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1. Opis przedmiotu badania oraz obszarów i problemów 

badawczych  
 

W najogólniejszym ujęciu monitoring i ewaluacja to po prostu źródła informacji, dzięki 

którym osoby odpowiadające za interwencję, np. LSR, mogą dowiedzieć się, jakie są efekty 

wdrażania. Są one niezwykle istotne w procesie wdrażania strategii, bowiem pozwalają nam 

się uczyć, rozumieć efekty naszych działań i wprowadzać korekty, jeśli te są konieczne. 

Ewaluacja i monitoring są (obok planowania, organizowania, motywowania i koordynowania) 

podstawowymi funkcjami zarządzania. Dlatego pojawiły się w praktyce działań publicznych 

wraz z rozwojem nowego modelu zarządzania sektorem publicznym (ang. New Public 

Management) w latach osiemdziesiątych XX w. 

Ewaluacja to w najbardziej ogólnym znaczeniu oszacowanie jakości, wartości i znaczenia 3. 

Bardziej rozbudowane definicje odnoszą się do charakterystycznych cech ewaluacji, wskazując 

m.in., że jest to systematyczne badanie prowadzone z użyciem zróżnicowanych metod, 

złożone ze zbierania danych, analizy, oceny oraz informowania o wynikach. Jego celem jest 

oszacowanie (w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów) jakości i wartości procesu 

oraz efektów wdrażania interwencji publicznych. 

 Pytania w zakresie oceny wpływu na główny cel LSR: 

- Jaki jest stopień osiągnięcia celów ogólnych, szczegółowych i przypisanych do nich 

wskaźników LSR? 

 

 Pytania w zakresie oceny wpływu na kapitał społeczny: 

- Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność 

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne? 

- W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

 

 Pytania w zakresie przedsiębiorczości: 

- W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości? 

- Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR jest 

wskazane? 

 

 Pytania w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego: 

- W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 

turystyki i dziedzictwa kulturowego? 

- W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego? 

 

 Pytania w zakresie  grup defaworyzowanych: 

-Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane 

w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup? 

- Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

- Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa 



i wykluczenia społecznego? 

 

 Pytania w zakresie Innowacyjności: 

- W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne? 

- Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR? 

 

 Pytania w zakresie projektów współpracy: 

- Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy? 

- Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

 

 Pytania w zakresie oceny funkcjonowania LGD: 

- Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną 

realizację LSR? 

- Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych? 

- Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR? 

 

 Pytania w zakresie  oceny procesu wdrażania: 

- Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem? 

- Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste 

i przyjazne dla beneficjentów 

- Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)? 

- Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji 

o procesie realizacji LSR i jej rezultatach? 

 

 Pytania w zakresie wartości dodanej podejścia LEADER: 

- Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 

- Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest 

w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany? 

- Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 

rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego 

wzmocnienia? 

- Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie 

lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

 



2. Szczegółowy model logiczny interwencji w ramach LSR  

 

Model logiczny interwencji zakłada, że badaniu zostaną poddane efekty społeczno-

gospodarcze wdrożonych Lokalnych Strategii Rozwoju. Kluczowymi elementami badania 

będzie określenie stanu sprzed rozpoczęcia wdrażania strategii oraz zbadanie stanu po 

(w końcowym etapie) jego wdrażania. Na pierwszym etapie najistotniejsze jest prawidłowe 

wyselekcjonowanie wskaźników i wniosków płynących z przeprowadzonej na etapie 



sporządzania LSR diagnozy społecznej. W ten sposób określone zostały cele i działania w LSR 

a ocenie podlegać będzie to na ile były one prawidłowo sformułowane i adekwatne do 

zdiagnozowanych problemów. 

Analiza LSR odbywać się będzie jednocześnie z analizą beneficjentów oraz Lokalnych 

Grup Działania jako głównych aktorów wdrażania LSR. 

Po rozpoznaniu i zintegrowaniu danych wejściowych zostanie dokonana analiza 

danych wyjściowych na moment sporządzania raportów. W tym celu porównane zostaną 

wskaźniki zawarte w strategii i w sprawozdaniach LGD, rozpoznana zostanie zmiana społeczna 

i efekty wdrażania LSR dla społeczności (beneficjentów ostatecznych) a także rozpoznany 

zostanie poziom zintegrowania tych efektów z celami zapisanymi w LSR. 

Ostatnim etapem badania będzie próba określenia tego na ile osiągnięte na danym 

terytorium efekty wdrażania LSR były jej bezpośrednim wpływem a na ile tzw. Efektem biegu 

jałowego – czyli naturalnym postępem, który wydarzyłby się także bez wdrażania LSR. W tym 

celu sporządzony zostanie indeks bazujący na 10 wskaźnikach dotyczących zagadnień 

społecznych, gospodarczych, turystycznych i związanych z kapitałem społecznym. Opierać się 

będzie o dane ze statystyk publicznych (GUS). Porównanie kilku gmin spoza obszarów objętych 

wsparciem LSR z gminami objętymi wsparciem LSR pozwoli na określenie tego czy samo 

wdrażanie strategii przyśpieszyło/wpłynęło na osiągnięcie lepszych wyników w ramach 

indeksu. 

  



3. Szczegółowy opis metod i technik badawczych wykorzystywanych 

w trakcie realizacji badania  

  
Kontekst realizacji badania: Weryfikacja efektów realizacji lokalnej strategii rozwoju poprzez 

LGD STOWARZYSZENIA ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY. 

Celem ewaluacji jest zgromadzenie informacji na temat efektywności, skuteczności 

i adekwatności działań podejmowanych przez LGD w celu wdrożenia Lokalnej Strategii 

Rozwoju.  

Ocena działań przy pomocy ewaluacji możliwa jest pod różnymi kątami. Od wyboru kryteriów 

oceny zależy dobór metod badawczych, wybór źródeł danych oraz moment dokonywania 

pomiaru. Zgodnie ze standardami ewaluacji wyróżnia się następujące kryteria zasadne do 

stosowania w ewaluacji ex-post:  

 Efektywność – ocena poziomu „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych  

nakładów  do  uzyskanych  wyników  i  rezultatów; 

 Skuteczność – ocena stopnia, na ile cele przedsięwzięcia, zdefiniowane na etapie 

programowania, zostały osiągnięte. 

 Adekwatność – stopień zaspokojenia potrzeb beneficjentów w wyniku osiągnięcia 

rezultatów podejmowanych operacji. 

 Trwałość – ocena faktu, czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać 

do  zakończenia  finansowania  zewnętrznego oraz czy możliwe jest utrzymanie wpływu 

projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju. 

 

Przyjęto, że w ramach niniejszej ewaluacji stosowane będą kryteria: skuteczności, 

użyteczności i trwałości. 

Interesariusze / odbiorcy ewaluacji 

Zidentyfikowano następujące grupy interesariuszy: 

1. Zarząd LGD realizujących LSR. 

2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego – decydenci, odpowiedzialni za realizację celów PROW 2014-2020 (i innych 

programów realizujących RLKS). 

3. Członkowie LGD – najważniejszy decydent, który odpowiada za kluczowe decyzje 

zarówno strategiczne, jak i częściowo operacyjne (określanie i modyfikowanie 

priorytetów strategii, decydowanie o założeniach konkursów, ustalanie wysokości 

alokacji środków finansowych na poszczególne działania). W związku z tym pożądana 

jest wiedza z jednej strony o efektach, a z drugiej operacyjno-zarządcza na poziomie 

działania pojedynczego LGD. 



4. Pracownicy LGD – w tej grupie znajdują się osoby z jednej strony odpowiadają za 

kierowanie LGD, a z drugiej pracownicy organizujący dane konkursy i na bieżąco 

współpracują z członkami LGD. Potrzeby wiedzy dotyczą kwestii strategicznych 

i operacyjnych, z naciskiem na te drugie. 

Metodyka badania opiera się na triangulacji. Zgodnie z jej zasadą, aby zachować 

możliwie największy obiektywizm i rzetelność wyciąganych wniosków powinno dążyć się do 

zwielokrotnienia źródeł informacji dla każdego badanego aspektu. Triangulacja obejmuje 

zarówno aspekt źródeł informacji (narzędzia ilościowe, jakościowe, analiza danych zastanych) 

oraz triangulację badaczy (wyciąganie wniosków na podstawie tych samych danych przez kilka 

niezależnie pracujących osób, po czym konfrontacja tych wniosków. W ten sposób 

eliminowany jest efekt filtru wynikającego z doświadczeń i predyspozycji pojedynczych 

badaczy. 

Ewaluacja prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria: skuteczność, 

użyteczność, adekwatność. Każde z pytań badawczych będzie rozpatrywane pod kątem 

właściwego specyfice pytania kryterium. W pierwszym etapie prac zostanie przygotowany 

szczegółowy plan ewaluacji, uwzględniający specyfikę poszczególnych lokalnych grup 

działania i stosowane dotychczas narzędzia monitoringu, w tym arkusze Excel służące do 

agregacji danych możliwych do porównania również na poziomie województwa. 

 

W ramach wykorzystanych narzędzi planowane są: 

1. Metody ilościowe: 

 ankietę elektroniczną dla beneficjentów wsparcia Odniesienie do obowiązku z umowy, 

który obliguje beneficjentów do udziału w ewaluacjach PROW; Celem tych ankiet 

będzie pozyskanie informacji o poziomie zadowolenia beneficjentów z efektów 

współpracy z LGD, otrzymanego wsparcia, zaspokojenia ich potrzeb oraz oczekiwań. 

 ankietę elektroniczną dla społeczności zamieszkującej obszar realizacji LSR. Celem tych 

ankiet będzie z jednej strony poznanie zdania mieszkańców na temat efektów 

wdrażania LSR a z drugiej strony pozyskanie informacji dotyczących niezaspokojonych 

jeszcze potrzeb i ewentualnych oczekiwań odnośnie przyszłości. Dystrybucja za 

pomocą portali społecznościowych.  

2. Metody jakościowe: 

 grupoy wywiad pogłębione z beneficjentami i głównymi interesariuszami LGD 

(samorządy, NGO, przedsiębiorcy); 

 wywiady indywidualne z pracownikami LGD. Cel – pogłębianie wiedzy dotyczących 

zebranych danych. Poznanie opinii pracowników LGD o efektach wdrażania LSR, 

rozmowa o przykładach konkretnych, zrealizowanych operacji, w tym o innowacyjności 

zrealizowanych projektów; 

3. Analiza danych zastanych: 

 LSR; 



 dane GUS i inne statystyki publiczne odnoszące się do obszarów interwencji LSR; 

 strony internetowe LGD; 

 arkusze monitoringowe LGD; 

 wskaźniki agregowane przez LGD. 

4. Benchmarking:  

 porównanie dynamiki kluczowych wskaźników GUS na terenach LGD z gminami, na 

terenie których LSR nie były wdrażane (wybór z kraju); 

 

4. Szczegółowy opis prób badawczych 

  
A. Metody ilościowe: 

 ankieta elektroniczne dla beneficjentów wsparcia (zamknięta grupa docelowa, 50% 

losowo wybranych beneficjentów. Zakładany zwrot ankiet na poziomie 40% ankiet 

rozesłanych (20% całej grupy docelowej). Dystrybucja bezpośrednia przy pomocy 

lokalnych grup działania. Odniesienie do obowiązku z umowy, który obliguje 

beneficjentów do udziału w ewaluacjach PROW; Celem tych ankiet będzie pozyskanie 

informacji o poziomie zadowolenia beneficjentów z efektów współpracy z LGD, 

otrzymanego wsparcia, zaspokojenia ich potrzeb oraz oczekiwań. 

 ankieta elektroniczna dla społeczności zamieszkującej obszar realizacji LSR. Celem tych 

ankiet będzie z jednej strony poznanie zdania mieszkańców na temat efektów 

wdrażania LSR a z drugiej strony pozyskanie informacji dotyczących niezaspokojonych 

jeszcze potrzeb i ewentualnych oczekiwań odnośnie przyszłości. Dystrybucja za 

pomocą portali społecznościowych. Oczekiwany zwrot – ok. rozpoczętych 450 ankiet. 

 

B. Metody jakościowe: 

 grupowy wywiady pogłębione z beneficjentami i głównymi interesariuszami LGD 

(samorządy, NGO, przedsiębiorcy) – 1 spotkanie w LGD, min. 5 osób na każdym. Cel – 

pogłębienie informacji uzyskanych na etapie gromadzenia danych ilościowych. 

 wywiady indywidualne z pracownikami LGD. Cel – pogłębianie wiedzy dotyczących 

zebranych danych. Poznanie opinii pracowników LGD o efektach wdrażania LSR, 

rozmowa o przykładach konkretnych, zrealizowanych operacji, w tym 

o innowacyjności zrealizowanych projektów; 

  



5. Opis etapów realizacji badania  
 

Poniżej zaprezentowano zestawienie pytań badawczych wraz z przypisaniem im konkretnych 

kryteriów ewaluacji, które rzutować będą na kontekst analizy danego pytania. Przypisano 

także konkretne źródła danych, które odnosić się będą do poszczególnych pytań. Oznaczenia 

w tabeli wyjaśnia legenda: 

Legenda: 

ADZ  - analiza danych zastanych LGD, GUS 
AB - ankieta dla beneficjentów 
AS - ankieta dla społeczności 
WG - wywiad grupowy 
WI - wywiad indywidualny z pracownikami biur LGD 

Kryterium: E S A Źródło danych 

1. Jaki jest stopień osiągnięcia celów ogólnych, szczegółowych 

i przypisanych do nich wskaźników LSR? 
X X  ADZ 

2.1 Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym 

w szczególności na aktywność społeczną, zaangażowanie 

w sprawy lokalne? 

  X AS 

2.2 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału 

społecznego w przyszłości? 
  X AS / WG 

3.1 W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju 

przedsiębiorczości? 
X  X ADZ / AB / AS  

3.2 Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach 

kolejnych edycji LSR jest wskazane? 
 X X AB / AS / WG 

4.1 W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego 

potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego? 
X X X ADZ / AS 

4.2 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego 

potencjału turystycznego? 
  X AS / WG 

5.1 Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane 

oraz czy realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na 

potrzeby tych grup? 

  X AB 

5.2 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia 

społecznego? 
 X  ADZ / AB 

5.3 Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz 

ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego? 
  X AB / AS 

6.1 W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były 

innowacyjne? 
X X  ADZ  WG 



6.2 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach 

LSR? 
  X ADZ / WG 

7.1 Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania 

projektów współpracy? 
X X  ADZ 

7.2 Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty 

współpracy w przyszłości? 
  X ADZ / WI 

8.1 Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na 

efektywną i skuteczną realizację LSR? 
  X WI 

8.2 Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD 

(animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych? 
X X  ADZ / AB 

8.3 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by 

skuteczniej realizowała LSR? 
X X X 

RAPORT jako 

całość 

9.1 Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się 

zgodnie z planem? 
X X  ADZ 

9.2 Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były 

wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów 
  X AB / WG 

9.3 Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów 

(spójnych z celami LSR)? 
  X WG 

9.4 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie 

wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i jej 

rezultatach? 

  X WI 

10.1 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji 

pomiędzy różnymi aktorami, budowanie powiązań między nimi 

i sieciowanie? 

  X ADZ 

10.2 Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał 

rozwojowy jest w dostateczny sposób wykorzystywany 

i promowany? 

  X AB / AS / WG 

10.3 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru objętego 

LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego wzmocnienia? 

 X X ADZ / WI 

10.4 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są 

komplementarne względem siebie lub względem wiodącego 

projektu/tematu określonego w LSR? 

  X ADZ / WI 

 

 

 



Ogółem zrealizowane zostanie:  

● 1 wywiad grupowych z beneficjentami, przedstawicielami LGD i partnerów; 

● 1 wywiad indywidualny  z pracownikami LGD 

● 1 badanie ankietowe wśród beneficjentów 

● 1 badanie ankietowych wśród społeczności lokalnej 

● 1 analiza wskaźnikowych LSR 

● 2 spotkania osobiste z zamawiającym; 

● 1 analiza zastana wszystkich dokumentów; 

Wykonawca badania nie będzie pozyskiwał danych osobowych beneficjentów. Wszelkie 

narzędzia badawcze i zaproszenia rozsyłane będą przez pracowników/biuro każdego 

badanego LGD. Narzędzia te będą zanonimizowane. Wywiady z kadrą zostaną 

przeprowadzone po uprzednim kontakcie bezpośrednim na podstawie danych kontaktowych 

w publicznie dostępnych bazach i na stronach właściwych instytucji. Wywiady grupowe 

zostaną przeprowadzone jedynie po wyrażeniu zgody tych beneficjentów na uczestnictwo 

w takim badaniu. O zgodę tę wystąpi wykonawca badania w chwili rozpoczęcia utrwalanego 

wywiadu grupowego lub indywidualnego. 

Zadania dla Lokalnej Grupy Działania w toku realizacji badania: 

1. Wyznaczenie osoby, adresy mailowe do kontaktu po stronie każdej z grup. 

2. Przesłanie najświeższego sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników. 

3. Wyznaczenie wstępnej propozycji terminu wywiadu grupowego z kilkoma 

beneficjentami i/lub członkami organów LGD. 

4. Przesłanie materiałów z ewaluacji wewnętrznych w dowolnym zakresie (o ile dotyczy). 

5. Krótki opis (tak nie więcej niż ok. 1500 znaków) własnymi słowami działalności każdego 

LGD ale pomijając wątek przedsiębiorczości i infrastruktury JST. Chodzi głównie 

o działania podejmowane w obszarze kapitału społecznego i aktywizacji mieszkańców. 

6. Organizacja miejsca i terminu spotkania na wywiad grupowy w Państwa LGD. 

7. Rozesłanie zaproszeń na wywiady grupowe dla kilku beneficjentów, partnerów, 

członków rady projektowej - osób, które będą najbardziej wartościowe w kontekście 

wiedzy o wdrażaniu LSR i udział w tym spotkaniu. Oczekiwanie na potwierdzenie 

obecności na wywiadzie - zapewnienie minimalnej liczby uczestników - 5 osób. 

Przekazanie uczestnikom spotkania informacji o zakresie i sposobie prowadzenia 

wywiadu (wywiad grupowy, nagrywany, poruszający wątki: turystyka, 

przedsiębiorczość, innowacyjność, kryteria projektów, kapitał społeczny, działalność 

LGD. 

8. Rozesłanie ankiety dla beneficjentów do połowy swoich beneficjentów w sposób 

bezpośredni - mailowo. Umieszczenie i promowanie ankiety dla społeczności 

w Internecie - facebooku, strona internetowa LGD, strony www partnerów. 

 



6. Harmonogram realizacji badania  
 

 II 

połowa 

lipca 

I 

połowa 

sierpnia  

II 

połowa 

sierpnia 

I połowa 

września 

II 

połowa 

września 

I połowa 

października 

II połowa 

października 

Przygotowanie 

narzędzi 

badawczych 

X       

Pozyskanie 

danych zastanych 
X X X X X   

Analiza danych 

zastanych 
  X X X   

Ankiety 

elektroniczne 
 X x x    

Analiza danych  

z ankiet 
  X X x   

Wywiady 

indywidualne  

z LGD 

 X X X X   

Wywiady 

grupowe z 

beneficjentami 

 X X X    

Analiza danych  

z wywiadów 
   X X   

Benchmarking    X X X  

Wnioskowanie    X X X  

Robocza wersja 

raportów 
     X  

Finalna wersja 

raportów 
      X 

Prezentacja 

wniosków  

i rekomendacji  

w sposób 

wskazany przez 

zamawiającego 

      X 

 



7. Wstępna analiza danych zastanych 
 

Nie dotyczy. Wykonano pełną analizę danych zastanych a jej opis znajduje się w raporcie 

ewaluacyjnym. 

 

8. Szczegółowe projekty narzędzi badawczych wraz procedurą aranżacji 

badania  
 

Ankieta dla społeczności zamieszkującej teren realizacji LSR 

 

Niniejsza ankieta dotyczy ewaluacji realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnych Grup Działania 

Województwa Lubuskiego. Badanie to prowadzone jest przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum, 

w celu poznania Państwa opinii w zakresie efektów działań podejmowanych na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich. Państwa opinia przyczyni się do podejmowania w przyszłości działań lepiej spełniających 

Państwa potrzeby i podnoszących jakość życia.  Ankieta jest anonimowa i powinna zająć około 10 - 15 

minut. Z góry dziękujemy za poświęcony czas.  

* Lokalna Strategia rozwoju (LSR) - dokument programowy dotyczący kilku gmin i wdrażanych na ich terenie działań 

zorientowanych na rozwój obszarów wiejskich.   

* Lokalna Grupa Działania (LGD) - specjalny typ stowarzyszenia powołanego po to aby rozwijać obszary wiejskie, przy pomocy 

zewnętrznych środków finansowych. 

1. Wiek 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

2. Płeć 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

 odmowa odpowiedzi 
 

3. Kod pocztowy miejsca zamieszkania 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

4. Czy zetknęła/zetknął się Pan/Pani z działalnością lub informacją o Lokalnej Grupie 

Działania funkcjonującej w Pani/Pana rejonie? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiem 
 



5. W jaki sposób zetknęła/zetknął się Pan/Pani z działalnością lub informacją o Lokalnej 

Grupie Działania funkcjonującej w Państwa rejonie? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 

 doradztwo w biurze LGD 

 stoiska na targach 

 organizowane przez LGD imprezy 

 Warsztaty 

 konkursy ,quizy 

 Szkolenia 

 Spotkania 

 wydane przez LGD publikacje, mapy itp. 

 Ogłoszenia 

 promocja produktów lokalnych 

 Ulotki 

 Media 

 Internet 

 poczta pantoflowa 

 inne realizowane przez LGD projekty 

 inne - Jakie?:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

6. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y sprawami lokalnymi? 

Czyli tym co dzieje się w najbliższym otoczeniu - wydarzeniami, inwestycjami, problemami 

społecznymi, sprawami ważnymi dla mieszkańców itp.. 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 Tak 

 Nie 

 trudno powiedzieć 
 

7. Czy dostrzega Pani/Pan w swojej okolicy możliwości korzystania z: 

W każdym wierszu zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 dostrzegam nie dostrzegam 

placów zabaw / siłowni zewnętrznych   

parków/skwerów/terenów zielonych   

torów/skateparków/ innych małych 

obiektów sportowo-rekreacyjnych 

  

szlaków/ścieżek turystycznych 

(spacerowych, rowerowych, innych) 

  

map/przewodników/informacji 

turystycznych 

  

produktów lokalnych (wyrobów 

kulinarnych, rękodzieła itp.) 

  

odnowionych zabytków architektury   



targów/imprez/wydarzeń kulturalnych dla 

mieszkańców 

  

nowinek technologicznych, z których można  

korzystać nieodpłatnie 

  

nieodpłatnych warsztatów//zajęć/wydarzeń 

edukacyjnych dla najmłodszych 

  

8. Czy korzysta Pani/Pan w swojej okolicy z: 

W każdym wierszu zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 korzystam nie korzystam 

placów zabaw / siłowni zewnętrznych   

parków/skwerów/terenów zielonych   

torów/skateparków/ innych małych 

obiektów sportowo-rekreacyjnych 

  

szlaków/ścieżek turystycznych 

(spacerowych, rowerowych, innych) 

  

map/przewodników/informacji 

turystycznych 

  

produktów lokalnych (wyrobów 

kulinarnych, rękodzieła itp.) 

  

odnowionych zabytków architektury   

targów/imprez/wydarzeń kulturalnych dla 

mieszkańców 

  

nowinek technologicznych, z których można  

korzystać nieodpłatnie 

  

nieodpłatnych warsztatów//zajęć/wydarzeń 

edukacyjnych dla najmłodszych 

  

 

9. Jakie czynniki motywują Panią/Pana do aktywności społecznej? 

Czyli do angażowania się w sprawy wspólne sąsiadów, mieszkańców miejscowości, gminy, różnych 

grup itp. Zaznacz kilka odpowiedzi 
  

 nie jestem zainteresowana/y takim zaangażowaniem 

 wewnętrzna potrzeba pomocy innym; 

 chęć wpływu na zmiany (poczucie sprawstwa) 

 brak obojętności na sprawy społeczne/ cierpienie, niesprawiedliwość 

 dotychczasowe sukcesy/pozytywne doświadczenia związane z 

aktywnością 

 inspiracja działalnością innych osób 

 współuczestnictwo/przynależność do grupy, która robi coś 

pozytywnego 

 doświadczenia życiowe 

 wzrost poważania wśród sąsiadów/znajomych/lokalnej społeczności 



 posiadanie pewnego statusu materialnego/społecznego dającego 

możliwości do aktywności 

 prawo wzajemności 

 chęć ciekawego spędzenia wolnego czasu 

 realizacja zainteresowań i pasji 

 inne (jakie?) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

10. W jakim obszarze aktywności społecznej chciałaby/chciałby Pan/Pani uczestniczyć? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 
  

 nie chcę angażować się i być "aktywnym społecznie" 

 pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 

 ochrony i promocji zdrowia; 

 działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 edukacji, oświaty i wychowania; 

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

 czystości miejsc publicznych; 

 przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu; 

 turystyki i krajoznawstwa; 

 ratownictwa i ochrony ludności; 

 pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

Polsce i za granicą; 

 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

11. Jaki jest Pani/Pana zdaniem najlepszy sposób na informowanie mieszkańców o tym, co 

dzieje się w najbliższym otoczeniu? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 
  

 strona internetowa instytucji/urzędu/urzędów 

 lokalne portale informacyjne (strony internetowe) 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 TikTok 

 YouTube 

 ogłoszenia parafialne 



 tablica ogłoszeń w różnych punktach gminy 

 gazeta rozdawana mieszkańcom 

 komunikaty głosowe w uczęszczanych punktach 

 inne (jakie?): 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

12. Czy byłaby/byłby Pan/Pani zainteresowany/a otrzymaniem dotacji na otwarcie własnej 

działalności gospodarczej w przyszłości? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 Tak 

 Nie 

 nie wiem 

13. Jakie branże są wg Pani/Pana najbardziej warte wsparcia, w formie dotacji na otwarcie 

działalności gospodarczej? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 
  

 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

 przetwórstwo przemysłowe 

 dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 

 Budownictwo 

 handel hurtowy i detaliczny 

 naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

 transport i gospodarka magazynowa 

 działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

 informacja i komunikacja 

 działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

 Edukacja 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

 działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

 pozostała działalność usługowa (np. kosmetologia, fryzjerstwo, itd) 

 gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

 inne (jakie?): 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

14. Czy Pani/Pana zdaniem, potencjał turystyczny najbliższego regionu w ostatnich latach: 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 Zmalał 

 Wzrósł 

 nie uległ zmianie 

 nie wiem / nie mam zdania 



15. Jakie obszary turystyki mogą przyciągać ludzi do Pani/Pana regionu? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 

 przyroda, 

 zabytki, 

 wydarzenia, 

 imprezy, 

 lokalne tradycje, 

 walory prozdrowotne (mikroklimat itp.) 

 obiekty sportowe i rekreacyjne, 

 nie wiem/ nie mam zdania 

 inne (jakie?):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

16. Co w tych obszarach wymaga wsparcia? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 

 baza noclegowa 

 baza gastronomiczna 

 obiekty/budynki (np. zabytki) 

 Atrakcje 

 lokalne pamiątki / punkty/ dostępność pamiątek 

 infrastruktura (wiaty, miejsca parkingowe, toalety, itp?) 

 nie wiem / nie mam zdania 

 inne (jakie?):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

17. Czy zauważa Pani/Pan wokół siebie grupę lub grupy mieszkańców, dla których możliwości 

wejścia na rynek pracy są utrudnione? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 

 nie, nie da się wyodrębnić konkretnych grup 

 osoby młode (do 30 roku życia) 

 osoby w wieku średnim (pomiędzy 30 a 60 rokiem życia) 

 osoby starsze (po 60 roku życia) 

 Kobiety 

 Mężczyźni 

 Imigranci 

 Bezrobotni 

 osoby z niepełnosprawnościami 

 mieszkańcy obszarów po zlikwidowanych PGR 

 Rolnicy 

 samotni rodzice 

 członkowie rodzin wielodzietnych 

18. Jakie działania w obszarze dostępności rynku pracy należałoby podejmować w celu 

ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



 

Ankieta dla beneficjentów LGD 

 

Niniejsza ankieta dotyczy ewaluacji realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnych Grup 

Działania Województwa Lubuskiego. Badanie to prowadzone jest przez Fundację na rzecz 

Collegium Polonicum, w celu poznania Państwa opinii w zakresie efektów działań 

podejmowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Państwa opinia przyczyni się do 

podejmowania w przyszłości działań lepiej spełniających Państwa potrzeby i podnoszących 

jakość życia. Ankieta jest anonimowa i powinna zająć około 10 minut.  

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.  

* Lokalna Strategia rozwoju (LSR) - dokument programowy dotyczący kilku gmin i wdrażanych 

na ich terenie działań zorientowanych na rozwój obszarów wiejskich. * Lokalna Grupa 

Działania (LGD) - specjalny typ stowarzyszenia powołanego po to aby rozwijać obszary 

wiejskie, przy pomocy zewnętrznych środków finansowych. 

 

1. Wiek 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 18-20 

 21-25 

 26-30 

 31-35 

 36-40 

 41-45 

 46-50 

 51-55 

 56-60 

 61-65 

 powyżej 65 

 

2. Płeć: 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

 

3. W zakresie jakiego rodzaju wsparcia otrzymał/a Pan/Pani/podmiot dotację? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

 w zakresie niekomercyjnej infrastruktury 

 w zakresie grantów 



4. Do której z wyszczególnionych grup zaliczał/a się Pan/Pani w momencie składania wniosku 

o dotację: 

Zaznacz kilka odpowiedzi 

 Osoba z niepełnosprawnością 

 Rolnik 

 Żadna z powyższych 

 Nie dotyczy (wniosku nie składała osoba fizyczna) 

 

5. Czy sytuacja finansowa Pani/Pana przedsiębiorstwa uległa poprawie dzięki pozyskanym 

środkom? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 

 

6. Jaki był Pani/Pana status na rynku pracy przed złożeniem wniosku o dotację? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 

 bezrobotny (krócej niż 12 miesięcy) 

 bezrobotny (dłużej niż 12 miesięcy) 

 pracownik etatowy 

 przedsiębiorca 

 inny 

 

7. Jaki jest Pani/Pana aktualny status na rynku pracy? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 

 bezrobotny (krócej niż 12 miesięcy) 

 bezrobotny (dłużej niż 12 miesięcy) 

 pracownik etatowy 

 przedsiębiorca 

 inny 

 

8. Czy po pozyskaniu dotacji, Pani/Pana przedsiębiorstwo rozwinęło się w następujących 

zakresach? 

W każdym wierszu zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 tak trudno 

powiedzieć 

nie 

Zatrudnienie    

Innowacyjność    

Przychody    

Poszerzenie oferty    

 

 tak 

 nie 



9. Czy wysokość otrzymanej dotacji była wystarczająca dla pokrycia konkretnej potrzeby w 

ramach zaplanowanej operacji? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 

 

10. Czy Pani/Pan jako beneficjent samodzielnie aplikował o dotację, czy zlecił opracowanie 

dokumentu specjalistom? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 

aplikowałem samodzielnie (ewentualnie ze wsparciem 

doradczym LGD) 

 

zleciłem specjalistom 

 

11. Jakie czynniki spowodowały zlecenie opracowania dokumentów innym specjalistom? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 

 niewystarczająca wiedza 

 niezrozumiałość dokumentacji 

 brak czasu 

 inne (jakie?): 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

12. Czy korzystali Państwo z doradztwa biura LGD? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 

 

 

13. Jakie było źródło Państwa wiedzy o istnieniu LGD? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 

 stoiska na targach 

 organizowane przez LGD imprezy 

 warsztaty 

 konkursy ,quizy 

 szkolenia 

 spotkania 

 wydane przez LGD publikacje, mapy itp. 

 ogłoszenia 

 promocja produktów lokalnych 

 ulotki 

 media 

 internet 

 poczta pantoflowa 

 inne realizowane przez LGD projekty 

 tak 

 nie 

 tak 

 nie 



 inne - Jakie?:………………………………………………. 
   

14. Czy LGD promuje się wg Pani/Pana w wystarczający sposób aby informacja o jego 

działalności dotarła do potencjalnie zainteresowanych osób? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 tak 

 nie 

 nie wiem/ nie mam zdania 

 

15. Czy było dla Pani/Pana, jasne, kto i na jakich zasadach przyznawał dotacje? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 ani tak/ ani nie 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

 

16. Na ile zrozumiały był dla wnioskodawców język używany w oficjalnych dokumentach 

naboru? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 zdecydowanie zrozumiały 

 raczej zrozumiały 

 trudno powiedzieć 

 raczej niezrozumiały 

 zdecydowanie niezrozumiały 

 

17. Czy czas oczekiwania na decyzje/kolejne kroki/podpisanie umowy w ramach 

wnioskowanej dotacji był wg Państwa optymalny? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 tak, czas oczekiwania na kolejne kroki był optymalny 

 nie, czas oczekiwania był zbyt długi 

 

18. W jaki sposób wydłużony czas oczekiwania na dotację wpłynął na realizację planów? 

 

 

  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 



19. Jakie działania w obszarze dostępności rynku pracy należałoby podejmować w celu 

ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

Zaznacz kilka odpowiedzi 

 stworzenie nowych miejsc pracy 

 rozpowszechnienie informacji o nowych miejscach pracy 

 zakładanie nowych przedsiębiorstw 

 kursy/szkolenia 

 inne (jakie?): 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

20. Jeśli mieliby Państwo możliwość pozyskania kolejnych dotacji, to na co by je Państwo 

przeznaczyli? 

 

  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

 

 

 

Treść maila do LGD informującego o sposobie dystrybucji ankiet wraz z mailem zapraszającym: 

 

Szanowni Państwo, 

kolejnym etapem badania ewaluacyjnego jest ankieta elektroniczna dla Państwa 

beneficjentów. Poniżej znajduje się link dedykowany dla beneficjentów Państwa LGD. Prosimy 

o rozesłanie go do wszystkich swoich beneficjentów z aktualnej perspektywy finansowej. 

Ankieta dotyczy zarówno osób fizycznych jak i firm, samorządów czy też organizacji 

pozarządowych.  

 

Ankiety są już aktywne - to znaczy, że po otrzymaniu bezpośredniego linku beneficjent może 

już ją wypełnić i przesłać. Prosimy o rozesłanie linku mailowo do Państwa bazy kontaktowej 

aktualnych beneficjentów. Na ten moment nie rekomendujemy udostępniania TEJ ankiety w 

inny sposób. 

 

Podczas wysyłania linku proponujemy powołać się na zapisy umowy o dotację, w której wśród 

obowiązków beneficjenta znajduje się zapis: 

 

"do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy 

(beneficjent zobowiązany jest do- przyp.): 

(...) 



e) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i 

ewaluacji Programu," 

 

Dla ułatwienia pracy przesyłamy proponowaną treść maila zapraszającego do wypełnienia 

ankiety: 

 

Szanowni Beneficjenci, 

jako Lokalna Grupa Działania, za pośrednictwem której otrzymali Państwo wsparcie finansowe 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwracamy się z prośbą o wypełnienie 

ankiety z poniższego linku: 

 

... (tutaj wkleić link) 

 

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć Państwo więcej niż 10-15 minut. Jest natomiast bardzo 

dla nas ważne, ponieważ na podstawie m.in. Państwa opinii powstanie raport ewaluacyjny 

podsumowujący pracę naszego LGD przy wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ostatnich 

latach. 

 

Ponadto zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy "do dnia, w którym upłynie 5 lat od 

dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy (beneficjent zobowiązany jest do- przyp.): 

(...) 

e) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania 

i ewaluacji Programu," 

 

 

ARKUSZ WYWIADU GRUPOWEGO 

 

I. TURYSTYKA 

1. Jakie obszary turystyki mogą przyciągać ludzi do Państwa regionu? (przyroda, zabytki, 

wydarzenia, imprezy, lokalne tradycje, zdrowie, itp.) 

2. Co w tych obszarach wymaga wsparcia - baza noclegowa / obiekty / atrakcje / 

infrastruktura. 

 

II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

1. Jakie branże są najbardziej warte wsparcia i dlaczego? 

2. Jakie obszary w zakresie przedsiębiorczości wymagają dofinansowania (maszyny, nowe 

miejsca pracy, finanse na rozwój firmy itd)? 

3. Co w trakcie pozyskiwania i rozliczania dotacji było dla Państwa uciążliwe/frustrujące? 

4. Jak wydłużony czas oczekiwania na dotację wpłynął na realizację planów? 

5. Czy któreś grupy społeczne wymagają ułatwionego dostępu do środków na 

przedsiębiorczość? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź? 



 

III. INNOWACYJNOŚĆ 

1. Jak Państwo rozumieją słowo “innowacja”? 

2. Co w Państwa projektach/działaniach było innowacyjne? Dlaczego? 

 

 

IV. KRYTERIA PROJEKTÓW 

1. Jakie elementy w procedurze naboru i wyboru projektów utrudniały pozyskanie 

środków? Które z nich były zupełnie zbędne? 

2. Co Państwa zdaniem powinno być decydującym czynnikiem o wyborze najlepszych 

projektów?  

3. Na ile zrozumiały był dla wnioskodawców język używany w oficjalnych dokumentach 

naboru? 

4. Jak opisaliby Państwo kryteria, którymi kierował się LGD przy wyborze projektów? Czy 

dotychczasowe kryteria pozwalały na obiektywną ocenę i wybór najlepszych 

projektów? (Czy to, że kryteria były np. zero-jedynkowe przyczyniło się do tego, że LGD 

nie mógł wybrać najlepszych projektów). 

 

V. KAPITAŁ SPOŁECZNY 

1. W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

2. Jakie czynniki pobudzają społeczność do działania? 

3. Jakie czynniki hamują/ wygaszają aktywność? 

 

 

VI. DZIAŁALNOŚĆ LGD 

1. Czy działalność LGD jest odpowiednio widoczna w terenie? Czy działania, które LGD 

podejmuje dla wypromowania swoich działań są wystarczające? Czy widać tutaj jakieś 

pola do rozwoju? 

 

 

 


