mierzone są na co najmniej rok po zakończeniu interwencji, dlatego na tym etapie 

wdrażania nie można jeszcze z pełnym przekonaniem prognozować sukcesu lub porażki 

procesu wdrażania strategii, jednak dotychczasowe dane monitoringowe pokazują, że 

oczekiwane efekty strategii prawdopodobnie zostaną osiągnięte. Szczegółowe 

informacje o poziomie poszczególnych wskaźników zawiera poniższe zestawienia:  

 

Cel 1. Aktywizacja społeczno – gospodarcza obszaru LGD 
 
Tabela 2. Cel pośredni LSR 1.1. Wzrost integracji społecznej na obszarze LGD  
 
Cel pośredni 1.1. Wzrost integracji społecznej na obszarze LGD 
  

 
Wartośc
i 
bazowe 

 
 
Termin 
osiągnięc
ia 

Poziom 
logiki 
interwencj
i  

Efekty  Wskaźniki  Wartośc
i 

Oddziaływa
nie 

1. Aktywny udział 
sektora 
społecznego w 
realizacji polityki 

1.1 Liczba uchwał 
władz gmin, 
inicjowanych przez 
partnerstwa lokalne i 

1  
 

0 Czerwiec 
2015 
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rozwoju 
lokalnego 

organizacje społeczne  

Rezultaty  1.Rozwój form 
współdziałania i 
uczestnictwa 
mieszkańców 
LGD w lokalnych 
działaniach 

1.1) Zwiększenie się 
liczby partnerstw 
lokalnych do wartości 
docelowej  
1.2) Wzrost liczby 
organizacji 
społecznych na 
obszarze LGD 
1.3) Wzrost liczby 
osób odwiedzających 
stronę Internetową 
www.lgd-sasiedzi.pl 

1.1) 2 
szt. 
 
 
 1.2) 
1szt. 
 
 
 1.3) 
120%  

0 
 
 
 
0 
 
 
 
1000 os. 

Czerwiec 
2015 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
Czerwiec 
2012 

Produkty  1.Przedsięwzięcia 
inicjowane i 
realizowane 
przez 
mieszkańców i 
ich organizacje 
(poza 
kulturalnymi, 
turystycznymi i 
rekreacyjnymi) 
 
2. Infrastruktura 
społeczna na 
obszarze LGD  

1.1) Liczba 
inicjatyw lokalnych na 
obszarze LGD 
 
1.2) Liczba imprez 
lokalnych  
 
1.3) Liczba 
uczestników imprez 
lokalnych 

 
2.1) Liczba 
wyremontowanych, 
przebudowanych, 
doposażonych, 
nowoutworzonych, 
świetlic wiejskich oraz 
miejsc pełniących 
funkcje publiczne 

1.1) 1 
szt. 
 
 
1.2) 3 
szt.  
 
 
1.3)  
2000 os 
 
2.1) 15 
obiektó
w 
 
 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
Czerwiec 
2015 
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Tabela 3. Cel pośredni LSR 1.2. Wzrost kompetencji mieszkańców LGD 
 
Cel pośredni 1.2. Wzrost kompetencji mieszkańców LGD  

Wartośc
i 
bazowe 

 
Termin 
osiągnięci
a 

Poziom 
logiki 
interwencji  

Efekty  Wskaźniki  Wartośc
i 

Oddziaływani
e 

1.Wygenerowani
e nowych 
obszarów 
działalności i 
alternatywnych 
źródeł dochodu 
w 
gospodarstwach 
rolnych na 
obszarze LGD 
2. Zmniejszenie 
bezrobocia  

1.1)  Wartość 
pozarolniczych 
inwestycji w 
gospodarstwac
h rolnych 
 
 
 
2.1)  Liczba 
nowych miejsc 
pracy  

1.  
20.000 
PLN 
 
 
 
 
 
 
2. 1 etat 

0 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 

Rezultaty  1. Wzrost 
poziomu 
kwalifikacji 
zawodowych i 
osobistych 
mieszkańców 
LGD 
 
 
2. Wzrost 
dostępu 
mieszkańców 
LGD do 
infrastruktury IT 

1.1)   % osób, 
które posiadły 
nowe 
kompetencje 
(wobec 
wszystkich 
osób 
uczestnicz. w 
szkoleniach i 
doradztwie) 
 
 
2.1 Liczba osób, 
które uzyskały 
dostęp do 
Internetu 

1.1) 10 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1) 30 
osób  

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 

Produkty  1.  Szkolenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1 Liczba 
szkoleń 
skierowanych 
do 
mieszkańców 
obszaru LGD 
1.2 Liczba osób, 
które 
ukończyły 
szkolenia 
 

1.1) 2 
szt. 
 
 
 
 
1.2) 100 
osób 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
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2.Sprzęt 
teleinform. 

2.1 Liczba 
zakupionego i 
uruchomionego 
sprzętu  

1.3) 15 
szt.  

0 Czerwiec 
2015 

 
Tabela 4. Cel pośredni LSR 1.3. Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców LGD 
 
Cel pośredni 1.3. Wzrost aktywności gospodarczej 
mieszkańców LGD 

 
Wartości 
bazowe 

 
Termin 
osiągnięcia Poziom 

logiki 
Interze-
ncji  

Efekty  Wskaźniki  Wartości 

Oddziały-
wanie 

1.Wygenerowanie 
nowych 
obszarów 
działalności i 
alternatywnych 
źródeł dochodu w 
gospodarstwach 
rolnych na 
obszarze LGD 

1.1 Wartość 
pozarolniczych 
inwestycji w 
gospodarstwach 
rolnych 
 

1.1) 400000 
PLN 

0 Czerwiec 
2015 

Rezul-
taty  

1. Wzrost liczby 
nowych 
przedsiębiorstw 
oraz wzrost 
konkurencyjności 
istniejących firm 
 
 
 
 
 
 

1.1 Liczba nowych 
przedsiębiorstw na 
obszarze LGD 
 
1.2 Liczba nowych 
miejsc pracy  
1.3) Wzrost 
inwestycji sektora 
prywatnego 
(wartość 
docelowa) 
1.4) Liczba 
utworzonych, 
zmodernizowanych 
usług koło 
rolniczych dla 
ludności 

1.1)  1 szt.  
 
 
 
1.2.)1 szt.  
 
1.3.) 100.000 
PLN  
 
1.4) 1 szt.  

0 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
 
Czerwiec 
2015 
Czerwiec 
2015 
 
Czerwiec 
2015 
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Produkty  1 
Przedsiębiorstwa 
i gospodarstwa 
rolne 
bezpośrednio 
wsparte 
funduszami  
 
 
2. Nowo 
wybudowana lub 
zmodernizowana 
infrastruktura 
około biznesowa 

1.1) Liczba 
wspartych 
gospodarstw 
rolnych   
 
1.2) Liczba 
wspartych 
przedsiębiorstw 
 
2.1)  liczba 
obiektów 
okołobiznesowych 

1.1) 3 szt. 
 

 
 
 

1.2) 1 szt.  
 
 
 
2.1) 1 szt. 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 

Czerwiec 
2015 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
Czerwiec 
2015 
 

 

Cel 1 zostanie osiągnięty poprzez operacje realizowane w ramach Przedsięwzięcia 1. 

Aktywność i rozwój. 

 

Cel 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD jako miejsca zamieszkania, pracy i 

wypoczynku 

 

Tabela 5. Cel pośredni LSR 2.1. Poprawa jakości życia mieszkańców przez rozwój oferty 

publicznej 

 

Cel pośredni 2.1. Poprawa jakości życia mieszkańców przez 
rozwój oferty publicznej 

 
Wartości 
bazowe 

 
Termin 
osiągnięcia Poziom logiki 

interwencji  
Efekty  Wskaźniki  Wartości 

Oddziaływanie 1. Zmiana 
wizerunku 
obszaru LGD 
wśród 
mieszkańców  

1.1) Wzrost odsetka 
osób oceniających  
zmiany zachodzące 
w swojej 
miejscowości  w 
okresie wdrażania 
LSR na poziomie 
dobrym 

1.1)   30  
%  

1285 os. Czerwiec 
2015 

Rezultaty  1.Spójna oferta 
turystyczna i 
kulturalna  
 

1.1) Nowe produkty 
turystyczne 
oferowane na 
obszarze LGD 

1.1)  1 szt.  0 Czerwiec 
2015 
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Produkty  1. Imprezy  i 
akcje 
promocyjne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Imprezy 
kulturalne, 
rekreacyjne i 
sportowe 

1.1) Liczba 
akcji/imprez 
promocyjnych 
 
1.2) Liczba osób 
uczestniczących w 
imprezach 
promocyjnych 
 
1.3) Liczba  
publikacji, broszur, 
ulotek zawierających 
informacje o 
dziedzictwie 
kulturalnym, 
historycznym, 
przyrodniczym itp. 
 
2.1) Liczba 
zorganizowanych 
imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych, 
sportowych itp.  
 
2.2) Liczba 
uczestników imprez 
kulturalnych, 
rekreacyjnych, 
sportowych itp.  

1.1)  
3 szt.  
 
 
1.2) 
10 000 os. 
 
 
1.3) 1 
tytuł  
100 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1)  5 szt. 
 
 
 
 
2.2) 2000 
os. 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
   

 
Tabela 6. Cel pośredni 2.2. Poprawa życia mieszkańców LGD przez rozwój i poprawę 
infrastruktury 
 

Cel pośredni 2.2. Poprawa życia mieszkańców LGD przez rozwój i poprawę infrastruktury 
Poziom logiki 
interwencji  

Efekty  Wskaźniki  Wartości Wartości 
bazowe 

Termin 
osiągnięcia 

Oddziaływanie 1.Wysoka jakość 
zagospodarowania 
przestrzeni 
wiejskiej 
 

1.1) Wzrost 
odsetka osób 
oceniających  
zmiany 
zachodzące 
w swojej 
miejscowości  
w okresie 
wdrażania 

1.1)  12%  1713 os. Czerwiec 
2015 
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LSR na 
poziomie 
dobrym 

Rezultaty  1. Poprawa 
dostępności do 
urządzeń 
infrastruktury 
sportowej i 
rekreacyjnej 
 

1.1) Wzrost liczby 
osób korzystających 
z obiektów 
infrastruktury 
turystycznej i 
sportowo – 
rekreacyjnej  
 
1.2) Wzrost liczby 
osób 
odwiedzających 
odnowione obiekty 
dziedzictwa 
kulturowego 
 
1.3) Wzrost liczby 
turystów 
odwiedzających 
obszar LGD 

1.1)  o  
3000  os. 
 
 
 
 
 
 
1.2) o  
3000   os. 
 
 
 
 
 
1.3)  o  
2000   os.  

0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 

Produkty  1.Infrastruktura 
kulturalna, 
sportowa i 
rekreacyjna  
 
 
 
 
 
 
2. 
Zrewitalizowana 
przestrzeń 
publiczna wsi  
 
3.  Odnowione 
zabytki 

1.1) Liczba 
wyremontowanych, 
przebudowanych, 
doposażonych, 
nowoutworzonych 
obiektów 
kulturalnych, 
sportowych i 
rekreacyjnych 
 
2.1) Liczba 
zagospodarowanych 
przestrzeni 
publicznych 
 
3.1 Liczba 
odnowionych 
zabytków  
 
 

1.1)  20 
obiektów 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1) 5 
miejsc  
 
 
3.1) 1 
obiekt 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

Czerwiec 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
2015 
 
 
Czerwiec 
2015 
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Cel 2 zostanie osiągnięty poprzez operacje realizowane w ramach Przedsięwzięcia 2. 

Wieś przyjazna i gościnna. 

 

Na realizację operacji Stowarzyszenie posiada środki finansowe pochodzące                         

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

zakontraktowane na podstawie umów zawartych z Samorządem Województwa 

Podlaskiego na cały okres realizacji programu, tj. umową o warunkach i sposobie 

realizacji lokalnej strategii rozwoju, a także na poszczególne lata funkcjonowania LGD,  

w tym przypadku umową na rok 2012. 

 

3.2. Analiza stanu instytucjonalnego Stowarzyszenia LGD „Sąsiedzi”  

3.2.1. Struktura organizacyjna LGD 

Strukturę władz stanowią: 

 Walne Zebranie 

 Zarząd 

 Rada 

 Komisja Rewizyjna 

Bieżącą działalnością LGD „Sąsiedzi” zajmuje się Biuro, którego struktura 

zatrudnienia przedstawia się następująco: 
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Rysunek 2. Struktura organizacyjna LGD „Sąsiedzi” obowiązująca od 16 marca 2011 

roku. 

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi” 

Zakres kompetencji pracowników LGD odpowiada wymaganiom stawianym przez 

przyjęty system wdrażania LSR oraz zobowiązaniom wynikającym z regulacji prawnych                 

i umownych w ramach PROW. 

 

Komunikacja LGD z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego również przebiegała poprawnie. Miała 

ona charakter sprawozdawczy, jak również dotyczyła konsultacji odnośnie kwestii 

problemowych pojawiających się w procesie realizacji LSR.  

 

W okresie prowadzonej ewaluacji Biuro LGD zmieniło siedzibę. Według opinii 

pracowników Biura LGD obecne usytuowanie biura w znaczący sposób przyniosło 

efektywność działań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów. Biuro mieści się 

bowiem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, w której to swoją działalność 

prowadzi także Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łomży. Nowa siedziba biura mieści się 

także bardzo blisko siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży 

oraz KRUS o/Łomża.  

Zarząd Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

BIURO LGD 

Specjalista  

ds. organizacyjnych 

Specjalista  

ds. projektów 

Biuro 

Rachunkowe 

Kierownik Biura LGD 
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3.2.2. Procedury wewnętrzne  

 

Procedury stosowane w ramach realizacji LSR określone są przede wszystkim 

przez Regulamin organizacyjny organu decyzyjnego LGD (Regulamin Rady 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”) oraz załącznik do LSR w postaci dokumentów 

towarzyszących, tj. kart ocen, deklaracji i innych formularzy stanowiących załącznik do 

LSR.  

Procedura wyboru  operacji została zobrazowana w rozdziale 9 LSR i według tego 

schematu prowadzony był wybór operacji. Ważnym determinantem procesu wdrażania 

LSR były oczywiście zapisy dokumentów aktów prawnych związanych z wdrażaniem 

Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz relacje umowne z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.  

 

3.3. Przebieg realizacji LSR w 2012 roku  

 

Rzeczywista realizacja założeń LSR rozpoczęła się w 2010 r. Wcześniej nie 

odbywały się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR. Członkowie LGD 

przygotowywali się do pełnienia swoich funkcji, uczestniczyli w szkoleniach, 

seminariach i wyjazdach studyjnych, dzięki którym poszerzali swoją wiedzę                              

i umiejętności w zakresie realizacji LSR. 

 
3.3.1. Realizacja zadań z zakresu Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 

W badanym okresie w ramach realizacji LSR przeprowadzono tylko 1 nabór 

wniosków w okresie od 02.05.2012r. do 30.05.2012r. w zakresie Różnicowania                        

w kierunku działalności nierolniczej. 

Lista wybranych wniosków do finansowania, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” przedstawia poniższa tabela.  
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Lp. Tytuł 

operacji  

Wnioskodawca  Całkowita 

wartość 

projektu 

Ko s z t y  

kwalifikowalne 

Miejsce 

realizacji 

zadania 

1. Przebudowa/rozbudowa 

i adaptacja/ ze zmianą 

sposobu użytkowania 

nieużytkowego budynku 

inwentarskiego na cele 

agroturystyki/sala 

kominkowa/.  

Dąbrowski 

Tadeusz, 

Czartoria,  

ul. 

Nadnarwiańska 

3,  

18-413 

Miastkowo 

132.230,- 107.504,- 

 

Wnioskowana 

Kwota 

Pomocy: 

53.752,- 

Czartoria,  

ul. 

Nadnarwiańska 

3 

(nr.dz.421) 

18-413 

Miastkowo 

 

3.3.2. Realizacja zadań z zakresu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania 

„Sąsiedzi” 

 

W ramach ewaluacji działalności LGD zrealizowano ankiety CAWI wśród członków 

i pracowników Grupy. Badanie odbyło się w miesiącach: październik – listopad  i trwało 

2 tygodnie. Wzięły w nim udział łącznie 20 osób, w tym pracownik biura LGD, 

członkowie rady i członkowie zarządu.  
W proces funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

oraz obsługę procesu wdrażania LSR zaangażowane są następujące stanowiska: 

 Kierownik Biura LGD 

 Specjalista ds. organizacyjnych 

 Specjalista ds. projektów 

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie na stanowiskach pracy w LGD  

przedstawiało się następująco:  

 Kierownik Biura LGD  - pełny wymiar czasu pracy 

 Specjalista ds. organizacyjnych – 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy 

 Specjalista ds. projektów – 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy 

 

Do bezpośrednich zadań Specjalisty ds. organizacyjnych należy: 

1. Współpraca z biurem rachunkowym 

2. Obsługa Biura LGD 

3. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z 

obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD; 

4. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za 

pośrednictwem Internetu; 

5. Przygotowywanie udziału LGD w targach, naradach, szkoleniach i imprezach 

społeczno-kulturalnych; 
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6. Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie 

konferencji prasowych; 

7. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych 

LGD; 

8. Obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD; 

9. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym 

prowadzenie sekretariatu; 

10. Organizowanie szkoleń; 

11. Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych pracowników, współuczestniczenie w systemie szkoleń; 

12. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR. 

 

Do zadań Kierownika Biura LGD  należy: 

  1.    Całościowa koordynacja realizacji LSR; 

  2.    Nadzór nad działalnością Biura LGD; 

3. Nadzór nad działalnością merytoryczną; 

4. Współpraca z organami decyzyjnymi; 

5. Kontakty z urzędem Marszałkowskim; 

6. Nadzór nad polityką promocyjną LGD; 

7. Koordynacja procesu oceny i wyboru operacji; 

8. Przygotowywanie projektów współpracy; 

9. Przygotowanie i wdrożenie planów rocznych i wieloletnich działalności. 

10. Nadzór nad procedurami monitoringu i ewaluacji 

11. Przygotowywanie procedur i instrukcji dotyczących kontroli; 

12. Koordynacja wniosków wynikających z funkcjonowania LGD 

13. Przygotowanie sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego 

14. Nadzór nad gospodarką finansową 

 

Do bezpośrednich zadań Specjalisty ds. projektów  należy: 

1. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju  

2. Organizacja pracy rady stowarzyszenia oceniającej projekty; 

3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację 

przedsięwzięć; 

4. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną; 

5. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW; 

6. Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków                  

z tytułu realizacji umów; 

7. Monitorowanie realizacji umów; 
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8. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu; 

9. Koordynowanie projektów współpracy; 

10. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów; 

11. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności                       

z warunkami Umów o pomoc. 

 
AKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW LGD, OFERTA LGD  

 

Jako jedno z zadań wskazanych w statucie stowarzyszenia, LGD „Sąsiedzi” realizuje 

bezpłatne doradztwo dla mieszkańców obszaru LGD. Doradztwo świadczone (wyłącznie 

przez pracowników Biura LGD) jest przede wszystkim w zakresie pozyskiwania 

środków z funduszy UE (PROW/Leader). 

Z informacji uzyskanych od pracowników Biura LGD wynika, że do końca sierpnia 

2012 r. z doradztwa LGD skorzystało ok. 60 osób. Największym beneficjentem tego 

rodzaju wsparcia były osoby fizyczne nieprowadzące własnej działalności gospodarczej 

– prawie 68% wszystkich korzystających z porad. Drugą najliczniejszą kategorią 

beneficjentów są przedsiębiorcy, stanowiący prawie 17% wszystkich korzystających. 

Innymi korzystającymi były: przedstawiciele organizacji pozarządowych (2 osoby, tj. 

2%) i inne podmioty (ponad 13%). Średnia długość trwania rozmowy z doradcą to ok. 

20 min. 

Biuro Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ udzielało bezpłatnie telefonicznie jak i osobiście 

porad przede wszystkim w zakresie przygotowywania, pisania wniosków w ramach 

działania ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju’’ z wszystkich czterech działań: Odnowa 

i rozwój wsi, Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

Pracownicy zatrudnieni w Biurze LGD wskazali, że do LGD przychodzą także 

klienci oczekujący porady wykraczającej poza zakres doradztwa świadczonego przez 

Grupę. Sprawy te dotyczą szczegółów związanych z prawem podatkowym, 

pozyskiwaniem dotacji z programów innych niż PROW, tworzeniem strategicznych 

planów rozwoju przedsiębiorstwa, możliwości aplikowania o środki w dyspozycji 

Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Pracownicy biura LGD rzadko udzielają 

takich porad z uwagi na brak wiedzy w tak szerokim zakresie, ale raczej nie zostawiają 

klientów samych z problemem. Najczęściej w takich sytuacjach polecają inną instytucję, 

która dostarczy klientom poszukiwanych informacji. 

 

 

 

 

Jak wynika z danych Biura oraz powyższego, Biuro zapewniało sprawne działanie 

Stowarzyszenia w oparciu o zatrudnienie 3 osób. Pracownicy biura sprawowali także 
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nadzór nad poprawną realizacją LSR, udzielali bezpłatnego doradztwa oraz prowadzili 

całość dokumentacji Stowarzyszenia (w tym wnioski o płatność, prośby o aneks do 

umowy, ogłaszanie naborów i inne).  

Ważną rolę w przekazywaniu wszelkich informacji związanych z naborami, 

szkoleniami, wydarzeniami odgrywało informowanie za pośrednictwem Internetu. 

Grupę docelową działań informacyjnych określono na 1000 osób zamieszkujących na 

terenie LGD, które będą korzystały ze strony www LGD. Strona aktualizowana była na 

bieżąco, na podstawie nadsyłanych przez Biuro LGD materiałów. Założono co najmniej                     

3 aktualizacje miesięcznie, i dotyczyły przede wszystkim zamieszczanych materiałów 

związanych z przebiegiem konkursów, dokumentacją naborów wniosków i ich 

wynikami, informacjami o planowanych i zrealizowanych szkoleniach, bieżącymi 

informacjami dot. działalności LGD. 

 

AKTYWNOŚĆ CZŁONKÓW LGD  
 

Według wypowiedzi członków LGD w badaniu CAWI, motywem do tworzenia 

Lokalnej Grupy Działania była chęć pozyskania dodatkowych środków na rozwój 

obszarów wiejskich – taką odpowiedź wskazało 18 z 20 respondentów. Dalszymi w 

kolejności motywami była chęć pozyskania środków z UE dla własnej gminy. Głównymi 

inicjatorami powstania LGD byli burmistrzowie i wójtowie zrzeszonych gmin. 

Pracownicy biura zabezpieczali także od strony techniczno – organizacyjnej 

posiedzenia Organów Stowarzyszenia: 
 3 Posiedzenia Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia (zestawienie 

poniżej) 

Nr Walnego 
Zebrania 
Członków 
Stowarzy-
szenia 

Data  Liczba członków 
Rady/ liczba 
pozostałych 
uczestników 
zgodnie z listą 
obecności  

Program  Numer i nazwa 
uchwał 

LGD.WZ.1. 
2012 

04.06.2012 22 członków 
obecnych na 
posiedzeniu, z 
czego 12 osób to 
członkowie Rady 
Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi”  

1.Otwarcie obrad 
2.Wybór 
Przewodniczącego i 
Protokolanta. 
3.Przedstawienie i 
zatwierdzenie porządku 
obrad. 
4.Podjęcie uchwały w 
sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania 
finansowego                 za 
2011 rok.  

1.Uchwała nr 
I/1/2012 z dnia 
04.06.2012 w 
sprawie 
zatwierdzenia 
sprawozdania z 
działalności 
Lokalnej Grupy 
Działania 
Stowarzyszenia 
,,Sąsiedzi’’ za 2011 
r 
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5.Omówienie bieżących 
spraw Stowarzyszenia. 
6.Zakończenie obrad. 

LGD.WZ.2. 
2012 

31.07.2012 17 członków 
obecnych na 
posiedzeniu z 
czego 5 osób to 
członkowie Rady  
 

1.Otwarcie Obrad 
2.Wybór 
Przewodniczącego i 
Protokolanta 
3.Przedstawienie i 
zatwierdzenie porządku 
obrad 
4.Przyjęcie nowych 
członków do 
Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 
5.Podjęcie uchwały w 
sprawie wprowadzenia 
zmian do LSR  
6.Podjęcie uchwały w 
sprawie przesunięcia 
środków pomiędzy 
działaniami „Tworzenie i 
rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” na 
„Odnowa i rozwój wsi” 
7.Omówienie bieżących 
spraw  
8.Zamknięcie obrad 
 

1.Uchwałą nr 
I/2/2012 z dnia 
31.07.2012 w 
sprawie 
wprowadzenia 
zmian do LSR  
 
2.Uchwała nr 
I/3/2012 z dnia 
31.07.2012 roku w 
sprawie 
przesunięcia 
środków pomiędzy 
działaniami 413 
Wdrażanie 
Lokalnych Strategii 
Rozwoju   

LGD.WZ.3. 
2012 

21.11.2012 21 członków 
obecnych z czego 
12 osób to 
członkowie Rady  

1.Otwarcie obrad. 
2.Wybór 
Przewodniczącego i 
Protokolanta. 
3.Przedstawienie i 
zatwierdzenie porządku 
obrad. 
4.Podjęcie uchwały o 
wyborze członków 
Zarządu  Stowarzyszenia 
,,Sąsiedzi’’. 
5.Podjęcie uchwały o 
wyborze członków 
Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. 
6.Omówienie bieżących 
spraw Stowarzyszenia. 
7. Zakończenie obrad. 

1.Uchwała nr 
I/4/2012 z dnia 
21.11.2012 w 
sprawie 
wykreślenia 
Członka Rady 
Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi” 
2. Uchwała nr 
I/5/2012 z dnia 
21.11.2012 w 
sprawie 
uzupełnienia 
składu do Rady 
Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi” 
3. Uchwała nr 
I/6/2012 z dnia 
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21.11.2012 o 
wyborze członków 
Zarządu 
Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi” 
4.Uchwała nr 
I/7/2012 z dnia 
21.11.2012 roku o 
wyborze członków 
Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi”  

 

 1 posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  
 

Nr 
posiedzenia 
Rady 

Data  Program  

I 20.06.2012r.  1.Otwarcie obrad 
2.Przedstawienie porządku obrad 
3.Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych kryteriów 
4.Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez każdego 
członka Rady dla każdej ocenianej operacji 
5.Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 
naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze 
projektów do finansowania 
6.Wolne głosy, wnioski i zapytania  

 

W okresie prowadzonej ewaluacji zmieniły się zapisy LSR w następujących 

obszarach: 

1. W Rozdziale 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za 

realizację LSR 

2. W Rozdziale 2. Definicja obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego 

wewnętrznej spójności 

3. W Rozdziale 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie 

planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu celów szczegółowych,                

w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej 

„przedsięwzięciami” 

4. W Rozdziale 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych                    

w ramach LSR przedsięwzięć 

5. W Rozdziale 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 

6. W Rozdziale 12. Opis procedur wdrażania i aktualizacji LSR 

7. W Rozdziale 13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 
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8. W Rozdziale 15. Wdrażanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji 

realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na 

obszarze LSR 

9. W Załączniku 1: Regulamin organizacyjny organu decyzyjnego LGD (Regulamin 

Rady): 

a) Rozdział II Członkowie Rady 

b) Rozdział III Przewodniczący Rady 

c) Rozdział V Posiedzenia Rady 

10. W Załączniku 2: Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w LGD. 

 

W badanym okresie zaszły także zmiany w składzie osobowym władz LGD. Zmiany 

dotyczyły uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” (jednokrotnie), 

wykreślenia członka Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” oraz uzupełnienia Zarządu 

Stowarzyszenia.  

Do dnia 21.11.2012 r. upłynął termin kadencji Zarządu, dlatego też wybrano nowy 

Zarząd Stowarzyszenia Sąsiedzi w następującym zakresie: 

Prezes Zarządu – Magdalena Jasińska (były Prezes) – Jolanta Dobrzycka (nowo wybrany 

Prezes) 

Wiceprezes – Elżbieta Szabłowska ( były Wiceprezes) – wybrana jeszcze raz na 

Wiceprezesa  

Członek Zarządu – Barbara Sobczyńska – Wanke (były członek) - wybrana jeszcze raz na 

Członka Zarządu 

Członek Zarządu –  Jolanta Dobrzycka (były Członek Zarządu) – została wybrana na 

Prezesa Zarządu.  

W miejsce Jolanty Dobrzyckiej nowym członkiem Zarządu  powołano Jolantę Jałowiecką 

(były członek Rady). W  miejsce Jolanty Jałowieckiej skład Rady  uzupełniono o wójta 

Gminy Śniadowo Rafała Pstrągowskiego.  

Zmianie uległa również Komisja Rewizyjna: 

1. Agnieszka Samluk – Przewodnicząca-stary skład-  

2. Gabriela Bogusława Piszczatowska - Przewodnicząca-nowy skład  

3. Sławomir Błaszczak – Wiceprzewodniczący- stary skład 

4. Adam Szydłowski-  Wiceprzewodniczący- nowy skład 

5. Elżbieta Anna Nadolna – Członek - stary skład 

6. Maria Mrozek – Członek – nowy skład  

Operacje, jakie Stowarzyszenie LGD „Sąsiedzi” zaplanowało do realizacji w ramach 

swego bieżącego funkcjonowania w roku 2012, obejmowały wszelkiego rodzaju 

badania, opracowania i wydarzenia, służące głównie promocji obszaru 7 gmin 

wchodzących w skład LGD, a także aktywizowania jej mieszkańców. Wszystkie operacje 

dotyczyć miały następujących zakresów:  informowania o obszarze LGD oraz o LSR, 
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organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym, aktywizowania społeczności lokalnej 

oraz badań nad obszarem objętym LSR. 

 

WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA, PROMOCJA  

 

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” podejmuje współpracę przede wszystkim                  

z samorządami i jednostkami realizującymi zadania samorządów, organizacjami 

pozarządowymi, w tym innymi LGD z województwa. Zakres tej współpracy dotyczy 

przede wszystkim wspólnej organizacji szkoleń i spotkań informacyjnych, pozyskiwania 

środków finansowych na rozwój lokalny oraz organizacji imprez masowych.  

LGD, w ramach działań promocyjnych oraz poszukiwania partnerów do 

współpracy, brała udział jako wystawca w licznych targach. Były to głównie imprezy 

dotyczące turystyki oraz promocji wyrobów regionalnych. Zasadniczym celem 

uczestniczenia w takich wydarzeniach jest promocja obszaru LGD, prezentacja walorów 

turystycznych gmin zrzeszonych w LGD. Efektami takich działań promocyjnych były 

między innymi przewodniki, pocztówki, albumy.  

 

Organizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym: 

a) Uczestniczono w targach promocyjnych: 

W dniach 20-22 kwietnia 2012 r. w Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi 

Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki ,, AGROTRAVEL’’ LGD Sąsiedzi była reprezentowana 

przez gospodarstwa agroturystyczne z naszego obszaru. Wspólne stoisko województwa 

podlaskiego zostało sfinansowane ze środków KSOW. W skład tej grupy wchodzili 

przedstawiciele Podlaskiego Oddziału KSOW, oraz przedstawiciela dziewięciu 

podlaskich lokalnych grup działania (LGD Puszcza Knyszyńska, LGD Tygiel Doliny Bugu, 

LGD Sąsiedzi, LGD Puszcza Białowieska, Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca, LGD Brama 

na Bagna, LGD N.A.R.E.W, LGD Nasza Suwalszczyzna oraz współorganizator wyjazdu 

LGD Sejneńszczyzna). 

 Głównym celem udziału LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ była promocja obszaru 

LGD jako miejsca atrakcyjnego i ciekawego turystycznie. Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

reprezentowały gospodarstwa agroturystyczne z gminy Łomża, które oferując 

wspaniałe przysmaki kuchni regionalnej, przyciągały odwiedzających do naszego 

stoiska i wspaniale promowały nasz region. 
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W dniach 16 - 18 marca 2012 r. w Białymstoku odbyły się Targi Turystyczne 

zorganizowane przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Podczas wystawy 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zaprezentowało swoje atuty turystyczne gmin 

przynależących do Lokalnej Grupy Działania. Kluczowym celem udziału LGD w targach 

była prezentacja naszego obszaru jako miejsca fascynującego, ciekawego i atrakcyjnego 

turystycznie.  

Podczas imprezy stoisko pod patronatem LOT Ziemia Łomżyńska prezentowało 

Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, Starostwo Powiatowe w Łomży, Urząd Miasta Łomża, Gminy 

Powiatu Łomżyńskiego oraz lokalne gospodarstwa agroturystyczne. 

 

 

 
 



 

38 | S t r o n a  
 

 
 

Aktywizowanie społeczności lokalnej, poprzez: organizację szkoleń 

W badanym okresie LGD zorganizowało 8 szkoleń, w tym dla Zarządu LGD, Rady LGD, 

pracowników biura LGD oraz potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD, co 

przedstawia poniższe zestawienie: 

Lp. Nazwa szkolenia Termin szkolenia i 

miejsce 

Liczba uczestników 

1. ,,Pożądane kierunki 

rozwoju LGD. Dobre 

praktyki i wymiana 

doświadczeń’’ 

Augustów  

16-17 czerwiec 2012 

Uczestnikami szkolenia był 

Zarząd LGD, Rada LDG oraz 

pracownicy biura (łącznie 22 

osób) 

2. ,,Szkolenie dla lokalnych 

leaderów z zakresu 

,,Małych projektów- 

najnowsze zmiany’’  

Niniejsze szkolenia 

przeprowadzono na 

terenie poszczególnych 

gmin przynależących do 

LGD tj. Jedwabne 

27.11.2012, Wizna 

28.11.2012, Piątnica 

26.11.2012, Łomża 

30.11.2012, Przytuły 

Uczestnikami szkoleń byli 

potencjalni beneficjenci z 

obszaru LGD. Z terenu każdej   

gmin zostało przeszkolonych 15 

osób, co daje nam łączną liczbę 

105 uczestników szkolenia.   
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29.11.2012, Śniadowo 

13.11.2012 oraz 

Miastkowo 12.11.2012.    

 

 

Ze  szkoleń mogły  skorzystać wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem 

środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013.Szkolenie było bezpłatne, zorganizowanie                      

i przeprowadzone przez pracowników biura Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ 

 

Operacje z zakresu badań nad obszarem objętym LSR - Badanie dotyczące ewaluacji 

wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD  

Proces ewaluacji miał się skupić na określeniu stopnia zrealizowanych w roku 

poprzednim tj. 2012 operacji, a jego zwieńczeniem miał być raport roczny zawierający 

wyniki ewaluacji oraz wnioski z jej przeprowadzenia. Wyniki opracowania miały 

posłużyć osobom zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia w celu przedstawienia 

sposobu realizacji danych działań, a także oceny cząstkowej realizacji określonych celów 

głównych i szczegółowych oraz przedsięwzięć. Tak zdobyte informacje będą bardzo 

cenne w kolejnych okresach, posłużą do dalszego funkcjonowania LGD, będą wyznaczały 

kierunki, dzięki którym Stowarzyszenie zapewni prawidłowy rozwój LGD, zgodny z 

założeniami zawartymi w LSR. 

Możliwość korzystania z wszystkich ww. opracowań mają wszyscy mieszkańcy 

LGD, instytucje oraz osoby zainteresowane. Wszelkie dokumenty są dostępne w biurze 

LGD. Opracowania mogą być wykorzystywane do realizacji LSR oraz w dalszej 

działalności LGD, nie tylko przez potencjalnych beneficjentów, przedsiębiorców, 

mieszkańców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z różnych 

programów unijnych, ale również przez samo LGD, jednostki samorządu terytorialnego, 

organizacje pozarządowe i inne instytucje. 

Opis przebiegu bieżącego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”,                    

a także wdrażania zadań z zakresu „nabywania umiejętności i aktywizacji”, 

przewidzianych na dany rok, został przedstawiony w sprawozdaniu sporządzonym na 

potrzeby corocznego rozliczenia się z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego, czyli podmiotem nadzorującym proces wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju. Sprawozdanie obejmuje poniższe zestawienie wszystkich działań jakie LGD 

podjęła w roku 2012.  
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Okres Wyszczególnienie 

01.01.2012 – 

31.12.2012 

 

1. Organizacja pracy biura – zmiana siedziby Biura.  

2.  Obsługa i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia, w tym 

utrzymanie domeny oraz miejsca na serwerze.  

3. Zapewnienie warunków do bieżącego funkcjonowania, w tym, 

wynajęcie pomieszczenia biurowego, uiszczenie opłat za usługi 

pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe 

pracowników.  

4. Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie 

pomocy na realizację operacji w ramach wdrażania LSR.  

5. Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz 

działalności LGD. 

6. Wydanie następujących publikacji/ materiałów promujących obszar 

LGD: 

a) Mapa obszaru działania LGD w formacie B2 ( 48X68) druk 4+4, 

papier g-print 100 g, składanie. Nakład 1000 szt.  Mapa obszaru LGD 

zawiera informacje o najciekawszych turystycznie  miejscach wraz ze 

zdjęciami.  

b) Przewodnik turystyczny -format B5 (176 x 250 mm) 20 stron, 

papier kreda 115 g, okładka 250 g – foliowana z jednej strony, kolor 

pełny, nakład 500 szt., miękka okładka. Przewodnik turystyczny 

napisany jest pod kątem ciekawych miejsc przyrodniczych oraz 

historycznych.  

c) Widokówki promujące obszar LGD  - format 150mm x 98 mm, papier 

karton sztywny,foliowanie jednostronne, druk offsetowy lub cyfrowy, 

pełen kolor obustronnie CMYK 4+4 , nakład 1000 szt. 

d) Album turystyczny - w formacie A4 , oprawa twarda  Lakier 

UV, liczba stron 76, nakład 500 szt. Album powstał pod katem 

przyrodniczym z przeważającą ilością przyrodniczych zdjęć. W treści  

publikacji zawarty jest również  krótki opis/historia gmin 

przynależących do LGD.  

e) Folder turystyczny w formacie A5, papier kreda 130 g, oprawa 

miękka, 24 strony, 1000 szt. Folder turystyczny zawiera bazę 

noclegową, gospodarstw agroturystycznych oraz ciekawych miejsc 

obszaru LGD wraz ze zdjęciami.  

7. Przeprowadzenie szkoleń w ramach zadania ,,Szkolenie członków 

Zarządu LGD, organu decyzyjnego oraz zatrudnionych pracowników”  
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8. Przeprowadzenie szkoleń dla lokalnych liderów z zakresu "Małych 

projektów". 

9. Zrealizowano w partnerstwie z LOGOS Centrum Edukacyjne wniosek 

o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich. 

Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs 1/POKL.9.5./11 

(V-X.2012).  

10. Realizacja badań dotyczących obszaru objętego LSR, poprzez 

przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z wdrażania strategii LSR 

oraz funkcjonowania LGD. 

 

POTRZEBNE ZMIANY  

W wywiadzie swobodnym przeprowadzonym z Kierownikiem Biura poproszono o 

wypowiedzenie się na temat zmian, które mogłyby się przyczynić do jeszcze większego 

usprawnienia pracy LGD, a w konsekwencji do lepszego realizowania celów 

Stowarzyszenia. Propozycje zmian Kierownik biura wskazał w następujących 

kategoriach:  

1. zatrudnienie,  

2. organizacja pracy,  

3. pozyskiwanie środków na działalność LGD. 

W pierwszym zakresie sformułowano 1 zalecenie. Dotyczyły one głównie uporania 

się z problemem okresowego nadmiaru obowiązków przypisanych pracownikom biura 

(w okresach sprawozdawczych i promocyjnych-wyjazdowych). Zalecenia te należy 

traktować jako opcjonalne i jedne z możliwych do wprowadzenia (nie są jednak 

właściwą rekomendacją). Zaproponowano:  

1. możliwość zaangażowania wolontariuszy mogących pracować nieodpłatnie na 

rzecz Stowarzyszenia (np. przy organizacji targów promocyjnych, 

wystawienniczych, w ich uczestnictwie itp.).  

W zakresie organizacji pracy uczestniczka wywiadu swobodnego wskazała na 

poprawienie:  

1. sposobu przypisywania/delegowania zadań pracownikom LGD – w tym względzie 

zaproponowano bardziej racjonalne przydzielanie zadań pracownikom, przy 

uwzględnieniu ich kwalifikacji  

 

W zakresie pozyskiwania środków na działalność LGD Kierownik Biura proponuje 

pozyskiwanie środków finansowych z innych niż PROW programów operacyjnych np. 

POKL, oraz źródeł innych niż fundusze unijne (w 2012 roku LGD nie aplikowała o takie 
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wparcie, jednak była partnerem przy realizacji projektu współfinansowanego                          

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL z Centrum Edukacyjnym 

„LOGOS” z Łomży),  

Pozostałe zalecenia sformułowane na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

swobodnego, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na efektywność funkcjonowania LGD, 

to zwiększenie zakresu współpracy z innymi LGD, rozszerzenie współpracy z trzecim 

sektorem oraz zwiększenie zaangażowania sektora gospodarczego w realizację działań 

związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej. 

 

PODSUMOWANIE WG PYTAŃ BADAWCZYCH  

Jak kształtuje się 

zatrudnienie LGD?  

LGD zatrudnia 3 pracowników, z czego 2 pracuje prawie od 

początku działalności stowarzyszenia, 1 osoba została 

zatrudniona w 2011 r. (Kierownik Biura). Na pełnym etacie 

pracuje 2 specjalistów oraz Kierownik Biura. Brak zatrudnionych 

doradców, do których obowiązków należałoby jedynie 

specjalistyczne doradztwo w zakresie aplikowania i pomocy przy 

opracowywaniu wniosków w ramach działań ,,Wdrażanie 

lokalnej strategii rozwoju’’ z wszystkich czterech działań: 

Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw. 

Jaka jest liczba 

osób 

korzystających z 

bezpłatnego 

doradztwa 

świadczonego 

przez LGD?  

Jak kształtuje się 

efektywność 

doradztwa LGD?  

Największym beneficjentem tego rodzaju wsparcia były osoby 

fizyczne nieprowadzące własnej działalności gospodarczej. Drugą 

najliczniejsza kategorią beneficjentów są przedsiębiorcy. Średnia 

długość trwania rozmowy z pracownikami Biura to ok. 20 min.   

Czy LGD biorą 

udział w 

charakterze 

wystawcy na 

targach 

odbywających się 

w województwie 

podlaskim?  

LGD w ramach działań promocyjnych oraz poszukiwania 

partnerów do współpracy brała udział jako wystawca w targach 

na terenie województwa podlaskiego oraz w Kielcach (się 

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

„AGROTRAVEL’’). Były to głównie imprezy dotyczące turystyki 

oraz promocji wyrobów regionalnych.  Zasadniczym celem 

uczestniczenia w takich wydarzeniach jest promocja obszaru 

LGD, prezentacja walorów turystycznych gmin zrzeszonych w 
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LGD.  

Czy LGD korzysta 

z innych środków 

niż te pochodzące 

z PROW? 
 

LGD nie korzystało dotychczas z innych środków niż te 

pochodzące z PROW z uwagi na zapisy w LSR. Warto zaznaczyć, iż 

zapisy LSR zaktualizowano w 2012 roku i od dnia wprowadzenia 

zmian w życie LGD Sąsiedzi ma możliwość pozyskiwania 

dodatkowych środków (innych niż PROW) na swoją działalność. 

Czy LGD 
współdziała z 
innymi LGD? Jeśli 
tak – z jakimi i w 
jakim zakresie?  

LGD podejmuje współpracę przede wszystkim z samorządami i 

jednostkami realizującymi zadania samorządów oraz z 

organizacjami pozarządowymi, w tym innymi LGD z 

województwa. Zakres tej współpracy dotyczy przede wszystkim 

wspólnej organizacji szkoleń i spotkań informacyjnych, 

pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny oraz 

organizacji imprez..  

Jakie rozwiązania 
mogą przyczynić 
się do bardziej 
efektywnego 
działania struktur 
LGD.  

W zakresie zatrudnienia: 

1. możliwość zaangażowania wolontariuszy mogących 

pracować nieodpłatnie na rzecz Stowarzyszenia (np. przy 

organizacji targów promocyjnych, wystawienniczych, w ich 

uczestnictwie itp.).  

W zakresie organizacji pracy uczestniczka wywiadu 

swobodnego wskazała na poprawienie:  

1. sposobu przypisywania/delegowania zadań pracownikom 

LGD – w tym względzie zaproponowano bardziej racjonalne 

przydzielanie zadań pracownikom, przy uwzględnieniu ich 

kwalifikacji  

     W zakresie pozyskiwania środków na działalność LGD 

proponuje się pozyskiwanie środków finansowych z innych niż 

PROW programów operacyjnych, np. POKL, oraz źródeł innych 

niż fundusze unijne.  

      Pozostałe zalecenia, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na 

efektywność funkcjonowania LGD, to zwiększenie zakresu 

współpracy z innymi LGD, rozszerzenie współpracy z trzecim 

sektorem oraz zwiększenie zaangażowania sektora 

gospodarczego w realizację działań związanych z rozwojem 

infrastruktury turystycznej.  
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3.4. Ocena realizacji LSR w 2012 roku  

 

Przeprowadzona w tej części ocena ma na celu zbadanie stopnia zgodności 

efektów realizacji LSR ze zidentyfikowanymi w nim celami. Pytania ewaluacyjne, za 

które niniejszy rozdział ma przynieść odpowiedź to: 

 Czy planowane korzyści zostały dostarczane i uzyskane? 

 Na ile zakładane cele zostały osiągnięte? 

Odpowiedzi na postawione pytania operacyjne udzielono na podstawie analizy 

zakresu komplementarności celów wybranych do dofinansowania operacji z celami LSR. 

Z danych uzyskanych na podstawie kart oceny operacji w ramach jednego 

przeprowadzonego w 2012 roku naboru, wynika, iż wybrana do dofinansowania 

operacja ma wpływ na osiągnięcie celu 2 Wzrost atrakcyjności obszaru LGD jako miejsca 

zamieszania, pracy i wypoczynku.  

Z uwagi, iż w ramach jedynego naboru nie było praktycznie zainteresowania, 

należy koniecznie wzmocnić działalność informacyjną i promocyjną skierowaną na 

generowaniu operacji wspierających  rozwój partnerstw lokalnych.  

Ocena efektywności wdrażania LSR została przeprowadzona przez pryzmat dwóch 

kryteriów:  

 Poziom wykorzystania alokacji dla LSR w badanym okresie 

 Zakres zaawansowania realizacji operacji w ramach LSR.  

Poziom wykorzystania alokacji przedstawia poniższe zestawienie.  

 

 
 

Nabór 

Zakres wsparcia Alokacja w 
ramach LSR 
na 2012 rok 
(koszty do 
refundacji) 

Terminy 
naborów 

Alokacja w 
ramach 

naborów 

Poziom 
Wykorzy-

stania 

Pozostały/ni
ewykorzysta

ny 
limit 

środków w 
danym 

naborze 

% 
Wykorzy-

stania 
alokacji w 

ramach LSR 
na 2012  

I Odnowa wsi  0 ,00 Nie 
planowano 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

Małe projekty  325 000,00 Nie 
ogłoszono 

325 000,00 0,00 325 000,00 0,00% 

Różnicowanie w 
kierunku  działalności  
nierolniczej  
 
 

100 000,00 02.05.2012-
30.05.2012 

100 000,00 53 752,00 46 248,00 53,75% 

Tworzenie i                           
rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

100 000,00 Nie 
ogłoszono 

100 000,00 0,00 100 000,00  0,00% 
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Analiza powyższych danych wskazuje na to, że najbardziej zaawansowany jest poziom 

wykorzystania środków w ramach I naboru jest w zakresie wsparcia „Różnicowanie                           

w kierunku działalności nierolniczej”  wynoszący 5,75% (przy I naborze przy środkach 

zaplanowanych na 2012 rok. Mimo, iż w LSR na 2012 rok są zapisy alokacji na następujące 

zakresy wsparcia: 

2. Małe projekty 

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

nie ogłoszono żadnego dodatkowego naboru.   

Poziom wykorzystania alokacji w rozbiciu na poszczególne cele przedstawia poniższe 

zestawienie: 

Kierunki interwencji Wykonanie w zł w 2012 r. 

Cel ogólny nr 1 

Przedsięwzięcie 1 

53.752,00 zł 

Cel ogólny 2 

Przedsięwzięcie 2 

0,00 zł  

 
 
3.5.Wpływ LGD i realizacji LSR na rozwój obszaru LGD 

 

Celem niniejszego rozdziału jest zbadanie stopnia adekwatności celów                               

i dostarczonych korzyści w stosunku do problemów i kwestii społeczno – 

ekonomicznych, które realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju miała rozwiązać na 

obszarze LGD. 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiedzi ma przynieść niniejszy rozdział to: 

 W jakim stopniu dostarczane usługi i ich produkty odpowiadają wymaganiom 

formalnym i merytorycznych stawianym Lokalnym Grupom Działania? 

 Jaka jest przydatność oraz możliwości wykorzystania efektów projektów                         

w procesie wspierania rozwoju lokalnego? 

Realizacja LSR przebiegała w zgodzie z wymaganiami stawianymi Lokalnym 

Grupom Działania przez przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, a zwłaszcza                     

z zapisami umowy ramowej podpisanej z UMWP w Białymstoku. 

Dokumentacja działań podejmowanych w ramach realizacji LSR odpowiada 

wymaganiom stawianym Lokalnym Grupom Działania. Spełnione zostały wymagania                 

w zakresie sprawozdawczości i promocji. Odbiór społeczny LSR zbadany na podstawie 

wyników ankiet przeprowadzonych wśród grupy mieszkańców obszaru. 

 

3.5.1. Perspektywa mieszkańców obszaru LGD 

 

W badaniu techniką CATI wzięło udział 41 mieszkańców obszaru LGD, które 
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zostało przeprowadzone w miesiącach wrzesień – październik 2012 roku wśród 41 osób 

(30 mieszkańców LGD, 10 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 1 osoba 

reprezentująca organizację pozarządową) i miała charakter anonimowy. Jej celem było 

pozyskanie informacji na potrzeby aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Ankietowani odpowiedzieli w sumie na 18 pytań zamkniętych. Ogółem 

przeprowadzono 41 rozmów telefonicznych, odnotowując jednak liczne odmowy. 

Struktura badanej grupy ze względu na płeć, wiek, wykształcenie oraz miejsce 

zamieszkania została przedstawiona w Tabeli 1.  

Tab. 1. Opisowa charakterystyka próby badawczej (N=41) 

Płeć   

Kobieta 

Mężczyzna  

27 

14 

65,85% 

34,15% 

Wiek   

18-24 lata 1 2,44% 

25-34 lata 8 19,51% 

35-44 lata 12 29,27% 

45-59 lat 11 26,83% 

60 lat i więcej 

 

9 21,95% 

Wykształcenie   

Podstawowe 

Gimnazjalne 

Ponadgimnazjalne 

Pomaturalne 

Wyższe  

2 

9 

19 

4 

7 

4,88% 

21,95% 

46,34% 

9,76% 

17,07% 

Miejsce zamieszkania   

Gm. Łomża 12 29,27% 

Gm. Piątnica 8 19,51% 

Gm. Miastkowo 5 12,20% 

Gm. Śniadowo 6 14,63% 

Gm. Wizna 7 17,07% 

Gm. Przytuły 1 2,44% 

Gm. Jedwabne 2 4,88% 

 

 

 

Rozpoznawalność LGD  
  

Spośród badanych mieszkańców obszaru LGD, ok. 20% deklaruje, że kojarzy 
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(słyszała nazwę, orientuje się w obszarze działalności) Lokalną Grupę Działania 

„Sąsiedzi”. 19,50 % ankietowanych deklaruje, że dowiedziała się o LGD na spotkaniu 

organizowanym przez Grupę. Najwięcej osób deklarujących znajomość LGD twierdzi, 

że dowiedziało się o niej z Internetu (31,71%), od znajomych (17,07%), od 

urzędników pracujących w gminach należących do LGD (7,32%) oraz z mediów 

(4,88%) – zob. wykres 1. 

Ankietowani deklarujący znajomość LGD mają ugruntowaną wiedzę na temat 

obszaru i zakresu jej działalności. W ramach pytania kontrolnego poproszono 

respondentów o wskazanie zadań realizowanych przez Grupę. Prawie wszyscy 

wskazali poprawne odpowiedzi, jednak zdarzyły się odpowiedzi przypisujące 

Stowarzyszeniu realizację projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

– zob. wykres 2. 

 

Wykres 1. Rozpoznawalność LGD (N=41) 

 
*jako inne – ankietowani wskazali urzędnicy z gmin, w których zamieszkują oraz pracownik 

ODR w Łomży 
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Wykres 2. Znajomość zadań realizowanych przez LGD (N=41)  

 

 
 

Kolejnymi pytaniami kontrolnymi w ankiecie, zadawanymi wszystkim 

respondentom, były pytania o korzystanie z doradztwa LGD oraz składanie wniosków 

o dofinansowanie do LGD (wcześniej ankieter wyjaśnił, czym jest LGD). Mimo, że 

niemal wszyscy (82,93%) odpowiedzieli, że korzystali z takiego doradztwa, to jednak 

95,12% ankietowanych twierdziło, że nigdy nie składało do LGD wniosku                             

o dofinansowanie projektu. Wynika z tego, że respondenci mogą mylić LGD z innymi 

instytucjami świadczącymi doradztwo na obszarach wiejskich, np. z Ośrodkami 

Doradztwa Rolniczego (ODR). 

W badaniu CATI, 53,66% ankietowanych deklarowało brak zainteresowana 

informacjami na temat LGD. Pozostali byli głównie zainteresowani informacjami na 

temat dofinansowania z PROW czy imprez organizowanych przez LGD (kulturalnych, 

sportowych), a także na różnicowanie działalności rolniczej. 
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Wykres 3. Zainteresowanie informacjami na temat działalności LGD (N=41) 

 
 

Ankietowani, którzy wyrażali zainteresowanie informacjami na temat LGD, 

deklarowali, że najdogodniejszą formą otrzymywania informacji byłyby ulotki                            

i broszury informacyjne dostarczane do domu oraz strona internetowa. 
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Wykres 4. Preferowane formy otrzymywania informacji o działalności LGD (N=41) 

 

 
Wykres 5. Zainteresowanie korzystaniem ze szkoleń lub poradnictwa dla 

społeczności lokalnej (N=41) 
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Ponadto, 63,41% ankietowanych deklaruje zainteresowanie skorzystaniem ze 

szkoleń realizowanych przez LGD. Jako najbardziej interesujące obszary tematyczne 

respondenci wskazywali: 

1. organizowanie czasu dla dzieci i młodzieży,  

2. pozyskiwanie środków z UE,  

3. rozwój małej przedsiębiorczości,  

4. pomoc dla rolników.  

 

Zmiany w otoczeniu 

 

Osoby, które zadeklarowały znajomość LGD (podobnie jak przedsiębiorcy                       

i przedstawiciele trzeciego sektora, N=23) poproszono o opinie na temat zmian 

otoczenia na przestrzeni ostatnich lat oraz ewentualnego wpływu LGD na te zmiany. 

Znaczna część ankietowanych dostrzega polepszenie się warunków życia                      

w zakresie: dostępu do Internetu (wszyscy), stanu dróg, dostępności do sportu                           

i rekreacji. Co najmniej połowa ocenia, że warunki życia polepszyły się także w zakresie: 

szkolnictwa oraz kształcenia ustawicznego, stanu środowiska naturalnego. Nieco ponad 

połowa dostrzega z kolei, że na przestrzeni ostatnich 5 lat warunki życia w zakresie 

lokalnego rynku pracy uległy pogorszeniu, a także nastąpiła znacznie mniejsza 

dostępność do opieki zdrowotnej (poprzez likwidację niektórych ośrodków)- te obszary 

respondenci identyfikują jako obecnie największy problem w powiecie. Ponad połowa 

deklarujących znajomość LGD jest zdania, że poprawa warunków życia w zakresie 

dostępności do sportu i rekreacji nastąpiła dzięki działaniom realizowanym przez LGD 

(zob. wykres 6). 

Jako kwestie najbardziej problemowe obecnie na obszarze działania LGD, 

wymagające interwencji, ankietowani (sektor prywatny i społeczny, n=11) wskazali 

sytuację na rynku pracy – brak miejsc pracy (ponad połowa wskazań)- zob. wykres 7. 
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Wykres 6. Ocena zmiany warunków życia w swojej gminie na przestrzeni ostatnich 5 

lat (N=31) 
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Wykres 7. Identyfikacja największych obszarów problematycznych w gminie (CATI             

z interesariuszami LSR, n=11) 

 
 

Podsumowanie według pytań badawczych 

W jaki sposób 

mieszkańcy obszaru 

objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju (lub 

obszaru LGD) są 

informowani o 

działalności LGD? 

Mieszkańcy obszaru LGD są informowani o działalności LGD 

za pośrednictwem strony internetowej i materiałów 

promocyjnych (plakaty, ulotki, broszury), a także dzięki 

publikacjom wydawanym przez LGD i organizowanym 

spotkaniom, jak również za pośrednictwem urzędów gmin 

należących do LGD. Respondenci kojarzący LGD dowiedzieli 

się o działalności stowarzyszenia na spotkaniach 

organizowanych przez LGD oraz z Internetu.  

Czy mieszkańcy 

obszaru LGD czują się 

wystarczająco 

poinformowani o 

działalności LGD? 

Ponad połowa respondentów czuje się wystarczająco 

poinformowana o działaniach LGD. Znaczna część z nich 

wyraża jednak chęć otrzymywania dalszych informacji                   

o LGD – za pośrednictwem Internetu lub kolportowanych do 

domów materiałów promocyjno-informacyjnych. 

 

Czy LGD jest 

rozpoznawalna na 

obszarze swojego 

działania? 

Spośród badanych mieszkańców obszaru LGD, część z nich 

deklaruje (>20%), że kojarzy (słyszała nazwę, orientuje się 

w obszarze działalności) Lokalną Grupę Działania.  Z danych 

ze sprawozdawczości LGD wynika, że odsetek mieszkańców, 
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z którymi członkowie i pracownicy LGD spotykali się 

bezpośrednio na spotkaniach informacyjnych                                  

i aktywizujących. Najwięcej osób deklarujących znajomość 

LGD twierdzi, że dowiedziała się o niej z Internetu, od 

znajomych oraz z mediów.  

Jak działania LGD 

zmieniają otoczenie?  

Znaczna część ankietowanych mieszkańców dostrzega 

polepszenie się warunków życia, zwłaszcza w zakresie: 

dostępu do Internetu, dostępności do sportu i rekreacji, 

szkolnictwa oraz kształcenia ustawicznego, stanu 

środowiska naturalnego.  

Czy konieczne jest 

kontynuowanie w 

przyszłości działań LGD? 

Jeśli tak to jakie 

zadania/projekty 

powinny być 

realizowane?  

Obecnie, jako kwestie najbardziej problemowe na obszarze 

działania LGD wymagające interwencji, ankietowani 

wskazali sytuację na rynku pracy – brak miejsc pracy. 

Dlatego na pewno zasadnym jest kontynuowanie działań 

LGD mających wpływ na ten obszar życia społeczno-

gospodarczego gmin zrzeszonych w LGD.  

 

 

3.5.2. Perspektywa pozostałych interesariuszy LGD 

 

W listopadzie 2012 roku została przeprowadzona wśród członków Rady i Zarządu 

ankieta ewaluacyjna. Celem przeprowadzonej ankiety było zbadanie opinii członków 

organów odpowiedzialnych za działania LGD i wdrażanie LSR na temat ich postrzegania 

efektywności, trafności i celowości podejmowanych działań. 

W badaniu wzięło udział 19 osób.  

Ankietowanym zostały postawionych 20 pytań, z tym, że ostatnie miało charakter 

opinii otwartej odpowiedzi do wcześniejszych pytań. Wyniki tego badania są 

zaprezentowane poniżej: 
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Wykres 8. Jak Pan/-i ocenia funkcjonowanie LGD „Sąsiedzi”? (N=19) 

 
 

Wg opinii ankietowanych LGD „Sąsiedzi” to dobrze zorganizowane stowarzyszenie, 

działające sprawnie i skutecznie w pozyskiwaniu środków i realizacji określonych                         

w ramach PROW zadań. Ponadto została podkreślona miła obsługa biura LGD. 

 
Wykres 9. Jak Pan/-i ocenia podejmowanie do tej pory formy promocji LGD „Sąsiedzi” 

(N=19) 
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Bardzo wysoki poziom działań promocyjnych LGD. Zdaniem ankietowanych liczne 

działania i aktywny udział członków LGD oraz pracowników biura na lokalnych 

imprezach, spotkaniach, szkoleniach, powoduje że LGD jest coraz lepiej rozpoznawalna 

wśród mieszkańców. Wydawanie i dystrybucja licznych materiałów promocyjnych 

propaguje wizerunek LGD wśród mieszkańców. 

 

Wykres 10. W jakim stopniu Pana/-i zdaniem mieszkańcy obszaru LGD „Sąsiedzi” 

rozpoznają działalność LGD? 

 

 
 

Zdaniem większości ankietowanych rozpoznawalność LGD jest duża wśród 

mieszkańców obszaru objętego LSR. 36,84% ankietowanych uważa jednak, że jest 

średnio rozpoznawalna. Analizując wyniki badań uzyskanych także od samych 

mieszkańców wynikać może, że same działania informacyjno-promocyjne nie 

gwarantują dobrego przepływu informacji. O wiele skuteczniejszą formą propagującą 

działalność LGD jest zaangażowanie się stowarzyszenia w cykl imprez kulturalnych/ 

edukacyjnych oraz organizowanie spotkań informacyjnych, więcej szkoleń/ konferencji/ 

działań edukacyjnych. Ponadto, jak wynika z wypowiedzi uczestników badania 

najważniejsze są kontakty bezpośrednie, aby członkowie LGD propagowali działania 

LGD w swoim najbliższym otoczeniu, w swoim środowisku. (zob. wykres 11).  
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Wykres 11. Jakie Pana/-i zdaniem działania mogłyby przyczynić się do lepszej 

rozpoznawalności LGD „Sąsiedzi” w środowisku lokalnym? 

 

 
 

Wykres 12. Jak Pan/-i ocenia poziom zaangażowania personelu biura LGD „Sąsiedzi” 

w realizację zadań w zakresie upowszechniania działalności LGD? 
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Jak wskazują dane zawarte na wykresie 12 bardzo dobrze została oceniona praca                      

i poziom zaangażowania personelu biura LGD. Szczególnie podkreślono udział                         

w imprezach lokalnych i zaangażowanie w proces informacyjny o działaniach LGD 

wśród społeczności lokalnej. 

 

Wykres 13. Czy uważa Pan/-i, że dotychczasowe działania biura LGD były efektywne               

z punktu widzenia liczby i jakości składanych projektów w ramach ogłoszonych 

konkursów? 

 
 

Niemal wszyscy ankietowani (78,95%) zgodnie uznali, że działania biura LGD są 

skuteczne i dzięki nim do LGD wpływają wnioski które są z roku na rok coraz ciekawsze 

i lepiej sporządzane. Jest to z pewnością skutek działań LGD. Każdy nabór cieszył się 

coraz większym zainteresowaniem (poza działaniem tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw) co oznacza, że coraz więcej osób dowiaduje się o Lokalnej 

Strategii Rozwoju i jest zainteresowania skorzystaniem ze środków Leader. 

Pytanie związane z poziom zaangażowania członków LGD w upowszechnianie 

informacji o LGD okazało się interesujące. Większość ankietowanych oceniła te działania 

na najwyższym poziomie (78,95% ankietowanych), za wystarczające działania wskazało 

dwóch respondentów (10,53%), zaś 1 osoba wskazała, że stopień zaangażowania jest 

niewielki (zob. wykres 14).  Jest to informacja dotycząca słabego przepływu informacji 

wewnątrz LGD oraz nie wystarczających działań integracyjnych przyczyniających się do 

większej identyfikacji członków z ich organizacją.  
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Wykres 14. Jak ocenia Pan/-i poziom zaangazowania LGD w zakresie jego 

upowszechniania? 

 
 

Wykres 15. Czy według Pana/-i obecny skład organów LGD stwarza szansę na 

wydajną,  efektywną realizację działań? 
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Wszyscy członkowie Rady i Zarządu, biorący udział w badaniu ankietowym, 

dobrze ocenili skład osobowy organów LGD. Wszyscy zgodnie uznali, że obecny skład to 

gwarancja właściwej realizacji zadań wdrażanych przez LGD w ramach PROW. 

 

Wykres 16. Jak Pan/-i ocenia dotychczasowy postęp we wdrażania LSR? 

 
 

Zdaniem ankietowanych postęp we wdrażaniu LSR jest znaczący, większość 

środków została już rozdysponowana. Wg ankietowanych wysoki poziom wdrażania 

LSR to zasługa dobrze zorganizowanego biura, które monitoruje na bieżąco proces 

wdrażania LSR oraz wysoki poziom zainteresowania konkursami, głównie ze strony 

lokalnych samorządów. 

Na pytanie otwarte „Co Pana/-i zdaniem stanowi największą barierę we wdrażaniu 

LSR na terenie LGD „Sąsiedzi” respondenci wypowiedzieli się w tej kwestii dość zgodnie. 

Większość z nich wskazywała, że główną barierą we wdrażaniu LSR jest mechanizm 

finansowania PROW wymagający do wnioskodawców wyłożenia środków finansowych 

oraz długi okres oczekiwania na rozstrzygnięcia. Bariery wskazywane przez 

ankietowanych mają na ogół charakter zewnętrznych zagrożeń, takich jak: obawy przed 

podejmowaniem inicjatywy gospodarczej, niska zasobność materialna, bariera 

finansowa, nieufność potencjalnych beneficjentów, małe środki finansowe na tzw. „Małe 

projekty”, gdzie mogą aplikować samorządy gminne itp.  

 

 



 

61 | S t r o n a  
 

 

Wykres 17. Jak Pan/-i ocenia jakość składanych wniosków w ramach ogłaszanych przez 

LGD konkursów? 

 
 

Jak wynika z danych zawartych na powyższym wykresie ankietowani dobrze 

ocenili jakość składanych do LGD wniosków (73,68%). Jedynie 5 osób wskazało 

(26,32%), że jakość składanych wniosków jest na poziomie przeciętnym. O wysokim 

poziomie składanych wniosków świadczy także duże zaangażowanie personelu biura 

LGD we wsparcie doradcze dla potencjalnych wnioskodawców. 

 

Wykres 18. Jak Pan/-i ocenia stosowane procedury naboru i oceny wniosków 

składanych w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD? 
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W zakresie procedur związanych z aplikowaniem i rozliczaniem środków 

będących w dyspozycji LGD „Sąsiedzi” część ankietowanych (31,58%) stwierdziła, że 

procedury są przejrzyste i skuteczne w praktyce, zaś 10,53% ankietowanych zauważyła, 

że procedury są skomplikowane i utrudniają pracę członków organów LGD. Jednakże 

największa część respondentów – 57,89% - stwierdziła, że procedury są dość 

skomplikowane, jednak bardzo skuteczne w praktyce (zob. wykres 18).  

 

Wykres 19. Jak ocenia Pan/-i istniejące wsparcie zewnętrzne (merytoryczne, 

informacyjne, szkoleniowe itp.) dla funkcjonowania LGD? 

 
 

Opinie na temat wsparcia zewnętrznego dla LGD są podzielone. Większość uważa, 

że jest bardzo dobre (52,63% wypowiedzi), ale jest też sporo opinii gorzej oceniających 

to wsparcie, jednak na dobrym poziomie (42,11%). Zdaniem jednego respondenta 

istniejące wsparcie zewnętrzne dla funkcjonowania LGD jest przeciętne. Z informacji 

uzyskanych od Kierownika Biura procedura oceny wniosków przez UMWP powinna być 

skrócona, a co najważniejsze powinno być więcej szkoleń dla pracowników LGD 

(szkoleń warsztatowych) i lepsza komunikacja w zakresie informacji związanych                       

z wdrażaniem LSR.   
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Wykres 20. Jak ocenia Pan/-i współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego w aspekcie funkcjonowania LGD? 

 
 

Zdecydowana większość ankietowanych członków organów LGD uznała, że dobrze 

się układa współpraca na linii LGD „Sąsiedzi” – Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego. Ta dobra współpraca to także gwarancja efektywnego wdrażania LSR. 

Na pytanie „Czy i jakie według Pana/-i są już wymierne aspekty realizacji celów 

LSR?”ankietowani w zdecydowanej większości uznali, że wymiernymi aspektami 

realizacji celów LSR są: 

 Ilość zrealizowanych wniosków w przełożeniu za założone do osiągnięcia 

wskaźniki 

 Ilość zrealizowanych inwestycji przez przedsiębiorców i samorządy gminne 

Większość ankietowanych uznała, że są już widoczne efekty realizacji LSR i są one 

dostrzegane także przez mieszkańców obszaru LSR. Dziewięciu ankietowanych nie 

udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

Na pytanie „Jakie są według Pana/-i największe sukcesy LGD „Sąsiedzi” 

ankietowani na to pytanie otwarte udzieliło następujących odpowiedzi: 

 Ilość zrealizowanych inwestycji 

 Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania LGD i możliwości 

pozyskiwania dodatkowych środków na działania inwestycyjne. kulturalne, 

społeczne, edukacyjne i promocyjne 

 Wsparcie projektów na rzecz społeczności lokalnych 
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 Pozyskiwanie środków na projekty dla mieszkańców LGD 

 Wykorzystanie znacznej ilości środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich  

Z powyższych wypowiedzi wynika, że za główny sukces LGD uznawana jest 

skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków publicznych. Zabrakło opinii 

dotyczących oddziaływania realizacji LSR na rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji 

społeczności LGD „Sąsiedzi”, co jest główną misją podejścia „Leader”. 

Ankietowani wysoko oceniają działalność LGD „Sąsiedzi” w porównaniu z innymi 

LGD z terenu województwa podlaskiego. Wysoki poziom samooceny wynika ze 

skutecznych działań i dobrych wyników wszelkiego rodzaju kontroli przeprowadzanych 

w LGD (zob. wykres 21). 

 

Wykres 21. Jak ocenia Pan/-i funkcjonowanie i postęp wdrażania LSR w zestawieniu                 

z innymi LGD z województwa podlaskiego? 

 
 

Na pytanie „Czy są obecne obszary wdrażania LSR lub funkcjonowania LGD, które 

wymagają zmian/ ulepszeń?” ankietowani, którzy udzielili jakiejkolwiek odpowiedzi 

zgodnie uznali, że nie widzą potrzeby usprawnienia procesy wdrażania LSR w LGD 

„Sąsiedzi” (31,58% respondentów). Dwie osoby (10,53% respondentów) dostrzegły 

takie obszary jak: za mało środków dla samorządów lokalnych. Innych uwag i opinii                          

w zakresie ankiety ankietowani nie wyrazili. Aż 11 respondentów (57,89%) nie 

odpowiedziało na to pytanie.  
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IV.Wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji  

 
Badanie ewaluacyjne przeprowadzone na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Sąsiedzi” pozwala na sformułowanie kilku wniosków i rekomendacji 

odnoszących się do dalszych działań LGD i wdrażania LSR. 

 

1. Funkcjonowanie LGD jest oceniane przez osoby pełniące funkcje w biurze, 

Zarządzie i Radzie LGD pozytywnie. Z przeprowadzonych ankiet i wywiadów 

wynika, że przedstawiciele tych organów współpracują ze sobą w sposób spójny               

i efektywny. Stowarzyszenie pozyskuje nowych członków jednak w niewielkim 

zakresie. Zaleca się zatem podjęcie analizy czy metody pozyskiwania nowych 

członków.   

2.  Funkcjonowanie biura LGD i podjęta działalność informacyjna i promocyjna 

doprowadziły do dobrej rozpoznawalności LGD w terenie wg opinii członków LGD. 

Coraz więcej osób wykazuje zainteresowanie działalnością LGD oraz środkami 

pozostającymi w dyspozycji LGD w ramach LSR. Z roku na rok coraz więcej osób                

i podmiotów składa wnioski o przyznanie pomocy do LGD. Zaleca się jedynie 

podjęcie badań ewaluacyjnych w zakresie oceny przez odbiorców działań 

informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez LGD w formie ankiet 

ewaluacyjnych oceniających działalność doradczą biura LGD, szkoleń i materiałów 

informacyjno-promocyjnych. 

3. W 2012 roku ogłoszono jedynie jeden konkurs, który spotkał się z niewielkim 

zainteresowaniem Wnioskodawców, w związku z czym znacząca część budżetu 

LSR nie została rozdysponowana. Zaleca się więc wewnętrzną analizę czy możliwe 

będzie osiągnięcie wszystkich wartości wskaźników produktu, rezultatu                          

i oddziaływania określonych w LSR, czy nie warto rozważyć ogłoszenia kilku 

konkursów w 2013 roku aby racjonalnie wydatkować środki zaplanowane na 

realizację LSR.  Ponadto do rozważenia pozostaje podjęcie przez LGD starań                        

o pozyskanie środków z PROW 2007-2013 na realizację tzw. „zadań dodatkowych” 

wykraczających poza realizowaną aktualnie LSR. 

4. W zakresie pozyskiwania środków na działalność LGD pracownicy LGD „Sąsiedzi”  

proponują pozyskiwanie środków finansowych z innych niż PROW programów 

operacyjnych (obecnie LGD nie aplikuje o takie wparcie), np. POKL, oraz źródeł 

innych niż fundusze unijne. Należy wdrożyć działania zmierzające do 

dywersyfikacji źródeł finansowania działalności LGD. W zależności, od możliwości 

kadrowych biura (do oceny zarządu LGD) należy zweryfikować zakresy 

kompetencyjne pracowników oraz ich kwalifikacje, celem zatrudnienia 

dodatkowej osoby, której do zakresu obowiązków dołożone zostanie: 1) 
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wyszukiwanie konkursów, w których może stawać LGD oraz pisanie wniosków              

o dofinansowanie; 2) wyszukiwanie partnerów, którzy mają  doświadczenie                   

w realizacji projektów współfinansowanych ze środków innych niż PROW; lub 3) 

realizacja projektów współfinansowanych ze  środków innych niż PROW.  

5. Ankietowani deklarujący znajomość LGD nie mają ugruntowanej wiedzy na temat 

obszaru i zakresu jej działalności (…) Mimo, że niemal wszyscy ankietowani 

mieszkańcy twierdzili, że korzystali z doradztwa LGD, to jednak wszyscy twierdzili, 

że nigdy nie składało do LGD wniosku o dofinansowanie projektu. Wynika z tego, 

że respondenci mylą LGD z innymi instytucjami świadczącymi doradztwo na 

obszarach wiejskich, np. z ośrodkami doradztwa rolniczego (ODR).(…)  

Ankietowani, którzy wyrażali zainteresowanie informacjami na temat LGD, 

deklarowali, że najdogodniejszą formą otrzymywania informacji byłyby ulotki i 

broszury informacyjne dostarczane do domu oraz poprzez stronę internetową. 

Należy zweryfikować już istniejącą lub opracować nową strategię promocji LGD i 

LSR, pod kątem wyników badania – dot., zapotrzebowania na informacje oraz 

preferowane kanały komunikacji – aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom 

informacyjnym interesariuszy LSR.  
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