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1. Wstęp 

Ewaluacja i zasady jej prowadzenia w LGD wynikają z wytycznych nr 5/3/2017 i 10/1/2022  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Planowane cele, metody i narzędzia ewaluacyjne mieszczą 

się w zakresie wytyczonym przez Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii 

Rozwoju z marca 2017 roku. Niemniej potrzeba ewaluacji wynika również z samego procesu 

realizacji Strategii oraz konieczności ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiej jakości 

podejmowanych interwencji. 

Zmiany społeczne i gospodarcze sprawiają, że konieczna jest analiza Strategii pod kątem jej 

aktualności, ale także sprawności i efektywności jej dotychczasowej realizacji oraz 

użyteczności podejmowanych działao i przyjmowanych rozwiązao. Rzetelne ocenienie 

Strategii na tym etapie wdrażania wymaga nie tylko przyjrzenia się uzyskanym efektom, ale 

także samemu procesowi, aby można było zidentyfikowad elementy wymagające poprawy. 

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane przez LGD w kolejnym okresie programowania 2023-

2027. 

Niniejszy raport jest zwieoczeniem ewaluacji prowadzonej w LGD pomiędzy kwietniem  

a listopadem 2022 roku. Jednak dane wykorzystane w raporcie pochodzą z różnych okresów 

od rozpoczęcia realizacji strategii w 2016 roku do 31 grudnia 2021.  Oprócz danych  

z monitoringu prowadzonego systematycznie przez organy LGD, w planach komunikacji 

określone są konkretne działania mające na celu pozyskiwanie informacji oraz dzielenie się 

nimi z interesariuszami i ze społecznością. Działania te, szczególnie polegające na 

ankietowaniu odpowiednich grup respondentów, prowadzone były przez LGD 

systematycznie, według harmonogramu zapisanego w planie komunikacji.  

Większośd procesu zbierania danych potrzebnych do ewaluacji spoczywa na pracownikach 

Lokalnej Grupy Działania. Bez nich, ich systematycznej pracy i zaangażowania nie udałoby się 

zgromadzid materiału do napisania niniejszego dokumentu. Podziękowania należą się nie 

tylko Panu Prezesowi, pracownikom, i członkom Zarządu ale także zaangażowanym  

w wywiady członkom Rady, uczestnikom spotkao grupowych, wnioskodawcom  

i beneficjentom. Nie można zapomnied również o szeregowych członkach Stowarzyszenia, 

sympatykach oraz wszystkich respondentach, którzy rzetelnie wypełniali ankiety.  

  



   

3 

 

2. Streszczenie najważniejszych wyników badania 

 

 W 2021 teren Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” zamieszkiwało 96 883 osób,  

o 344 osoby więcej niż w roku 2015. W większości gmin zaobserwowad można 

depopulację. Mieszkaoców przybyło jedynie w gminach Września i Nekla. 

 Gminy znacząco różnią się między sobą pod względem salda migracji w ruchu 

wewnętrznym i zagranicznym. Najniższe saldo migracji należy przypisad gminie 

Kołaczkowo: -45 osoby, najwyższe natomiast gminie Września: +136 osób. 

 Osoby w wieku produkcyjnym stanowią średnio 60,6% ludności na obszarze LGD,  

co stanowi odsetek wyższy, niż ten dla całego województwa wielkopolskiego. 

 Z roku na rok rośnie wskaźnik obciążenia demograficznego (odsetek osób po 65 roku 

życia). Dla obszaru LGD „Z Nami Warto” wynosi średnio 16,1%, ale największą częśd 

społeczności emeryci i emerytki stanowią w gminie Pyzdry.  

 Spada liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej. W 2020 roku było ich 

średnio 365 w każdej gminie, dwa razy mniej niż w roku 2015. Najwięcej 

beneficjentów zamieszkuje gminę Miłosław, najmniej natomiast gminę Kołaczkowo. 

 Rośnie liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem, chod nie tak dynamicznie, 

jak w całym województwie wielkopolskim. Największa przedsiębiorczośd cechuje 

gminę Września, najmniej przedsiębiorstw znajduje się w gminie Kołaczkowo. 

 Średnio w każdej z gmin zarejestrowane są 34 organizacje społeczne na każde 10 

tysięcy mieszkaoców, to mniej niż w województwie wielkopolskim. Od 2015 roku 

fundacji i stowarzyszeo przybywa w każdej z gmin LGD.  

 W 2021 teren LGD zamieszkiwało w sumie 1751 osób bezrobotnych, w tym 635 

mężczyzn i 1116 kobiet bez pracy. Oznacza to, że względem roku 2015 bezrobocie 

spadło o 54%. Średnio 3% osób w wieku produkcyjnym w każdej gminie ma problemy 

ze znalezieniem pracy. 

 Wszystkie osoby, które wzięły udział w ankiecie są zadowolone, że mieszkają w swojej 

gminie. Zapytani o konkretne aspekty życia w gminie, mieszkaocy najlepiej ocenili 

ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży oraz możliwości uprawiana sportu i rekreacji. 

 Atutami gminy według badanych są głównie walory przyrodniczo-krajobrazowe, 

położenie geograficzne, a także rolnictwo. Zdecydowanie wadą gminy według 

większości jest oferta turystyczna oraz rynek pracy. 

 Zdecydowana większośd ocenia funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami 

Warto” pozytywnie. Według interesantów łatwo umówid się na spotkanie  

z pracownikami Biura, telefonując, można otrzymad wyczerpujące informacje,  

a strona internetowa jest aktualna. 

 Do głównych źródeł informacji na temat LGD należą bezpośrednie kontakty  

z pracownikami biura i oficjalna strona internetowa LGD. Jeśli chodzi o preferowany 
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kanał przekazywania informacji zwrotnej, potencjalni beneficjenci wskazują kontakt 

mailowy, telefoniczny i ankietę elektroniczną. 

 Potencjalni beneficjenci informacje o potrzebach mieszkaoców czerpią głównie  

z rozmów z mieszkaocami i z własnego doświadczenia. Z badao społecznych i analiz 

gospodarczych korzysta co dziesiąty ankietowany. 

 Trzy czwarte ankietowanych uważa, że nabory wniosków ogłaszane przez LGD  

w większości wpisywały się w potrzeby mieszkaoców. Nabory wniosków pomogły 

głównie w rozwoju aktywności społecznej mieszkaoców i infrastruktury społecznej  

i kulturalnej. 

 Niemal wszyscy mieszkaocy twierdzą, że środki finansowe przeznaczone na 

wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju zostały wydane efektywnie i z korzyścią dla 

społeczności. Mniejszośd uważa, że LGD powinna ograniczyd się w swoich działaniach 

do założeo Lokalnej Strategii Rozwoju. 
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji. 

 

3.1. Cel główny i cele szczegółowe badania 

Celem głównym badania jest przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społecznośd.  

Cele szczegółowe: 

 Wypełnienie obowiązku przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej (zgodnie  

z Wytycznymi 5/3/2017 i 10/1/2022  MRiRW). 

 Uzyskanie użytecznych informacji na temat wdrożenia LSR. 

 Opracowanie rekomendacji oraz planu ich wdrożenia. 

 Wykorzystanie wyników badao społecznych we wstępnej konceptualizacji kolejnej 

LSR 

 

3.2. Zakres  przedmiotowy badania 

Realizacja LSR: stopieo realizacji celów i wskaźników, stopieo realizacji wybranych operacji, 

wykorzystania budżetu, jakośd stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur, 

oddziaływanie realizacji LSR na rozwój lokalny, bariery realizacji LSR, jakośd procesu 

partycypacji, operacji i procedur. 

Działalnośd biura: efektywnośd pracy biura i organów LGD, ocena przebiegu konkursów, 

ocena sposobu przepływu informacji, efektywnośd promocji i aktywizacji lokalnej 

społeczności, innowacyjnośd, proces rozwoju pracowników, efektywnośd animacji  

i doradztwa, ochrona danych osobowych, jakośd procesu archiwizacji i monitoringu. 

Funkcjonowanie partnerstwa: jakośd podejmowanych uchwał, skutecznośd nadzoru nad 

biurem LGD, jakośd reakcji na zmieniające się warunki, umiejętnośd współpracy i atmosfera 

pracy, skutecznośd działao strategicznych, jakośd współpracy regionalnej i ponadregionalnej, 

jakośd relacji z otoczeniem i promocji. 

 

3.3. Kryteria ewaluacyjne 

Kryteria ewaluacyjne stosowane w badaniach to: skuteczności bezpośrednio pozwalająca 

ocenid, na ile efektywne są działania w zakresie osiągania celów określonych w dokumentach 

programowych oraz jak skuteczna jest działalnośd biura LGD. Z kryterium skuteczności 

powiązane jest również kryterium użyteczności, które rozumiane jest, jako kryterium 

pozwalające ocenid stopieo zaspokojenia istotnych potrzeb grup docelowych lub 

przyczynienia się do rozwiązania problemów, niezależnie od tego, czy były one 
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zasygnalizowane przez cele interwencji. Zastosowane będzie także kryterium trwałości. 

Trwałośd – w przypadku tego badania – pozwoli ocenid, w jakim stopniu pozytywne efekty 

zrealizowanych interwencji (na poziomie celów) mogą trwad po zakooczeniu finansowania 

zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tych projektów na proces 

rozwoju społeczności lokalnej w dłuższym okresie. 

 

3.4. Pytania badawcze 

Zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 i 10/1/2022  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

opracowane zostały odpowiedzi na poniższe pytania badawcze zgrupowane w kategorie 

analityczne: 

Ocena wpływu na główny cel LSR (jeśli inny niż obszary poniżej)  

 Jaki jest stopieo osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników LSR?  

Ocena wpływu na kapitał społeczny  

 Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywnośd 

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób należałoby wspierad rozwój kapitału społecznego w przyszłości?  

Przedsiębiorczośd  

 W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

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

wskazane?  

Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

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

turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

 W jakich kierunkach należy wspierad rozwój lokalnego potencjału turystycznego?  

Grupy defaworyzowane  

 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 podejmowad w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa  

i wykluczenia społecznego?  

Innowacyjnośd  

 W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

 Jakie można wyróżnid typy innowacji powstałych w ramach LSR?  
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Projekty współpracy  

 Jaka była skutecznośd i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

 Jaką formę i zakres powinny przyjmowad projekty współpracy w przyszłości?  

Ocena funkcjonowania LGD  

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

realizację LSR?  

 Jaka jest skutecznośd i efektywnośd działao biura LGD (animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych)?  

 Jakie zmiany należy wprowadzid w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR?  

Ocena 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?  

Wartośd dodana podejścia LEADER 

 Czy działalnośd LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązao 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? 

Dodatkowe pytania badawcze: 

 Jak układała się współpraca z Samorządem Województwa? 

 Jaka jest jakośd i znaczenie funkcjonowania wojewódzkiej sieci LGD? 
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4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania 

 

Przeprowadzenie badania wymagało zebrania informacji pochodzących z szeregu 

rozproszonych źródeł, dokonania ich analizy, a następnie wypracowania rekomendacji na 

poziomie eksperckim. Implikuje to koniecznośd zastosowania w badaniu szerokiego 

instrumentarium metod i technik badawczych, dzięki którym możliwe było zgromadzenie 

kompletnego i wiarygodnego materiału badawczego dotyczącego efektów realizacji LSR.  

W związku z powyższym, zaplanowano realizację badania z wykorzystaniem koncepcji 

triangulacji metodologicznej.  

Triangulacja to zróżnicowanie źródeł danych, metod badawczych i perspektyw badawczych, 

dzięki któremu możliwe jest zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego  

i poddanie go kompleksowej analizie i ocenie. Triangulacja została zastosowana odnośnie do: 

 źródeł danych: przeanalizowane zostały zarówno dokumenty zastane różnego typu, 

jak i dane pochodzące ze wcześniejszych badao; zostały one uzupełnione danymi 

pierwotnymi; 

 metod badawczych: łączenie różnych metod badawczych w badaniu tych samych 

zagadnieo, co pozwoliło na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu; 

podejście to pozwoliło też wykorzystad mocne strony każdej metody przy wzajemnej 

ograniczeniu ich słabości; 

 perspektyw badawczych: ewaluacja została przeprowadzona przez pracowników 

biura LGD oraz przez zewnętrznych doświadczonych badaczy, co pozwoliło uzyskad 

bogatszy i bardziej wiarygodny obraz badanych zagadnieo.  

Poza tym zastosowany został partycypacyjny model badania, którego ideą jest jak 

najszersze zaangażowanie społeczności, zarówno na etapie przygotowania badania, 

jego realizacji, jak i wnioskowania i rekomendacji. 

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego i podmiotowego badania niezbędne było 

zastosowanie holistycznego podejścia do metod i technik badawczych. W każdym  

z zamierzeo badawczych: realizacji strategii, działaniu LGD oraz funkcjonowaniu biura 

zastosowane zostały cztery metody lub techniki badawcze: 

Badanie źródeł zastanych (desk research) 

To metoda zbierania, analizy i interpretacji danych wytworzonych niezależnie od działao 

badawczych prowadzonych w czasie ewaluacji. Często nazywa się ją analizą danych 

wtórnych. Dane te można podzielid na wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze z nich znaleźd 

można w dokumentacji własnej instytucji. Nie zawsze odpowiadają bezpośrednio na pytania 

badawcze ale w znaczącym zakresie pozwalają na poznanie kontekstu funkcjonowania LGD.   

Z kolei dane zewnętrzne, dane wtórne to efekty działalności innych instytucji w dziedzinie 

pozyskiwania informacji. Dzięki rozwojowi Internetu dostęp do tych zasobów jest obecnie 
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niezwykle łatwy i trudności należy szukad nie w ilości danych, ale ich segregacji. Potrzebne 

informacje można pozyskiwad od instytucji paostwowych powołanych do zbierania 

informacji. Serwis internetowy GUS zawiera nieprzebrane ilości danych o funkcjonowaniu 

gospodarki, instytucji, firm i organizacji. Bank Danych Lokalnych, który jest największym  

w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, 

demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz 

gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej paostwa, a także 

regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych. Jednakże 

w wielu przypadkach dane ze źródeł zastanych są niewystarczające, zbyt powierzchowne, 

zbyt ogólne lub nieaktualne, by na nich poprzestad, dlatego zwykle potrzebne są działania dla 

pozyskania danych pierwotnych. 

Źródła danych zastanych wykorzystywanych w ewaluacji LGD 

 dane statystyczne 

 dane urzędowe 

 dane gromadzone na portalach społecznościowych 

 dane zastane w Lokalnej Grupie Działania 

 dane ankiet doradztwa i ankiet oceny szkolenia 

 dane realizacji planu komunikacji 

 dane z ankiet zadowolenia mieszkaoców, rozpoznawalności LGD i funkcjonowania 

LGD systematycznie gromadzone przez biuro LGD  

Ankiety metodą CAWI 

Najpopularniejszą metodą pozyskiwania danych pierwotnych są badania kwestionariuszowe. 

Polegają one na zadawaniu pytao pojedynczym osobom, ale w perspektywie zainteresowao 

znajdują się zagregowane dane ogólne dla wszystkich badanych. Pierwszym etapem tego 

typu badao jest sformułowanie pytao. Proces ten polega na postawieniu pytao ogólnych, 

zazwyczaj na etapie konceptualizacji badao. Z nich z kolei wyprowadzamy pytania 

szczegółowe. Odbywa się to poprzez identyfikację wskaźników, które będą nas informowad  

o występowaniu i nasileniu zjawiska. W przypadku ewaluacji zewnętrznej prowadzonej 

zgodnie z wytycznymi MRiRW nr 5/3/2017 i 10/1/2022 zakres pytao został wstępnie 

określony w załącznikach do podręcznika ewaluacji. Niemniej z uwagi na pewne 

niedociągnięcia dokumentu częśd pytao została poprawiona i zmodyfikowana. Ponadto jak 

wskazano we wstępie Podręcznika ma on charakter pomocniczy nie obowiązkowy  

w stosunku do Wytycznych MRiRW.  

Badania ankietowe były prowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview).  

To badanie ankietowe przeprowadzane w Internecie. Opracowane narzędzie badawcze 

(kwestionariusz ankiety) wprowadzane jest do komputera w formie umożliwiającej 

wypełnienie ankiety na stronie internetowej użytkownika. Badania tego typu są stosunkowo 

tanie, nie wymagają również zaangażowania wielu realizatorów. Współczesne narzędzia 
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umożliwiają tworzenie skomplikowanych i atrakcyjnych ankiet. Można dopasowad je  

w wymiarze graficznym i estetycznym. Dobór próby jest możliwy dwiema metodami. Ankietę 

można wysład pod określone adresy mailowe, co w pewnym stopniu jest odpowiednikiem 

ankiety pocztowej wraz z jej zaletami i wadami. Innym sposobem jest zamieszczenie jej na 

stronie internetowej lub jako „wyskakujące okienko”. Metoda ta uniemożliwia kontrolę nad 

doborem próby, który jest faktycznie doborem przypadkowym, dodatkowo obarczonym 

błędem struktury społecznej i demograficznej użytkowników Internetu. 

W badaniach ewaluacyjnych zastosowano obydwie techniki w zależności od badanych grup.  

 Grupa nr 1: wnioskodawcy i beneficjenci. 

Z tego względu, że dostępne są dane kontaktowe do tych osób możliwe było wykorzystanie 

aplikacji wysyłającej unikalne linki do ankiety internetowej na zdefiniowane wcześniej adresy 

mailowe. W tym przypadku nie obliczano minimalnej liczebności próby gdyż traktowano to 

badanie jako masowe, z założeniem przebadania całej populacji.  

Łącznie przebadano 27 osób.  

 Grupa nr 2: mieszkaocy obszaru LSR. 

Pozyskanie opinii reprezentatywnej grupy mieszkaoców nie jest możliwe w ramach zasobów, 

którymi dysponuje Zleceniodawca, dlatego opracowano procedurę zbliżoną do takiej, która 

pozwoli na identyfikację podglądów i opinii mieszkaoców poszczególnych gmin wchodzących 

w skład Partnerstwa.  

Linki do ankiet zostały rozesłane (przy wsparciu pracowników Biura LGD) do gmin 

partnerskich z prośbą o wstawienie linku na stronę internetową gminy. Dzięki temu 

zabiegowi pozyskane zostały dane z poszczególnych gmin odpowiadających obszarowi LSR.  

Łącznie przeprowadzono 198 ankiet.  

 

Wywiady pogłębione (IDI i TDI) 

To technika badao jakościowych, w której badacz prowadzi rozmowę z respondentem.  

Nie jest to jednak zwykła rozmowa, ale opiera się ona na przygotowanym wcześniej 

scenariuszu. Dokument ten nie musi zawierad konkretnych pytao, lecz wytyczne, jakie 

tematy rozmowy należy podjąd. Wywiad ma strukturę swobodną, mniejsze znaczenie ma 

kolejnośd zadawanych pytao a większe uzyskanie określonych informacji. Tematy są 

eksplorowane bardzo dogłębnie, prowadzący wywiad dopytuje i stara się zrozumied, nie 

tylko fakty, ale motywy zachowania badanego. Zasadniczą rolę w badaniu odgrywają 

umiejętności i doświadczenie osoby prowadzącej wywiad. Ponieważ wywiady pogłębione są 

rozmową sam na sam z respondentem, prowadzący musi zdobyd jego zaufanie, by uzyskad 

czasami bardzo osobiste informacje. Wywiady indywidualne stosuje się gdy zachodzi 
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potrzeba eksploracji pola zainteresowao, przygotowania do konstruowania narzędzi 

jakościowych lub do interpretacji trudnych do wyjaśnienia wyników badao ilościowych. 

Wywiady prowadzone były metodą TDI (telefoniczny wywiad pogłębiony) przede wszystkim 

ze względu na oczekiwania respondentów oraz krótki czas na realizację tego zadania.  

Wywiady prowadzono z następującymi osobami: 

 2 wywiady z członkami Rady 

 3 wywiady z wnioskodawcami realizującymi projekty 

 3 wywiady z wnioskodawcami, których projekty nie są realizowane 

 Wywiad z Kierownikiem Biura 

 Wywiady z przedstawicielami gmin (po 1 z gminy) 

 

Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI fokus) 

Tym różni się od wywiadu indywidualnego, że prowadzący badanie, nazywany moderatorem, 

przepytuje jednocześnie grupę kilku osób. Zazwyczaj grupy fokusowe mają liczebnośd od  

8 do 12 osób, lecz w specyficznych przypadkach może byd ich mniej lub więcej. Ważną cechą 

grupy jest jej homogenicznośd - powinno się unikad zróżnicowania grup ze względu na płed, 

wiek, status społeczny czy różnice intelektualne. Wynika to z zasadniczego celu prowadzenia 

badao tą metodą, czyli wewnętrznej dyskusji grupowej i interakcji w grupie. Dzięki tej 

metodzie można w tym samym czasie zdobyd informacje od kilku osób, pogłębiając ją 

dodatkowo o spostrzeżenia dotyczące dyskusji pomiędzy uczestnikami.  

Wywiady tą metodą charakteryzują się większym skomplikowaniem organizacyjnym. 

Wymagane jest zebranie odpowiedniej grupy osób w jednym miejscu o jednym czasie. 

Często na spotkanie zaprasza się więcej osób i prowadzi się selekcję tych, którzy lepiej pasują 

do profilu grupy i dają większą rękojmię udzielania informacji i wymiany zdao. Wywiady 

grupowe, z uwagi na dyskusję wielu osób, muszą byd rejestrowane co umożliwia późniejsze 

zidentyfikowanie, jak kształtowała się rozmowa, która osoba wypowiadała dane poglądy i jak 

te poglądy zmieniały się w trakcie dyskusji. Zogniskowane wywiady grupowe realizuje się  

w specjalnych pomieszczeniach zwanych fokusowniami, które są wyposażone w weneckie 

lustra umożliwiające zleceniodawcy obserwację wywiadu. W miejscowościach, gdzie nie ma 

fokusowni stosuje się technikę wywiadów naturalnych.  

Wywiad prowadzono w grupie pracowników biura LGD, członków Zarządu, członków Rady 

wnioskodawców oraz członków Partnerstwa. 

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) prowadzony w ramach ewaluacji pozwala pozyskad 

informacje w skumulowany sposób. Dodatkowo wartośd pozyskanych informacji 

wzmocniona jest poprzez odpowiednie wykorzystanie procesów grupowych. 
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5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją. 

5.1. Charakterystyka obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 

W 2021 teren Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” zamieszkiwało 96 883 osób, o 344 

osoby więcej niż w roku 2015. W większości gmin zaobserwowad możemy depopulację, 

mieszkaoców przybyło jedynie w gminach Września i Nekla. Największy spadek mieszkaoców 

dotyczy gminy Pyzdry. Gmina Żerków jest gminą najliczniejszą, mieszka tam niemal dwa razy 

więcej osób niż w gminie Kołaczkowo. 

 Ludnośd ogółem Tabela 1.

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Województwo 
wielkopolskie 3475323 3481625 3489210 3493969 3498733 3496450 3489074 

Kołaczkowo 6060 6084 6065 6045 6025 5988 5929 

Miłosław 10372 10370 10316 10286 10202 10144 10070 

Pyzdry 7166 7096 7080 7026 6937 6863 6764 

Września 45952 46072 46439 46795 47259 47425 47421 

Nekla 7406 7451 7461 7515 7571 7617 7655 

Żerków 10437 10386 10378 10319 10248 10213 10135 

Nowe Miasto nad Wartą 9146 9098 9098 9084 9057 8984 8909 

Suma 96539 96557 96837 97070 97299 97234 96883 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp: 30.09.2022) 

Ruch wewnątrz kraju, jak i poza jego granice to ważny wskaźnik przy omawianiu dynamiki 

liczby ludności. Poniższa tabela prezentuje saldo migracji w ruchu wewnętrznymi  

i zewnętrznym dla obszaru LGD. Gminy znacząco różnią się między sobą pod względem 

wskaźnika. Najniższe saldo migracji należy przypisad gminie Kołaczkowo: -45 osoby, 

najwyższe natomiast gminie Września: +136 osób. 

 Saldo migracji w ruch wewnętrznym i zewnętrznym Tabela 2.

Nazwa gminy Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Województwo 
wielkopolskie 1059 1143 1282 1460 1757 2000 

Kołaczkowo -27 -37 -33 -50 -18 -45 

Miłosław -40 -43 -58 -52 -65 -13 

Pyzdry -59 -49 -38 -57 -53 -44 

Września 57 206 235 367 175 136 

Nekla 23 -11 46 32 31 46 

Żerków -19 -21 -62 -72 -27 -41 

Nowe Miasto nad Wartą -47 -25 -16 -31 -47 -35 

Średnia dla gmin LGD -16 2 10 19 0 0 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp: 30.09.2022) 
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Osoby w wieku produkcyjnym stanowią średnio 60,6% ludności na obszarze LGD, co stanowi 

odsetek niższy, niż ten zanotowany w roku 2015, ale wyższy niż ten dla całego województwa 

wielkopolskiego. Gminy nie różnią się znacząco między sobą, najwyższy odsetek zanotowano 

w gminie Nekla: 62%, najniższy natomiast w gminie Września: 59,0%. We wszystkich 

gminach na terenie LGD doszło do spadku odsetka osób w wieku produkcyjnym. 

 Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem Tabela 3.

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Województwo 
wielkopolskie 62,6 62 61,3 60,7 60,1 59,7 59,3 

Kołaczkowo 64,4 63,9 63,1 62,2 61,9 61,4 61 

Miłosław 63,3 62,5 62 61,3 60,7 60,1 59,6 

Pyzdry 62,4 62,2 61,8 61,2 61,1 61,2 60,2 

Września 62,3 61,7 61 60,3 59,8 59,3 59 

Nekla 65 64,3 63,6 63,1 62,6 62,3 62 

Żerków 63,1 63 62,5 62,1 62 61,7 61,4 

Nowe Miasto nad Wartą 63,6 63,4 62,9 62,4 61,8 61,7 61,3 

Średnia dla gmin LGD 63,4 63 62,4 61,8 61,4 61,1 60,6 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp: 30.09.2022) 

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego to stosunek osób starszych, po 65 roku życia do reszty 

społeczeostwa. Odsetek ten dla całego województwa wielkopolskiego wynosi 17,7%, 

natomiast dla obszaru LGD „Z Nami Warto” 16,1%. Na całym obszarze odsetek osób 

starszych rośnie z roku na rok, najbardziej w gminie Kołaczkowo, o 3 punkty procentowe. 

„Najstarszą” gminą w LGD są Pyzdry. 

 Wskaźnik obciążenia demograficznego Tabela 4.

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Województwo 
wielkopolskie 14,6 15,2 15,7 16,3 16,8 17,3 17,7 

Kołaczkowo 11,2 12 12,5 13 13,4 14,1 14,7 

Miłosław 13,9 14,5 14,9 15,3 15,9 16,6 17,1 

Pyzdry 14,9 15,3 15,8 16,4 17,1 17,3 17,9 

Września 14,6 15,3 15,8 16,2 16,6 17,1 17,4 

Nekla 11,1 11,6 12,3 12,7 13,7 14 14,4 

Żerków 13,5 14 14,3 14,8 15,2 15,6 15,8 

Nowe Miasto nad Wartą 13 13,5 13,7 13,9 14,5 14,6 15,2 

Średnia dla gmin LGD  13,2    13,7    14,2    14,6    15,2    15,6    16,1   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp: 30.09.2022) 
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Spada liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej. W 2020 roku było ich średnio 

365 w każdej gminie, dwa razy mniej niż w roku 2015. Najwięcej beneficjentów zamieszkuje 

gminę Miłosław, najmniej natomiast gminę Kołaczkowo. W sumie na terenie LGD znajduje 

się 1656 gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej.  

 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności  Tabela 5.

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 

Województwo wielkopolskie 635 573 514 463 430 389 

Kołaczkowo 532 480 435 348 294 253 

Miłosław 1007 796 707 590 545 507 

Pyzdry 1013 768 551 490 557 405 

Września 512 466 409 388 380 333 

Nekla 502 478 472 399 340 278 

Żerków 792 692 603 430 391 332 

Nowe Miasto nad Wartą 950 889 1046 552 530 448 

Średnia dla gmin LGD  758    653    603    457    434    365   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp: 30.09.2022) 

 

Rośnie liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem, chod nie tak dynamicznie, jak  

w całym województwie wielkopolskim. Największa przedsiębiorczośd cechuje gminę 

Września, zarejestrowanych jest tam 6474 podmiotów. Najmniej przedsiębiorstw znajduje 

się w gminie Kołaczkowo – 554. Między 2015 a 2021 rokiem do największego wzrostu doszło 

w gminie Nowe Miasto nad Wartą. 

 Podmioty gospodarki narodowej ogółem Tabela 6.

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Województwo 
wielkopolskie 409865 414798 422094 429658 446215 461225 477444 

Kołaczkowo 496 500 509 501 520 542 554 

Miłosław 858 855 869 903 947 949 973 

Pyzdry 584 584 574 567 593 613 635 

Września 5695 5738 5750 5854 6078 6286 6474 

Nekla 834 840 851 878 921 965 1002 

Żerków 781 791 802 831 867 903 944 

Nowe Miasto nad Wartą 662 678 699 723 776 802 844 

Średnia dla gmin LGD  1 416    1 427    1 436    1 465    1 529    1 580    1 632   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp: 30.09.2022) 
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Istotnym wskaźnikiem jest także stosunek osób w wieku produkcyjnym do liczby podmiotów 

nowo zarejestrowanych. Średnio dla całego obszaru LGD „Z Nami Warto” wskaźnik ten 

wynosi 131 podmiotów na 10 tysięcy mieszkaoców w wieku produkcyjnym. Liczba ta 

względem roku 2015 jest wyższa. Między 2015 a 2021 wskaźnik ten spadł w gminach 

Miłosław i Nekla. Stosunkowo najczęściej podmioty rejestruje się w gminie Września. 

 Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym Tabela 7.

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Województwo 
wielkopolskie 164 156 163 183 176 155 171 

Kołaczkowo 105 106 97 93 118 117 111 

Miłosław 120 99 131 141 140 82 113 

Pyzdry 85 116 87 116 168 102 120 

Września 159 151 127 159 168 154 170 

Nekla 139 117 101 154 156 147 135 

Żerków 91 131 117 134 142 135 125 

Nowe Miasto nad Wartą 108 125 147 132 143 117 143 

Średnia dla gmin LGD 115 120 115 132 147 122 131 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp: 30.09.2022) 

 

Średnio w każdej z gmin zarejestrowane są 34 organizacje społeczne na każde 10 tysięcy 

mieszkaoców, to mniej niż w województwie wielkopolskim. Stosunkowo najwięcej 

organizacji społecznych funkcjonuje w gminie Nekla, najmniej natomiast w gminie Września. 

Pozytywną tendencją wydaje się byd jednak wzrost liczby fundacji i stowarzyszeo  

w większości gmin względem roku 2015.  

 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkaoców Tabela 8.

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Województwo 
wielkopolskie 36 38 40 39 40 41 42 

Kołaczkowo 26 26 30 31 32 32 32 

Miłosław 28 27 30 30 31 31 34 

Pyzdry 38 38 35 33 33 32 31 

Września 24 26 27 24 25 26 27 

Nekla 41 43 43 44 46 47 50 

Żerków 32 35 34 34 32 32 33 

Nowe Miasto nad Wartą 30 32 33 30 32 32 33 

Średnia dla gmin LGD  31    32    33    32    33    33    34   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp: 30.09.2022) 
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W 2021 teren LGD zamieszkiwało w sumie 1751 osób bezrobotnych, w tym 635 mężczyzn  

i 1116 kobiet bez pracy. Oznacza to, że względem roku 2015 bezrobocie spadło o 54%. 

Najwięcej bezrobotnych zamieszkuje gminę Września, najmniej natomiast gminę Nekla. 

Średnio 3% osób w wieku produkcyjnym w każdej gminie ma problemy ze znalezieniem 

pracy. 

 Bezrobotni zarejestrowani ogółem Tabela 9.

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Województwo 
wielkopolskie 93311 77697 58857 50867 46313 60958 49850 

Kołaczkowo 267 196 103 103 88 126 112 

Miłosław 404 302 186 153 154 222 203 

Pyzdry 343 243 138 136 143 185 145 

Września 1708 1169 643 677 661 1023 838 

Nekla 186 152 75 85 85 118 90 

Żerków 402 232 188 157 155 219 174 

Nowe Miasto nad Wartą 445 364 256 225 220 244 189 

Suma dla gmin LGD  3 755    2 658    1 589    1 536    1 506    2 137    1 751   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp: 30.09.2022) 

 

5.2. Opinie i potrzeby mieszkaoców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju 

Wszystkie osoby, które wzięły udział w ankiecie są zadowolone, że mieszkają w swojej 

gminie, w tym 49% jest zdecydowanie zadowolona z tego faktu, a 46% jest raczej 

usatysfakcjonowana warunkami panującymi w gminie. 

Wykres 1.  Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że mieszka Pan(i) w swojej gminie? 

 Źródło: badania własne 
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Zapytani o konkretne aspekty życia w gminie, mieszkaocy najlepiej ocenili ofertę edukacyjną 

dla dzieci i młodzieży oraz możliwości uprawiana sportu i rekreacji. Bardzo pozytywnie opinie 

zanotowano także w kwestii oferty kulturalnej i bezpieczeostwa obywateli. Ankietowanym 

nie sprawia problemu poziom hałasu w miejscu zamieszkania, a także stan dróg i ulic. 

Najwięcej negatywnych opinii dotyczy oferty edukacyjnej i kulturalnej dla starszych, 

skuteczności pomocy społecznej, a także transportu zbiorowego i dostępności atrakcyjnych 

miejsc pracy.  

Wykres 2. Ocena gminy w zakresie 

 Źródło: badania własne 
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Atutami gminy według badanych są głównie walory przyrodniczo-krajobrazowe, położenie 

geograficzne, a także rolnictwo. Większośd zalicza do atutów także szkoły podstawowe oraz 

edukację wczesnoszkolną. Przedsiębiorczośd mieszkaoców to także powód do dumy dla osób 

ankietowanych. Mieszkaocy podzieleni są w kwestii opinii na temat oferty rozrywkowej, 

jedna częśd twierdzi, że to atut, a druga, że słabośd gminy. Zdecydowanie wadą gminy 

według większości jest oferta turystyczna oraz rynek pracy i dostępnośd do nowych 

stanowisk.  

Wykres 3. Ocena zasobów gminy w zakresie 

Źródło: badania własne 

 

 

 

 

13% 

6% 

11% 

11% 

9% 

4% 

4% 

4% 

2% 

2% 

% 

2% 

2% 

% 

% 

% 

30% 

40% 

19% 

30% 

23% 

17% 

28% 

21% 

15% 

15% 

15% 

11% 

11% 

11% 

11% 

11% 

30% 

26% 

32% 

19% 

26% 

32% 

19% 

17% 

23% 

19% 

17% 

17% 

15% 

17% 

15% 

9% 

28% 

23% 

34% 

34% 

34% 

32% 

40% 

45% 

57% 

45% 

60% 

57% 

60% 

57% 

28% 

45% 

% 

4% 

4% 

6% 

9% 

15% 

9% 

13% 

2% 

19% 

9% 

13% 

13% 

15% 

47% 

36% 

rynek pracy, dostępnośd pracy

oferta turystyczna

integracja (więzi społeczne) mieszkaoców

oferta rozrywkowa

oferta sportowo-rekreacyjna

aktywnośd organizacji pozarządowych

oferta kulturalna

tradycje, zwyczaje i kultura

stan środowiska naturalnego

zabytki i atrakcje turystyczne

edukacja wczesnoszkolna (przedszkola)

przedsiębiorczośd mieszkaoców

szkoły podstawowe

rolnictwo

położenie geograficzne

walory przyrodniczo-krajobrazowe

To zdecydowanie słabośd To słabośd trudno powiedzied To atut To zdecydowanie atut



   

20 

 

 

5.3. Funkcjonowanie LGD 

Ocena pracy biura 

 

Zdecydowana większośd ocenia funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” 

pozytywnie, w tym ponad połowa ocenia je bardzo dobrze. Niezdecydowanych odpowiedzi 

oraz ocen negatywnych było w sumie mniej niż 10%.  

Wykres 4. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania?  

 Źródło: badania własne 

 

Również w ocenie poszczególnych aspektów funkcjonowania Biura LGD negatywne oceny 

stanowiły mniejszośd. Według interesantów łatwo umówid się na spotkanie z pracownikami 

Biura, telefonując, można otrzymad wyczerpujące informacje, strona internetowa jest 

aktualna, a godziny pracy Biura (dla większości) dogodne dla klientów. 
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Wykres 5. Proszę ocenid funkcjonowanie Biura LGD  

 Źródło: badania własne 

Pracownicy są mili i uprzejmi, udzielają rzetelnych informacji i porad, z zaangażowaniem 

wykonują swoje obowiązki i mają wiedzę odpowiednią do wykonywanej pracy – tak uważają 

wszyscy ankietowani interesanci LGD.  

Wykres 6. Proszę ocenid poniższe zdania dotyczące Biura LGD  

 Źródło: badania własne 

 Jeśli chodzi o pracę Biura, najwięcej pozytywnych opinii zanotowano w kwestii 

informowania członków o funkcjonowaniu LGD i organizowana naborów wniosków, a także 

prowadzenia doradztwa. Duża grupa ankietowanych nie potrafiła ocenid współpracy z innymi 

LGD oraz poziomu pozyskiwania dodatkowych funduszy zewnętrznych.  
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Wykres 7. Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Biura LGD w poniższych wymiarach 

 Źródło: badania własne 

Do głównych źródeł informacji na temat LGD należą bezpośrednie kontakty z pracownikami 

biura i oficjalna strona internetowa LGD. Jedna trzecia głosów została oddana na portale 

społecznościowe. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się ogłoszenia na tablicach 

informacyjnych w miejscowościach na terenie LGD.  

Wykres 8. Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy 

Działania?  

 Źródło: badania własne 
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Jeśli chodzi o preferowany kanał przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do LGD, 

potencjalni beneficjenci wskazują kontakt mailowy, telefoniczny i ankietę elektroniczną. 

Ankietowani korzystają także z kontaktów z przedstawicielami LGD. Najmniej osób pozyskuje 

informacje w inny, bliżej nieokreślony sposób. 

 

Wykres 9. Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do LGD byłby 

dla Pani/Pana najbardziej odpowiedni?  

 Źródło: badania własne 

 

Potencjalni beneficjenci informacje o potrzebach mieszkaoców czerpią głównie z rozmów  

z mieszkaocami i z własnego doświadczenia. Rozmowy z samorządowcami również stanowią 

źródło informacji na temat problemów dotykających mieszkaoców gmin. Interesanci 

korzystają także w tym celu z internetu i mediów. Z badao społecznych i analiz 

gospodarczych korzysta co dziesiąty ankietowany. 
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Wykres 10. Skąd, przede wszystkim, czerpie Pan(i) informacje o potrzebach mieszkaoców?  

 Źródło: badania własne 

Trzy czwarte ankietowanych uważa, że nabory wniosków ogłaszane przez LGD w większości 

wpisywały się w potrzeby mieszkaoców. O tym, że nabory idealne odpowiadały na problemy 

mieszkaoców przekonanych jest 8% badanych, a 17% nie potrafi stwierdzid. 

Wykres 11. Czy nabory wniosków ogłaszane przez LGD odpowiadały na potrzeby 

mieszkaoców?  

  Źródło: badania własne 

Nabory wniosków pomogły głównie w rozwoju aktywności społecznej mieszkaoców i 

infrastruktury społecznej i kulturalnej. Według większości ankietowanych nabory pozytywnie 

wpłynęły także na rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej. Pojedyncze 

osoby nie zgadzają się z tym, że projekty pomogły w rozwiązaniu problemów związanych 

zakładaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. 
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Wykres 12. Czy realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w rozwiązywaniu problemów 

społecznych związanych z:  

Źródło: badania własne 

 

Co czwarty badany uważa, że zastosowanie innych projektów dałoby podobne rezultaty, 

natomiast co piąty twierdzi, że inne projekty byłyby mniej efektywne. Jedna dziesiąta jest 

zdania, że inne rozwiązania dałyby lepsze rezultaty, a największa grupa nie potrafi ocenid 

projektów.  

Wykres 13. Czy Pana(i) zdaniem za pomocą innych projektów można byłoby osiągnąd 

podobne rezultaty?  

Źródło: badania własne 
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Niemal wszyscy mieszkaocy twierdzą, że środki finansowe przeznaczone na wdrażanie 

Lokalnej Strategii Rozwoju zostały wydane efektywnie i z korzyścią dla społeczności.  

Na to pytanie nie jest w stanie odpowiedzied 15% badanych.  

Wykres 14. Czy Pana(i) zdaniem środki finansowe przeznaczone na wdrażanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju zostały wydane efektywnie (z korzyścią dla społeczności)?  

Źródło: badania własne 

Niewiele ponad połowa mieszkaoców jest zdania, że Lokalna Grupa Działania powinna 

podejmowad dodatkowe działania w celu rozwiązywania problemów społecznych 

mieszkaoców. Mniejszośd uważa, że LGD powinna ograniczyd się do założeo Lokalnej 

Strategii Rozwoju, a nie ma zdania w tek kwestii 30% badanych. 

Wykres 15. Czy Pana(i) zdaniem LGD powinna podejmowad dodatkowe działania aby 

rozwiązywad problemy społeczne mieszkaoców obszaru LGD?  

Źródło: badania własne 
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Doradztwo biura LGD  

Ogłaszanie i prowadzenie konkursów wiąże się z obowiązkiem udzielania bezpłatnego 

doradztwa.  LGD świadczy indywidualne usługi doradcze. W latach 2016 – 2021 usługi 

doradcze w zakresie spotkao indywidualnych otrzymało ogółem 347 podmiotów (174 to 

osoby fizyczne i  173 to instytucje).  

Zainteresowanie beneficjentów doradztwem wynika z tego, że można za nie otrzymad 

dodatkowe punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Preferowane były operacje 

wnioskodawców, którzy konsultowali elementy wniosku o przyznanie pomocy  

z pracownikami biura. Nacisk na doradztwo wynika w dużej mierze z konieczności 

podnoszenia jakości wniosków składanych do LGD. Dzięki temu rozwiązaniu wnioski 

składane do LGD są znacznie lepszej jakości i dają większą szansę na realizację i koocowe 

rozliczenie.  

Liczba udzielanego doradztwa wiąże się bezpośrednio z liczbą ogłaszanych naborów  

i składanych w ich ramach wniosków. W początkowym okresie wdrażania LSR, w latach 2017-

2018 doradztwa udzielono 188 razy. W kolejnych latach liczba ta była znacznie mniejsza. 

Szczegóły poniżej w tabeli. 

 

 Doradztwo w liczbach Tabela 10.

  

Indywidualne doradztwo (liczba 
podmiotów, którym udzielono 

doradztwa) 

2016 78 

2017 110 

2018 40   

2019 55 

2020 26 

2021 38 

suma 347 

Źródło: dane LGD 

Zgodnie z zapisami strategii, w założonym planie komunikacji, bezpośrednio po świadczonej 

usłudze doradczej prowadzone były badania satysfakcji. Zazwyczaj około 48% osób 

korzystających z doradztwa była zainteresowana uzyskaniem ogólnych informacji  

o możliwości uzyskania wsparcia, zaś  52% doradztw była poświęcona konsultacji wniosków 

przed danym naborem. Wyniki ankiet badające satysfakcję wskazują na wysokie zadowolenie 

wnioskodawców z prowadzonego doradztwa, a warunki świadczonego doradztwa  

są oceniane jako bardzo dobre. Wskazania w badaniach w zakresie adekwatności doradztwa  

do potrzeb beneficjentów oraz kompetencji pracownika biura LGD uzyskują najwyższe noty. 
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Plan komunikacji i plan szkoleo 

Stowarzyszenie „Z Nami Warto” prowadziło zróżnicowane działania komunikacyjne, 

docierając do różnych grup odbiorców. W ramach planu komunikacji LGD organizowała 

spotkania informacyjno-konsultacyjne i szkolenia dotyczące ogłaszanych naborów wniosków. 

Przygotowywano materiały szkoleniowe. Tego typu spotkania prowadzone były przed 

każdym naborem. Te działania pozwalały potencjalnym wnioskodawcom na zrozumienie 

zakresu konkretnego konkursu oraz zasad ubiegania się o wsparcie. W wyniku udziału  

w szkoleniu wnioskodawcy potrafili przygotowad biznes plan wymagany w postępowaniu  

o dotacje. 

Przeprowadzano badanie jakości prowadzonych szkoleo. Do zbadania efektywności szkoleo  

i przekazywanych informacji wykorzystywano przygotowane  ankiety.  

Prowadzono kampanię informacyjną na temat głównych założeo LSR i terminów 

przyjmowanych wniosków oraz głównych zasad składania wniosków. Korzystano z mediów 

elektronicznych i tradycyjnych. Stworzono specjalną listę mailingową potencjalnych 

zainteresowanych. Zgodnie z nią systematycznie przeprowadzano mailing w ramach 

korespondencji z potencjalnymi beneficjentami, których adresy poczty elektronicznej zostały 

wpisane do „książki adresowej – „Potencjalni Beneficjenci”. Przekazywano informacje 

dotyczące aktualnych naborów wniosków i możliwości pozyskania dofinansowania. 

Systematycznie zamieszczano, z dużą częstotliwością,  artykuły i ogłoszenia w prasie lokalnej 

(m. in. w Przeglądzie Powiatowym) oraz artykuły na stronie internetowej LGD oraz  

w mediach społecznościowych, których zasięg jest ogólnopolski. Udzielano systematycznie  

wywiadów w lokalnym radio o działaniach LGD na rzecz społeczności lokalnej (w okresie 

2016-2021 udzielono 21 wywiadów). Przygotowywano ulotki informacyjne w tradycyjnej 

formie oraz elektronicznej.  

LGD dbało również o aktywizację mieszkaoców oraz o promocję i budowanie marki 

Stowarzyszenia. W tym celu  organizowano lub współorganizowano bardzo wiele wydarzeo 

lokalnych (w okresie 2016-2021 było to ok. 140 wydarzeo). Podczas imprez przygotowywano 

stoiska promocyjne, na których Stowarzyszenie informowało o swojej działalności oraz 

dystrybuowano gadżety promocyjne i ulotki informacyjne. Wydarzenia te aktywizowały 

mieszkaoców oraz motywowały społecznośd lokalną do działania. 

Stowarzyszenie „Z Nami Warto” w latach 2016-2021 zorganizowało dla organów  

i pracowników biura LGD 15 szkoleo, które przełożyły się na 209 osobodni. Szkolenia 

kierowane do wewnątrz organizacji pozwalały pracownikom biura, członkom Rady  

i członkom Zarządu sprawniej wykonywad swoje zadania oraz budowały kompetencje  

w zakresie prac biurowych oraz działao w zakresie prowadzonych szkoleo i doradztwa na 

rzecz potencjalnych wnioskodawców. Szkolenia dotyczyły zasad wdrażania lokalnej strategii 
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kierowanej przez społecznośd LGD, zasad oceny i wyboru projektów do finansowania, zasad 

oceny wniosków składanych w naborach na realizacje LSR, zasad wypełniania dokumentacji 

aplikacyjnej i rozliczeniowej, zmian w procedurach wpływających na proces oceny wniosków. 

Jednocześnie dotyczyły aktualnego stanu wdrażania LSR i pokonywania trudności oraz 

budowania zespołu wspierającego rozwój obszarów wiejskich.  

 

 Szkolenia Tabela 11.

  Ilośd szkoleo zrealizowanych  

2016 3 

2017 3 

2018 4 

2019 2 

2020 1 

2021 2 

suma 15 

Źródło: dane LGD 

 

Funkcjonowanie organów – Zarząd, Rada, Walne Zebranie Członków  

Stowarzyszenie „Z Nami Warto” liczy 76 członków indywidualnych i instytucjonalnych  

(stan na podstawie - LSR na lata 2016-2020), w tym 10 osób pochodzi z sektora publicznego,  

14 członków to przedsiębiorcy, 12 osób  z sektora społecznego, a 40 osób to mieszkaocy.   

W latach 2016 – 2021  pięcioosobowy Zarząd spotkał się 58 razy. Odbyło się 7 spotkao 

Walnego Zgromadzenia Członków (najważniejszego organu LGD). Oprócz kwestii związanych 

z funkcjonowaniem i rozliczaniem Stowarzyszenia zebrania dotyczyły między realizacji LSR, 

procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Rada LGD  spotykała się 15 razy. Spotkania 

te są ściśle uzależnione od liczby ogłaszanych naborów wniosków. W roku 2017 odbyło się  

9 spotkao, w pozostałych latach zdecydowanie mniej. 

 Spotkania organów LGD Tabela 12.

  
Posiedzenia 
Zarządu LGD 

Posiedzenia 
Rady LGD 

2016 14 0 

2017 13 9 

2018 10 1 

2019 11 2 

2020 4 2 

2021 6 1 

suma 58 15 

Źródło: dane LGD 

 



   

30 

 

 

Rozpoznawalnośd LGD 

Prawie 9 na dziesięciu ankietowanych mieszkaoców słyszało o Lokalnej Grupie Działania  

"Z Nami Warto". Widad, że aktywne działania animacyjne w terenie, projekty grantowe oraz 

fundusze przekazywane n przedsiębiorczośd i infrastrukturę nie zostały niezauważone.  

Wykres 16. Czy słyszał(a) Pan(i) nazwę "Z Nami Warto" 

 

Źródło: badania własne 

 

Inne działania LGD 

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” w okresie 2016 – 2021 prowadziła szeroką gamę 

aktywności promocyjno-informacyjnych oraz działao aktywizacyjnych. Nie sposób wymienid 

wszystkich inicjatyw i działalności. Do najważniejszych należy zaliczyd między innymi 

działania dotyczące aktywizacji, w ramach których organizowano wiele warsztatów, 

konkursy, jak również spotkania, imprezy rocznicowe i okolicznościowe.  

Na uwagę zasługuje cyklicznie organizowany Spływ kajakowy rzeką Wartą. Podczas 

wydarzenia miało miejsce informowanie społeczności lokalnej o działalności LGD, jako 

organizacji wspierającej rozwój obszarów wiejskich i aktywizującej i integrującą społecznośd 

lokalną oraz propagowano czynny wypoczynek z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa - 

tradycji kajakowych na Warcie. Działanie to również  budowało markę i rozpoznawalnośd 

LGD wśród mieszkaoców.  

Cyklicznie organizowana był też  konferencja pn. "TURYSTYKA I REKREACJA - pomysł na 

biznes". Uczestnikom były przedstawiane różne rozwiązania w tym: tworzenie sieciowego 

produktu turystycznego, skuteczne wykorzystywane mediów społecznościowych, w których 

89% 

11% 

Tak znam, słyszałam/em Nie znam, nie słyszałam/em
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dużym wsparciem, a jednocześnie partnerem może byd Lokalna Grupa Działania "Z Nami 

Warto".  

Ciekawym wydarzeniem była również konferencja poświęcona zagadnieniom "Srebrnej 

gospodarki - SREBRNE na ZŁOTE" na rzecz poprawy sytuacji seniorów w oparciu o osiągnięcia 

naukowe w tym zakresie oraz dobre praktyki. Jednocześnie LGD współorganizowała bardzo 

wiele imprez lokalnych, których nie sposób wszystkich wymienid (m. in. Otwarty Bieg "Pętla 

Chlebowska", Piknik organizacji pozarządowych - "Majówka w Gorzycach", Rajd Rowerowy 

FORTUNA, Rajd Pieszy Borzykowo pn. "Wędrówka dla zdrówka", Wieża ROCKA, Powiatowe 

Święto Smaków). 

LGD prowadziła również działania na rzecz promocji obszaru oraz budowania marki 

Stowarzyszenia. W tym celu wydano między innymi mapy obszaru LGD oraz kalendarz LGD 

bazujący na wyróżnionych fotografiach, w zorganizowanym konkursie fotograficznym  

„Z Nami Warto iśd w świat…”. Głównym celem konkursu było budowanie marki 

Stowarzyszenia poprzez propagowanie loga organizacji, zachęcenie do odwiedzin strony 

internetowej oraz facebooka prowadzonego przez Stowarzyszenie oraz pozyskanie 

ciekawych fotografii wykorzystywanych do celów promocyjnych LGD. 

W ramach promocji obszaru oraz swojej działalności LGD współfinansowała też publikacje 

książkowe dotyczące regionu, na którym działa. Były to publikacje, które były promocją 

obszaru, a zarazem budowały tożsamośd lokalną. Między innymi były to: „Obóz pracy 

przymusowej w Nekli w latach 1942-1943”, „Pamięd i wdzięcznośd”, „Powstaocy 

Wielkopolski – opowieści dla wnuków”. Ta ostatnia, to książka o walorach historycznych, 

mówiąca o mieszkaocach, uczestnikach Powstania Wielkopolskiego, dokumentująca czasy  

i osoby z tego okresu. 

LGD brała udział w zagranicznych wyjazdach studyjnych, między innymi do Brukseli, 

poświęconemu promocji wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz 

wzajemnej wymianie doświadczeo podczas konferencji pt.: "Rozwój lokalny kierowany przez 

społecznośd w Wielkopolsce". W spotkaniu wzięło udział 25 LGD z Wielkopolski. W panelu 

konferencji udział wzięli: Andrzej Grzyb współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL 

w PE, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Podczas 

konferencji  w największej przestrzeni wystawowej PE na stoiskach przygotowanych przez 

LGD prezentowany był ich dorobek i potencjał w postaci materiałów informacyjnych, wideo 

prezentacji, wytwarzanych produktów, warsztatów rękodzieła. 
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5.4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

Realizacja rzeczowa – stan na 31.12.2021 r.  

W ramach 3 celów szczegółowych wyznaczonych w LSR zaplanowano 8 przedsięwzięd  

z precyzyjnie wyznaczonymi 17 wskaźnikami produktu. 10 z 17 wskaźników produktu ma 

realizację umowy na poziomie co najmniej 100%. Realizację płatności na poziomie 100% ma 

9 wskaźników produktu.  

 

 Realizacja rzeczowa– stan na 31.12.2021 r. Tabela 13.

Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu 
Jednostka 

miary 
Stan 

docelowy 

Realizacja (%) 

Umowy Płatności 

1.1.1. Budowa lub 
przebudowa obiektów 

infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej na obszarze 

LGD 

Liczba nowych obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej  

szt. 32 68,75% 37,50% 

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury 
turystycznej rekreacyjnej  

szt. 17 88,24% 47,06% 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 
19.2 i granty+19,3 

szt. 2 100,00% 100,00% 

1.1.2.  Poddanie pracom 
konserwatorskim lub 

restauratorskim obiektów 
zabytkowych na obszarze 

LGD 

Liczba zabytków poddanych pracom 
konserwatorskim lub restauratorskich 19.2 

szt. 6 100,00% 100,00% 

1.1.3. Realizacja projektu 
współpracy 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy 19.3 szt. 4 50,00% 25,00% 

1.2.1.Przedsięwzięcia 
wpierające działalnośd 
mieszkaoców z obszaru 

LGD 

Liczba osobodni szkoleo dla pracowników i 
organów LGD 19.4 

osobodzieo 200 100,00% 78,49% 

Liczba podmiotów, którym udzielono 
indywidualnego doradztwa 19.4 

szt. 250 100,00% 100% 

Liczba spotkao/wydarzeo adresowanych do 
mieszkaoców 19.4 

szt. 75 92,00% 78,49% 

Liczba dni pracy biura LGD (bieżące 
funkcjonowanie biura, utrzymanie strony 

internetowej, promocja LGD i obszaru LGD) 19.4 

dni pracy 
biura LGD 

1915 74,41% 78,49% 

Liczba konferencji targów/prezentacji 
(odbywających się poza terenem LGD) z udziałem 

przedstawicieli LGD 19.4 
szt. 2 100,00% 100,00% 

1.2.2.  Przedsięwzięcia 
aktywizujące mieszkaoców 

obszaru LGD 

Liczba szkoleo 19.2 (granty) szt. 5 100% 100% 

Liczba wydarzeo imprez 19.2 (granty) szt. 9 100% 100% 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 
19.2 (granty) 

szt. 5 100% 100% 

1.2.3.  Doposażenie 
podmiotów mających na 

celu szerzenie lokalnej 
kultury i dziedzictwa 

lokalnego 

Liczba zrealizowanych operacji obejmujących 
wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej 

kultury i dziedzictwa lokalnego19.2 (granty) 
szt. 6 100% 100% 

Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji 
obejmujących wyposażenie mające na celu 

szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego 
19.2 (granty) 

szt. 6 100% 100% 
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2.1.1. Operacje polegające 
na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

Liczba zrealizowanych operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 19.2  

szt. 40 47,50% 45,50% 

2.1.2. Operacje polegające 
na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa z obszaru 
LGD 

Liczba zrealizowanych operacji polegających na 
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 19.2 

szt. 28 67,86% 50,00% 

Źródło: dane LGD 

Postęp finansowy  

W sprawozdaniu rocznym z realizacji LSR za rok 2021 przedstawiono dane Realizacji 

finansowej w 3 zbiorczych blokach, zawierające przedsięwzięcia korespondujące  

z przedsięwzięciami przedstawionymi w tabeli 13 Realizacja rzeczowa. Najwięcej środków 

wypłacono w ramach bloku III. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD (3 560 759 PLN), 

następnie dla bloku I. Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej  

(2 722 068 PLN), a najmniej środków zawarto dla bloku II. Wsparcie aktywności społecznej 

mieszkaoców obszaru LGD (1 969 782 PLN). 

Najwyższe kwoty przeznaczone na realizację w przyszłości dotyczą bloku I. Rozwój  

i modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej (986 737 PLN), następnie bloku  

III. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD (808 083 PLN), a najmniej zaplanowano 

kwot dla bloku II. Wsparcie aktywności społecznej mieszkaoców obszaru LGD ( 464 353 PLN).  

Wykres 17. Realizacja finansowa w PLN – stan na 31.12.2021 r. 

 

Źródło: dane LGD 
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Opis projektów współpracy 

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” do roku 2021 zrealizowała trzy projekty 

współpracy. 

LGD w roku 2019 zrealizowała międzyregionalny projekt współpracy pod nazwą: Rowerem 

przez historię w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem LGD „Lider Zielonej Wielkopolski” oraz  

LGD „Trakt Piastów”. Głównym celem projektu był rozwój aktywności mieszkaoców,  

a szczególnie rozwój turystyki rowerowej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej 

poprzez montaż 2 wiat rowerowych na obszarach LGD biorących udział w projekcie. 

Jednocześnie założono, że podniesiony zostanie poziomu wiedzy mieszkaoców o dziedzictwie 

lokalnym rodów piastowskich (m. in. przez opracowanie szlaku rowerowego, który łączy  

3 grody słowiaoskie w Lednogórze, Grzybowie i Gieczu). Projekt był innowacyjny, gdyż łączył 

propagowanie turystyki rowerowej z historią pierwszych Piastów, co zostało zrealizowane 

m.in. przez wydanie informatora turystycznego, aplikacji mobilnej i informacji o historii 

pierwszych Piastów umieszczonych na wiatach rowerowych oraz innych działaniach 

promujących realizację projektu. Jednocześnie zorganizowano wyjazd studyjny do Austrii  

w celu promowania projektu i  zapoznania się z dobrymi praktykami krajów członkowskich  

w aspekcie promowania turystyki rowerowej. Projekt zaktywizował mieszkaoców, wpłynął 

na zainteresowanie turystyką rowerową oraz zainteresował historią dziedzictwa 

kulturowego regionu. Sprawił, że marka Stowarzyszenia była bardziej znana społeczności 

lokalnej. 

Drugi z nich, zrealizowany w roku 2020, to międzynarodowy projekt współpracy: Dziedzictwo 

lokalne w oczach młodych mieszkaoców obszaru LGD  we współpracy 2 krajowymi LGD Trakt 

Piastów (koordynator), LGD Wrota Wielkopolski oraz 2 partnerami zagranicznymi z Rumunii  

i z Finlandii.  Celem projektu jest promowanie dziedzictwa lokalnego z wykorzystaniem 

dobrych praktyk partnerów projektu, szczególnie wśród młodzieży. Główne założenia  

w projekcie: wzmocnienie kapitału społecznego między innymi przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w dotyczącej ochrony środowiska i zmian klimatycznych, zachowanie 

dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru objętego LSR przez promocję produktów, usług 

lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, stworzenie warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR. Jednocześnie w ramach projektu odbyto wizyty 

studyjne do partnerskich LGD (w Finlandii, w Polsce, Rumunii) w celu rozwijania umiejętności 

wyboru lokalnych tradycyjnych wartości (m.in.: rękodzieło, taniec, historię) i znajdowania 

innowacyjnych sposobów i metod ich wykorzystania. Projekt w sposób innowacyjny 

angażował młodzież, do której projekt był dedykowany. Umiędzynarodowienie działao,  

w których poszczególne kraje prezentowały swoje zasoby, wchodząc  w rolę gospodarza 

(przy wsparciu wykwalifikowanej  kadry) analizowała i  promowała z użyciem nowoczesnych 

technologii własny obszar. Poprzez promowanie własnego obszaru i jego zasobów 
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kulturowych młodzież miała okazję inspirowad się do rozwoju własnej drogi zawodowej, 

związanej z poznanym dziedzictwem kulturowym. 

Trzeci z nich, zrealizowany w roku 2020, to międzyregionalny projekt współpracy: 

Aktywizacja mieszkaoców poprzez Rowerowy Rozwój Regionu we współpracy LGD „Lider 

Zielonej Wielkopolski”. Głównym celem projektu był rozwój aktywności mieszkaoców,  

a szczególnie rozwój turystyki rowerowej poprzez utworzenie 17 miejsc postojowych dla 

rowerzystów – wiat rowerowych wraz z wyposażeniem na obszarach LGD biorących udział  

w projekcie. Projekt zaktywizował mieszkaoców poprzez zainteresowanie turystyką 

rowerową i walorami przyrodniczymi w obszarze, na którym działało Stowarzyszenie. 

Sprawił, że marka LGD była bardziej znana społeczności lokalnej. W wyniku realizacji tego 

projektu na obszarze LGD powstało 5 wiat rowerowych identycznych jak wiaty rowerowe 

zrealizowane w projekcie Rowerom przez historię. W wyniku realizacji dwóch projektów 

współpracy mamy 7 wiat rowerowych na terenie LGD. 
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6. Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze 

 

Ocena wpływu na główny cel LSR (jeśli inny niż obszary poniżej) 

Weryfikacja osiągnięcia wskaźników oddziaływania powinna odbyd się po zakooczeniu 

wdrażania strategii, prawdopodobnie w połowie 2024 roku. Dopiero wtedy LGD 

przeprowadzi badania ankietowe by określid opinie społeczne wśród mieszkaoców.  

W badaniach przeprowadzonych w ramach ewaluacji zadowolenie z zamieszkiwania  

na terenie swojej gminy deklarowało 95% respondentów. W przypadku przedsiębiorczości, 

na pytanie o silne strony obszaru 70% ankietowanych wskazało na przedsiębiorczośd 

mieszkaoców. Nie są to idealnie adekwatne pytania, ale pokazują nastroje społeczne i opinie 

mieszkaoców w kluczowych kwestiach.  

 

CEL OGÓLNY 1 Poprawa jakości życia na obszarze LGD 

Wskaźniki oddziaływania dla celu 
ogólnego I 

Jednostka miary  Stan początkowy 
2015 rok 

Plan 2023 
rok  

Źródło danych sposób pomiaru  

Wzrost liczby osób deklarujących  
poczucie poprawy jakości życia na 
obszarze LGD (% 2015/2023) 

Procent 52  5 Badanie własne LGD 

 

CEL OGÓLNY 2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD 

Wskaźniki oddziaływania dla celu 
ogólnego II 

Jednostka miary  Stan początkowy 
2015 rok 

Plan 2023 
rok  

Źródło danych sposób pomiaru  

Wzrost odsetka mieszkaoców 
obszaru LGD pozytywnie 
oceniających rozwój 
przedsiębiorczości na obszarze LGD 

Procent 46  51 Badanie własne LGD 

 

Ocena wpływu na kapitał społeczny 

W opinii LGD działania aktywizacyjne (działania miękkie) wpisują się najlepiej w budowanie  

kapitału społecznego. Środki finansowe na te działania pochodziły ze środków własnych  

i z grantów dla organizacji pozarządowych, z którymi w tym zakresie współpracowała LGD 

(np. różne podmioty organizowały szkolenia lub imprezy lokalne dla mieszkaoców).  

LGD uważa, że działania aktywizacyjne na rzecz mieszkaoców najbardziej bezpośrednio 

przyczyniają się do rozwoju kapitału społecznego. 

Rozwój infrastruktury również wpisuje się w budowanie kapitału. To jest w pewnym sensie 

budowanie bazy, która jest wykorzystywana przez mieszkaoców. Zdaniem LGD to działanie 

pośrednie, ale również przyczynia się  do rozwoju  społecznego. 

W przyszłości LGD będzie inwestowad w projekty infrastrukturalne, ale przede wszystkim 

będzie inwestowad w ludzi, głównie poprzez wspieranie inicjatyw oddolnych.   
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Przedsiębiorczośd  

Na obszarze LGD jest 7 rożnych gmin. W każdej są inne potrzeby i inna konkurencja.  Należy 

jednak stwierdzid, że wspieranie przedsiębiorców przyczynia się do rozwijania obszaru,  

w którym działa Stowarzyszenie, jednak fakt funkcjonowania dużych zakładów 

przemysłowych na obszarze LGD najbardziej stymuluje przedsiębiorczośd, chodby rozwój 

usług obsługujących te zakłady. Obecnie długi czas oczekiwania od złożenia wniosku do 

podpisania umowy z Zarządem Województwa zniechęcał wielu przedsiębiorców i osoby 

fizyczne, które chciały rozpocząd działalnośd gospodarczą. Poza tym złożonośd wniosków, 

później rozliczenie realizacji operacji aż wreszcie oczekiwanie na wypłatę środków skutecznie 

zniechęca przedsiębiorców do udziału w konkursach ogłaszanych przez LGD.  W przyszłej 

perspektywie istotne będzie wspieranie określonych w LSR konkretnych działów 

gospodarczych, bo do tej pory tylko punktacja w ocenie lokalnych kryteriów decydowała  

o wyborze wniosków do realizacji.   

 

Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

Obszar LGD nie jest terenem typowo turystycznym. Przeważają tereny produkcji rolniczej  

i przemysłowe, ale nie brakuje obszarów, które są atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie. 

Atrakcyjnośd obszaru budują m.in. walory: krajobrazu i historyczne. Każda gmina obszaru ma 

miejsca ciekawe, cenne i warte promocji. Jest to zdiagnozowane i opisane w realizowanej 

strategii. Wszelkie wsparcie finansowe kierowane na rozwój tych miejsc czyni je atrakcyjnymi 

i przestępnymi mieszkaocom i turystom. Jednak obsługa ruchu turystycznego nie stanowi  

znaczącego źródła dochodu dla mieszkaoców obszaru. LGD koncentruje się na propagowaniu 

i uatrakcyjnianiu ciekawych turystycznie miejsc z myślą o turystach weekendowych  

z najbliższych, dużych ośrodków miejskich. Główny nacisk jest na rozwój bazy rekreacyjnej 

służącej mieszkaocom i tym turystom. Z obserwacji  LGD wynika, że coraz więcej miejsc 

noclegowych dedykowanych jest pracownikom niż turystom. Pandemia i wzrost kosztów 

utrzymania restauracji i hoteli powoduje, że nie wzrasta ich liczba na naszym obszarze.  

Poza tym aktywnie wspierane są działania propagujące dziedzictwo lokalne i tu należy 

wymienid wydawnictwa z zakresu historii, tradycji itp. Działalności LGD przyświeca motto: 

cudze chwalicie, swego nie znacie… i zgodnie z tym konsekwentnie, od początku istnienia 

LGD, realizowane są tego rodzaju działania. 

 

W przyszłości LGD stawiad będzie na wspieranie inicjatyw przyczyniających się do rozwoju 

turystyki weekendowej i bazy rekreacyjnej dla mieszkaoców oraz aktywizowanie 

mieszkaoców w obszarze kultury, dziedzictwa lokalnego i sportu.   
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Grupy defaworyzowane  

Jako grupy defaworyzowane na obszarze LGD „Z Nami Warto” uznano  osoby 

niepełnosprawne, bezrobotne lub powyżej 50 r.ż. i osoby młode do ukooczenia 25 r.ż. 

Wydaje się, że grupy defaworyzowane powinny byd redefiniowane w przyszłej LSR.  

Aktualnie diagnoza jest jeszcze  przeprowadzana przez LGD.  

 

Innowacyjnośd  

Kryterium innowacyjności budziło mieszane uczucia. Według LGD samo pojęcie 

innowacyjności w podejściu LAEDER było szeroko rozumiane. Beneficjenci starali się tak 

opisad proponowane działanie aby uzyskad jak najwięcej punktów w ocenie Rady i ta 

„innowacyjnośd” była powszechnie wykorzystywana. Pozwoliło to na wprowadzanie 

produktów już znanych, ale takich, których brakowało w danych gminach obszaru.  

Przy operacjach realizowanych przez LGD, stosunkowo niedużych, za nieduże pieniądze 

trudno oczekiwad innowacyjnych rozwiązao. W przekonaniu LGD – to zbyt duże oczekiwanie 

aby działania w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury, ochrony zabytków, czy rozwój 

aktywności mieszkaoców były działaniami innowacyjnymi. 

Trudno dopatrzed się jakiejś korzyści tego kryterium. W zidentyfikowanych, zauważonych 

potrzebach mieszkaoców, kryterium to często wydawało się mało istotne. 

 

Projekty współpracy 

W ocenie LGD narzędzie, jakim są projekty współpracy jest narzędziem bardzo dobrym i nie 

sprawiającym problemów podczas realizacji. Projekty współpracy aktywizowały wszystkich, 

zarówno członków LGD, partnerów z projektu oraz mieszkaoców. Dzięki projektowi 

współpracy pobudowane zostały między innymi wiaty rowerowe, które były pomocne  

w aktywizacji i rekreacji mieszkaoców i przyczyniają się do zdrowego, sportowego stylu życia.  

Podczas innego projektu międzynarodowego zrealizowano interesujące i rozwijające 

uczestników projektu wizyty studyjne do Finlandii i Rumunii. Również LGD gościło 

przedstawicieli zagranicznych partnerów w Polsce, na obszarze działania Stowarzyszenia.   

 

Ocena funkcjonowania LGD  

Współpraca LGD z  gminami układa się bardzo dobrze. Samorządy zakładały przed laty LGD  

i cały czas czynnie wspierają funkcjonowanie LGD, ale przybywa nowych partnerów, głównie 

w postaci miejscowych organizacji pozarządowych i KGW.  
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LGD często współpracuje z kilkoma organizacjami. Niektóre z nich wyspecjalizowały się  

np. w wydawaniu publikacji z obszaru LGD, inne zaś organizują cykliczne imprezy na rzecz 

mieszkaoców. LGD dąży do dobrej współpracy z różnymi podmiotami, wspiera każdego kto 

działa na rzecz lokalnej społeczności, bez żadnych preferencji. 

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z dotacji nie nawiązują trwałej współpracy z LGD. 

Stowarzyszenie traktowane jest przez przedsiębiorców jako instytucje do sfinansowania 

rozwoju działalności gospodarczej. Współpraca przedsiębiorców z LGD polega głównie na 

zabieganiu o informację odnośnie możliwego wsparcia rozwój działalności gospodarczej.   

LGD ma dobre doświadczenia ze współpracy z lokalnymi wytwórcami wędlin, sadownikami, 

piekarzami, cukiernikami, pszczelarzami oraz mleczarnią, szczególnie przy okazji promowania 

lokalnych produktów na imprezach współorganizowanych przez LGD.  Poza tym wszelkiego 

rodzaju wydawnictwa popularyzujące walory turystyczno-kulturowe obszaru uwzględniają, 

zaktualizowaną ofertę lokalnych przedsiębiorców z tej branży. 

 

LGD jest zadowolona ze swoich działao aktywizacyjnych i animacji na rzecz mieszkaoców. 

Zawsze można zwiększad zakres swoich działao, o co Stowarzyszenie zabiega. Bardzo często 

rożne imprezy na rzecz mieszkaoców są organizowane przy współpracy z różnymi 

podmiotami.  LGD wykorzystuje wówczas wzajemną synergię.  

Zdaniem przedstawicieli Stowarzyszenia, realizacja LSR jest bardzo ograniczana 

zewnętrznymi  ramami, różnymi procedurami i restrykcjami. W związku z tym LGD ma 

niewielkie pole manewru, aby realizowad jeszcze coś lepiej lub zdecydowanie inaczej. 

Stowarzyszenie jest zmuszone do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad, aby móc 

prawidłowo rozliczad środki i móc korzystad z funduszy unijnych  

 

 

Ocena procesu wdrażania  

LGD nie miało problemów z realizacją rzeczową i finansową. Były wprowadzane nieznaczne 

zmiany w planie rzeczowym w początkowej fazie realizacji LSR (m. in. LGD wycofało się  

z realizacji operacji własnych oraz zmniejszyło środki na  granty, aby przekierowad je na 

większe inwestycje infrastrukturalne).    

W ocenie Stowarzyszenia procedury stosowane podczas składania wniosków były 

skomplikowane. Szczegółowośd procedur służy jedynie LGD, a nie beneficjentom.  

Wnioski są skomplikowane i trudne, a szczególnie skomplikowany jest biznes plan  

w odniesieniu do możliwego uzyskanego wsparcia. 
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Stosowane lokalne kryteria oceny spełniały oczekiwaną rolę. Połowa kryteriów powielała  

się z kryteriami PROW. Na przestrzeni lat kryteria były  2-3 razy modyfikowane przez LGD. 

LGD stwierdza, że aktualnie katalog wskaźników w LSR jest skonstruowany właściwie.  

W początkowym okresie nastąpiło ujednolicenie wskaźników zgodnie z zewnętrznymi 

wytycznymi. W konsekwencji  katalog wskaźników zmniejszył się z korzyścią dla LGD.  

 

Wartośd dodana podejścia LEADER 

Zdaniem Stowarzyszenia jego działania podejmowane na obszarze 7 gmin wpłynęły 

pozytywnie na relacje pomiędzy samorządami i organizacjami pozarządowymi. Realizowane 

działania Lokalnej Grupie Działania dały siatkę znajomości w dobrym tego słowa znaczeniu. 

Jest to potencjał LGD. W przyszłym okresie LGD planuje z tego potencjału korzystad.  

Stowarzyszenie uważa, że efekty zrealizowanych za pośrednictwem LGD projektów  

są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, potrzebą i oczekiwaniem beneficjentów.  

To, że dane wytwory są efektem działao LGD jest raczej wiadome części mieszkaoców. 

Większości przedsięwzięd towarzyszą  tablice lub plakaty informujące, że dany projekt 

prowadzony był przez lub we współpracy z LGD. Jednak bardziej znaną marką jest gmina, 

która w terenie realizuje o wiele więcej projektów infrastrukturalnych, które są bardziej 

widoczne i bardziej zauważalne  przez mieszkaoców.  

Oferta Stowarzyszenia w pełni odpowiada na potrzeby mieszkaoców. Wśród organizacji 

pozarządowych zawsze jest duże zainteresowanie współpracą z LGD. Mieszkaocy są również 

zainteresowani udziałem w organizowanych imprezach lokalnych. To oznacza, że oferta była 

dobrze zdefiniowana. 

Zdaniem LGD komplementarnośd nie była planowana i zakładana. Komplementarnośd jest 

przewidziana w przyszłej perspektywie.  

 

Dodatkowe pytania badawcze 

LGD, w zakresie bezpośredniej współpracy, jest zadowolona ze współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim. Problemem jest zbyt długie analizowanie wniosków beneficjentów. 

Zgodnie z przepisami powinno to byd 4 miesiące, niestety terminy są znacznie  przekraczane. 

Zdaniem Stowarzyszenia to jest słaby punkt systemu.  

Sied LGD funkcjonuje bardzo dobrze. Są organizowane cykliczne spotkania, które stanowią 

dużą korzyśd dla przedstawicieli LGD, prowadzona jest regularna współpraca. Jest to dobre 

narzędzie pracy i wsparcia prowadzonych działao przez LGD.  

  



   

41 

 

7. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym. Najsilniejsza pozycję  

w partnerstwie mają bez wątpienia samorządy, a wynika to również z ich roli podmiotów 

założycielskich Stowarzyszenia. Tworzą trwałą strukturę, mają do dyspozycji dobrze 

zorganizowane urzędy i wykwalifikowanych pracowników. Samorządy korzystają  

z dostępnych w LGD funduszy, ale relacje kształtują się na zasadzie wzajemności. Ważną rolę 

w Partnerstwie odgrywają samorządowe instytucje kultury. Równie silne relacje wiążą LGD  

z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze LSR. Dzieje się tak w dużej mierze 

ze względu na prowadzone projekty grantowe oraz wspólne inicjatywy kulturalne  

i społeczne. Najmniej chętni do współpracy są przedsiębiorcy, którzy nakierowani są tylko na 

pozyskiwaniu funduszy. Lokalni producenci żywności chętnie korzystają z promocji swoich 

produktów za pośrednictwem LGD. LGD powinno skoncentrowad się na dalszej aktywizacji  

i zaangażowaniu organizacji pozarządowych w funkcjonowanie Partnerstwa, ale również 

wytworzeniu platformy systematycznej współpracy z przedsiębiorcami. 

Częśd działao, poza wspieraniem przedsiębiorczości, zaplanowana została jako projekty 

grantowe. Zostały one zaplanowane w jeszcze szerszym wymiarze, ale doświadczenia  

w zakresie wdrażania strategii tym narzędziem nie były zadawalające. Ogólna ocena grantów 

wskazuje, że to narzędzie dobrze wpisuje się ideę wspierania działao oddolnych 

prowadzonych przez lokalnych liderów i organizacje pozarządowe. Budowanie kapitału 

społecznego tą metodą przynosi bardzo dobre rezultaty. Jednak wady grantów przeważają 

nad zaletami. Brak jest zaplanowanego pełnego prefinansowania dla organizacji 

pozarządowych, ryzyko niezrealizowania całości grantu obarcza finansowo LGD, a procedury 

i dokumentacja nie są proporcjonalne do wartości dofinansowania. Projekty grantowe są 

również bardzo pracochłonne dla biura LGD, co przy ograniczonych zasobach kadrowych 

powoduje, że brak jest czasu na działania animacyjne. Rekomenduje się powrót do formy 

granu w nowym okresie programowania, pod warunkiem zmiany zasad wdrażania projektów 

grantowych.  

Wysoka ocena funkcjonowania biura LGD dokonywana jest  zarówno ze strony członków LGD 

jak i wnioskodawców. Pozytywne opinie wyrażano zarówno w ankietach jak i wywiadach 

prowadzonych z beneficjentami. Doceniane są kompetencje merytoryczne oraz podejście do 

klientów. Biuro stowarzyszenia zajmuje się właściwie wszystkimi aspektami funkcjonowania 

partnerstwa. Organizuje Walne Zebrania Członków, wspomaga Radę w ocenie i wyborze 

operacji, przygotowuje dane do podejmowania decyzji przez Zarząd. Przede wszystkim 

ogłasza, organizuje i przeprowadza nabory wniosków. Wykazuje dbałośd o jakośd składanych 

wniosków poprzez rzetelnie prowadzone i skuteczne doradztwo. Zauważony został również 

wymiar stałości kluczowego personelu biura. Długotrwałe budowanie relacji skutkuje 

zaufaniem, które przekłada się na sprawniejszą realizację zadao. Dla władz LGD powinno byd 
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jasne, że dbałośd o personel biura w najsilniejszym stopniu wpływa na jakośd 

funkcjonowania Stowarzyszenia. 

Rolą Rady LGD jest wybór do realizacji najlepszych wniosków. Jest to warunkiem ich 

sprawnej realizacji i w konsekwencji osiągania wskaźników LSR. Dobra praca członków Rady 

wynika przede wszystkim z dobrej jakości kryteriów wyboru operacji. Jest to zatem 

rekomendacją dla całego Stowarzyszenia by dbad o to kluczowe narządzie poprawy jakości 

wniosków wybieranych do dofinansowania. Drugim, nie mniej ważnym sposobem 

podnoszenia jakości wniosków są szkolenia i doradztwo prowadzone przez biuro LGD.  

Tu ponownie należy podkreślid stabilnośd kadr, która przekłada się na doświadczenie i jakośd 

procesu doradztwa.  

Znaczącym problemem utrudniającym funkcjonowania organizacji jest stopieo 

zbiurokratyzowania w zakresie realizacji LSR. Mało przyjazne dla wnioskodawców procedury 

powodują, że niezbędne jest stałe wsparcie ze strony pracowników biura w zakresie szkoleo  

i doradztwa. Rozbudowane wnioski oraz skomplikowane biznesplany stanowią problem nie 

tylko dla wnioskodawców ale również dla oceniających wnioski członków Rady. Weryfikacja 

tak obszernej dokumentacji kumuluje się z koniecznością przygotowania dokumentacji po 

naborze wniosków po stronie LGD. Duża ilośd dokumentów, które wymagają obsługi 

sprawia, że pracownicy biura nie mają czasu na szersze działania animacyjne i aktywizacyjne. 

Niezależnie od grupy docelowej pytania o sposób na sprawniejsze realizowanie strategii 

zawsze odpowiedź koncentruje się na zmniejszeniu biurokracji. Trudno więc nie podjąd tej 

kwestii mimo, że rekomendacji, w stosunku do LGD, nie będzie.  

 

 

Ewaluacja koocowa wymagała od wszystkich członków Stowarzyszenia wytężonej pracy. 

Krótki czas realizacji badao sprzyjał kumulowaniu działao. Niemniej wsparcie  

i zaangażowanie władz LGD, pracowników i członków LGD zapewniło sukces realizacji 

wszystkich założonych działao. Na koniec należy jeszcze raz podziękowad wszystkim, którzy 

wnieśli wkład w powstanie tego opracowania, czy to poprzez przygotowanie dokumentów, 

zestawieo, uczestnictwo w wywiadach grupowych i indywidualnych, czy też poprzez 

wypełnianie anonimowych ankiet. 
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

Narzędzia badawcze 

9.1. Scenariusz wywiadu pogłębionego z wnioskodawcami/beneficjentami: 

1. Jak wnioskodawca dowiedział się o konkursie, skąd pochodzi wiedza o LGD i jak jest 

ona znacząca; 

2. Pomysł na projekt - skąd pochodził, czy ktoś pomagał w konceptualizacji, czy 

wynajmowano firmę lub osobę do pomocy w opracowaniu wniosku; 

3. Zakres pomocy ze strony LGD, doświadczenia związane z doradztwem; 

4. Znajomośd wniosku i procedury, trudności z wypełnianiem wniosku; 

5. Ocena wniosku w LGD, doświadczenia i opinie o kryteriach oraz ocenie przez Radą 

LGD; 

6. Proces administracyjny po dokonaniu wyboru operacji do dofinansowania; 

7. Ogólna ocena kontaktów z LGD w czasie opracowania wniosku, oceny i wyboru oraz 

realizacji 

8. Podejście kontrfaktyczne: czy jeszcze raz spróbowałby wnioskowad do LGD; 

9. Podejście kontrfaktyczne: czy zrealizował pomysł mimo braku dofinansowania  

(dla osób, które nie uzyskały dofinansowani) 

10. Podsumowanie i ogólne opinie o trudnościach i dobrych stronach procesu. 

9.2. Scenariusz wywiadu pogłębionego z przedstawicielami gmin: 

1. Czy w Pana/Pani gminie ludzie są aktywni. Czy jest dużo organizacji pozarządowych? 

a. Czy działania LGD w jakiś sposób wpływają na rozwój aktywności społecznej 

mieszkaoców (kapitału społecznego)?  

2. Czy ludzie są w tej gminie przedsiębiorczy. Czy dla rozwoju obszaru lepsze są środki 

na podejmowanie czy na rozwój działalności gospodarczej? 

3. A jak już rozmawiamy o ludziach, którzy tu mieszkają. W jakiej grupie należałoby 

szukad ludzi, którzy sobie nagorzej radzą. Takich którzy wymagają najpilniejszej 

pomocy? (młodzież, seniorzy, niepełnosprawni) 

4. Jeśli chodzi o kulturę i turystykę. Czy działania LGD jakoś wpłynęły na rozwój obszaru 

w tej dziedzinie? 

5. Przejdźmy teraz do tego jak działa LGD. Jak wygląda komunikacja i współpraca 

pomiędzy gminami a LGD. 

6. Czy ta współpraca pozwala działad efektywnie? Jak duży wpływ na to co robi i jak 

działa LGD mają włodarze gmin partnerskich? 

7. Czy LGD dobrze widad w gminach. Czy pojawia się na dożynkach, organizuje konkursy, 

wyjazdy. Czy mieszkaocy wiedzą, że taka organizacja działa tu na obszarze. 

8. W czym należałoby szukad największej zalety istnienia LGD? 

9. Czy jest coś co można by poprawid w działaniach LGD? 
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9.3. Ankieta kierowana do wnioskodawców, beneficjentów i członków LGD 

Ocena funkcjonowania LGD 

Szanowni Paostwo, 

 

głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2014-2020 opracowanej wspólnie z mieszkaocami naszego regionu. Strategia ta realizowana jest 
przez szereg przedsięwzięd, których zadaniem jest rozwiązywanie potrzeb mieszkaoców. 

 

W ramach podsumowao wdrażania programu oraz wypełniając zapisy zawarte w Strategii 
przygotowaliśmy ankietę. Zarówno podczas tworzenia dokumentu jak i teraz Paostwa zdanie jest dla 
nas niezmiernie istotne.  

 

Wszystkie dane pozyskane w ramach tej ankiety będą traktowane poufnie, a analizy dotyczyd będą 
jedynie uogólnionych opinii. 

Prezes LGD Z Nami Warto 

 

 

1. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania? LGD działa: 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Bardzo dobrze 

2.  
 

Raczej dobrze 

3.  
 

I dobrze i źle 

4.  
 

Raczej źle 

5.  
 

Bardzo źle 

6.  
 

Trudno powiedzied 

 

2. Proszę ocenid funkcjonowanie Biura LGD 

Proszę zaznaczyd odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1.  Godziny pracy biura LGD 
są dogodne dla klientów 
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2.  Strona internetowa 
zawiera aktualne 
informacje 

    

3.  Odpowiedzi na wiele 
pytao można uzyskad 
telefonując do biura LGD 

    

4.  Łatwo umówid się na 
spotkanie z pracownikami 
biura LGD 

    

 

3. Proszę ocenid poniższe zdania dotyczące Biura LGD 

Proszę zaznaczyd odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1.  Pracownicy mają wiedzę 
odpowiednią do 
wykonywanej pracy 

    

2.  Pracownicy z 
zaangażowaniem 
wykonują swoje 
obowiązki 

    

3.  Pracownicy udzielają 
rzetelnych informacji i 
porad 

    

4.  Pracownicy są mili i 
uprzejmi 

    

 

4. Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Biura LGD w poniższych wymiarach: 

Proszę zaznaczyd odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

I 
dobrze 
i źle 

Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Trudno 
powiedzied 

1.  prowadzenie doradztwa       

2.  organizacja naborów 
wniosków 

      

3.  pozyskiwanie dodatkowych 
funduszy zewnętrznych 

      

4.  informowanie członków 
LGD o funkcjonowaniu LGD 

      

5.  prowadzenie działao 
informacyjnych i 
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promocyjnych dla 
mieszkaoców 

6.  współpraca z innymi LGD       

 

5. Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania?  
Proszę zaznaczyd nie więcej niż 3 najważniejsze kanały pozyskiwania informacji 

Można zaznaczyd więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Bezpośrednie kontakty z Władzami LGD 

2.  
 

Bezpośrednie kontakty z pracownikami Biura 

3.  
 

Walne zebranie członków 

4.  
 

Oficjalna strona internetowa LGD 

5.  
 

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w miejscowościach na terenie LGD 

6.  
 

Portale społecznościowe 

7.  
 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów (warsztaty, imprezy) 

8.  
 

Informacja bezpośrednia w siedzibie (biurze) LGD 

9.  
 

Inne sposoby 

 

6. Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do LGD byłby dla Pani/Pana 
najbardziej odpowiedni?  

Proszę zaznaczyd nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Ankieta papierowa 

2.  
 

Ankieta elektroniczna 

3.  
 

Kontakt bezpośredni z przedstawicielem LGD 

4.  
 

Kontakt mailowy 

5.  
 

Kontakt telefoniczny 

6.  
 

Kontakt poprzez portal społecznościowy (np. czat z pracownikiem LGD) 

7.  
 

Panel dyskusyjny po zakooczeniu szkoleo i spotkao (możliwośd zadawania pytao, zgłaszania 
uwag) 

8.  
 

Inny 
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7. Skąd, przede wszystkim, czerpie Pan(i) informacje o potrzebach mieszkaoców?  

Proszę zaznaczyd nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Z własnego doświadczenia 

2.  
 

Z rozmów z mieszkaocami 

3.  
 

Z rozmów z samorządowcami, członkami organizacji pozarządowych itp. 

4.  
 

Z mediów (lokalna prasa, telewizja, radio) 

5.  
 

Z Internetu (portale, wortale, fora dyskusyjne) 

6.  
 

Z badao społecznych i analiz gospodarczych 

7.  
 

Z innych źródeł 

 

8. Czy nabory wniosków ogłaszane przez Lokalną Grupę Działania odpowiadały na potrzeby 
mieszkaoców? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Idealnie wpisywały się w potrzeby mieszkaoców 

2.  
 

W większości przypadków wpisywały się w potrzeby mieszkaoców 

3.  
 

Często mijały się z potrzebami mieszkaoców 

4.  
 

Prawie w ogóle nie odpowiadały na potrzeby mieszkaoców 

5.  
 

Trudno powiedzied 

 

9. Jakie są najważniejsze problemy społeczne mieszkaoców regionu (Pana/Pani gminy)? 
Proszę odpowiedzied własnymi słowami. 

Proszę odpowiedzied własnymi słowami. 

 

 

10. Czy realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w rozwiązywaniu problemów społecznych? 

Proszę zaznaczyd odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

I tak i 
nie 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Nie 
dotyczy 

1.  Związane z potrzebą 
zakładania i rozwijania 
działalności 
gospodarczej 
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2.  Związane z potrzebą 
rozwoju infrastruktury 
społecznej i kulturalnej 
(np. świetlice wiejskie, 
place zabaw dla dzieci)  

      

3.  Związane z potrzebą 
rozwoju infrastruktury 
turystycznej, sportowej 
i rekreacyjnej (np. 
boiska, siłownie 
zewnętrzne, altany) 

      

4.  Związane z potrzebą 
rozwoju aktywności 
społecznej 
mieszkaoców (np. 
warsztaty, spotkania, 
pikniki, szkolenia) 

      

5.  Związane z potrzebą 
zachowania 
dziedzictwa lokalnego 

      

6.  Związane z potrzebą 
promocji obszaru 
objętego LSR 

      

 

11. Czy Pana(i) zdaniem środki finansowe przeznaczone na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 
zostały wydane efektywnie (z korzyścią dla społeczności)? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej tak 

3.  
 

Raczej nie 

4.  
 

Zdecydowanie nie 

5.  
 

Trudno powiedzied 

 

12. Czy Pana(i) zdaniem za pomocą innych projektów można byłoby osiągnąd podobne rezultaty? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak, inne projekty byłyby bardziej efektywne 

2.  
 

Zastosowanie innych projektów dałoby podobne rezultaty 
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3.  
 

Nie, inne projekty byłyby mniej efektywne 

4.  
 

Trudno powiedzied 

 

13. Czy Pana(i) zdaniem LGD powinna podejmowad dodatkowe działania aby rozwiązywad problemy 
społeczne mieszkaoców obszaru LGD? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

LGD powinna ograniczyd się do założeo Lokalnej Strategii Rozwoju 

2.  
 

LGD powinna podejmowad również wyzwania wykraczające poza LSR 

3.  
 

Trudno powiedzied 

 

14. Co jeszcze mogła by zrobid LGD, aby skuteczniej rozwiązywad problemy społeczne? 

Proszę odpowiedzied własnymi słowami. 

 

Proszę o podanie kilku informacji o sobie, wyłącznie w celach statystycznych 

 

15. W której gminie Pan(i) mieszka? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Września 

2.  
 

Miłosław 

3.  
 

Nekla 

4.  
 

Pyzdry 

5.  
 

Kołaczkowo 

6.  
 

Żerków 

7.  
 

Nowe Miasto nad Wartą 
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16. Płed 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Kobieta 

2.  
 

Mężczyzna 

 

 
17. Do jakiej kategorii wiekowej może się Pan(i) zaliczyd? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

mniej niż 18 lat 

2.  
 

od 18 do 25 lat 

3.  
 

od 26 do 35 lat 

4.  
 

od 36 do 50 lat 

5.  
 

więcej niż 50 lat 

 

18. Jestem: 

Można zaznaczyd więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Rolnikiem 

2.  
 

Członkiem organizacji społecznej (stowarzyszenie, fundacja, KGW lub OSP) 

3.  
 

Przedsiębiorcą 

4.  
 

Reprezentantem podmiotu z sektora publicznego (gmina, dom kultury) 

5.  
 

Żadne z powyższych 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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9.4. Ankieta kierowana do mieszkaoców obszaru LGD 

Badanie potrzeb mieszkaoców 

 

Szanowni Paostwo, Lokalna Grupa Działania rozpoczyna przygotowania do opracowania 
dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy. Bardzo prosimy o 
wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej oceny różnych aspektów naszego codziennego 
życia. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająd dłużej niż 12 minut.  

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania 

 

1.  Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że mieszka Pan(i) w swojej gminie? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej tak 

3.  
 

Raczej nie 

4.  
 

Zdecydowanie nie 

 

2. Jak Pan(i) ocenia warunki życia w gminie w zakresie: 

Proszę zaznaczyd odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 
dobre 

Raczej 
dobre 

Raczej 
złe 

Bardzo 
złe 

Trudno 
powiedzied 

1.  Ochrony zdrowia      

2.  Oferty edukacyjnej dla dzieci  
i młodzieży 

     

3.  Oferty edukacyjnej i kulturalnej 
dla starszych 

     

4.  Dostępności atrakcyjnych miejsc 
pracy 

     

5.  Czystości środowiska (rzek, 
jezior, powietrza) 

     

6.  Skuteczności pomocy społecznej      

7.  Utrzymania dróg i ulic, 
parkingów i chodników 

     

8.  Bezpieczeostwa obywateli      
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9.  Możliwości uczestnictwa  
w ofercie kulturalnej 

     

10.  Możliwości uprawiania sportu  
i rekreacji 

     

11.  Transportu zbiorowego 
(połączeo komunikacji 
zbiorowej) 

     

12.  Sprawnego funkcjonowania 
urzędów lokalnych 

     

13.  Poziomu hałasu w miejscu 
zamieszkania 

     

 

3. Co Pana(i) zdaniem należałoby zmienid, żeby poprawid jakośd życia w tej gminie? 

Proszę odpowiedzied własnymi słowami. 

 

4. Czego, Pana(i) zdaniem, najbardziej brakuje w najbliższym otoczeniu? 

Proszę odpowiedzied własnymi słowami. 

 

5. Proszę ocenid silne i słabe strony swojej gminy 

Proszę zaznaczyd odpowiedź w każdym z wierszy. 

  To 
zdecydowanie 
słabośd 

-2 -1 0 1 2 To 
zdecydowanie 
atut 

1.  położenie 
geograficzne 

       

2.  walory 
przyrodniczo-
krajobrazowe 

       

3.  przedsiębiorczośd 
mieszkaoców 

       

4.  rynek pracy, 
dostępnośd pracy 

       

5.  rolnictwo        

6.  edukacja 
wczesnoszkolna 
(przedszkola) 
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7.  szkoły 
podstawowe 

       

8.  stan środowiska 
naturalnego 

       

9.  integracja (więzi 
społeczne) 
mieszkaoców 

       

10.  tradycje, zwyczaje 
i kultura 

       

11.  zabytki i atrakcje 
turystyczne 

       

12.  aktywnośd 
organizacji 
pozarządowych 

       

13.  oferta sportowo-
rekreacyjna 

       

14.  oferta kulturalna        

15.  oferta 
rozrywkowa 

       

16.  oferta turystyczna        

 

6. Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Panu(i): 

Można zaznaczyd więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

sprawdzad informacje na stronie internetowej urzędu gminy, powiatu lub LGD 

2.  
 

pisad komentarze lub posty, dotyczące spraw lokalnych, na forach lub portalach 
internetowych 

3.  
 

rozmawiad z sąsiadami lub innymi osobami o sprawach gminy/powiatu 

4.  
 

sprawdzad plany, uchwały, protokoły lub inne dokumenty związane z miejscowością/ gminą/ 
powiatem 

5.  
 

uczestniczyd w zebraniu z przedstawicielami urzędu gminy/powiatu/radnymi/ 
przedstawicielami LGD 

6.  
 

poszukiwad informacji na temat planów działao, inwestycji itp. w gminie, powiecie 

7.  
 

osobiście inicjowad działania na rzecz lokalnej społeczności 

8.  
 

Żadne z powyższych 
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7. Czy angażuje się Pan(i) w życie społeczności lokalnej? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak, bardzo aktywnie 

2.  
 

Tak, w umiarkowany sposób 

3.  
 

Nie 

 

8. Które grupy są Pana(i) zdaniem najbardziej wykluczone z życia społecznego na naszym obszarze?  

Proszę zaznaczyd nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Młodzież do 17 roku życia 

2.  
 

Młodzież od 18 do 25 roku życia 

3.  
 

Rodzice małych dzieci (do lat 3) 

4.  
 

Samotni rodzice 

5.  
 

Bezrobotni 

6.  
 

Seniorzy nieaktywni 

7.  
 

Podopieczni pomocy społecznej 

8.  
 

Niepełnosprawni i osoby w podeszłym wieku 

9.  
 

Inni (kto?) ............................................. 

 

9. Co według Pana(i) jest barierą dla pełnego uczestnictwa mieszkaoców obszaru LGD w życiu 
społecznym?  

Proszę zaznaczyd nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Brak informacji lub słaba promocja wydarzeo/oferty kulturalnej, sportowej itp. 

2.  
 

Niechęd do podejmowania aktywności 

3.  
 

Niedostosowanie oferty kulturalnej, sportowej, itp. do potrzeb mieszkaoców 

4.  
 

Niedostosowanie oferty kulturalnej, sportowej, itp. do wieku mieszkaoców 

5.  
 

Brak potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym 

6.  
 

Brak czasu wolnego 

7.  
 

Brak pieniędzy 

8.  
 

Słabe połączenie komunikacyjne 

9.  
 

Inne (jakie?) ............................................. 
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10. Które działania, według Pana(i), wymagają największego wsparcia w ramach aktywności Lokalnej 
Grupy Działania?  

ZAKRES 1 

 Proszę zaznaczyd nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Usługi opiekuocze dla osób samotnych, w podeszłym wieku. Różnego rodzaju usługi, w tym 
opiekuocze w miejscu zamieszkania i sąsiedzkie usługi opiekuocze; 

2.  
 

Tworzenie gospodarstw opiekuoczych (tj. wykorzystanie potencjału gospodarstwa rolnego 
do prowadzenia różnego rodzaju terapii np. hipoterapii, dogoterapii itp.); 

3.  
 

Specjalistyczne usługi dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami 
psychicznymi, tj. usługi asystenckie, opieka wytchnieniowa (działania odciążające stałych 
opiekunów osób zależnych, np. zapewnienie opieki podczas wyjazdu na wypoczynek stałych 
opiekunów); 

4.  
 

Usługi opiekuocze dla dzieci do lat 3, klub malucha i żłobki; 

5.  
 

Tworzenie i funkcjonowanie Klubów Seniora, Dziennych Domów Seniora oraz 
uniwersytetów III wieku itp.; 

6.  
 

Wsparcie funkcjonowania oraz tworzenia: klubów młodzieżowych, świetlic 
środowiskowych, świetlic młodzieżowych w tym organizujących zajęcia socjoterapeutyczne 
itp.; 

7.  
 

Działania edukacyjne pozalekcyjne/pozaszkolne w zakresie ekologii, dziedzictwa 
regionalnego, zdrowia, profilaktyki uzależnieo, orientacji zawodowej, nauki (w tym języków 
obcych) i inne; 

8.  
 

Działania edukacyjne w zakresie kompetencji cyfrowych mieszkaoców wsi (nauka zasad 
bezpiecznego korzystania z Internetu, praktyczna obsługa bankowości elektronicznej, 
zakupy online); 

9.  
 

Doskonalenie zawodowe młodzieży i dorosłych wg potrzeb lokalnych pracodawców, 
aktywizacja zawodowa, w tym realizacja staży zawodowych i praktyk w podmiotach 
gospodarczych, organach administracyjnych i innych organizacjach; 

10.  
 

Szkolenie organizacji pozarządowych świadczących usługi w interesie ogólnym np. harcerze, 
KWG, LKS itp. Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych; 

11.  
 

Inne (jakie) ............................................. 
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11. Które obszary, według Pana(i), wymagają największego wsparcia w ramach działao Lokalnej 
Grupy Działania?  

 ZAKRES 2  

Proszę zaznaczyd nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Efektywnośd energetyczna: odnawialne źródła energii dla sektora publicznego i prywatnego 
np. oświetlenie uliczne, przystanki, fotowoltaika, pompy ciepła oraz termomodernizacja; 

2.  
 

Mała retencja (np.: zbieranie deszczówki); 

3.  
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków; 

4.  
 

Działania z obszaru małej rewitalizacji oraz zachowania kultury materialnej i niematerialnej 
wsi: (nadanie nowych funkcji budynkom, placom lub innym miejscom, przebudowa  
i adaptacja zdegradowanych budynków, projekty mające na celu poprawę estetyki i nadanie 
walorów funkcjonalnych przestrzeni; 

5.  
 

Ochrona bioróżnorodności, ścieżki ekologiczne itp.;  

6.  
 

Działania służące do zachowania i odnowy atrakcji przyrodniczych; 

7.  
 

Udostępnienie atrakcji turystycznych, kulturowych i przyrodniczych dla turystów, w tym 
osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy, tablice informacyjne w alfabecie Braille’a, 
systemy dźwiękowe itp.); 

8.  
 

Inne (jakie) ............................................. 

 

12. Które działania, według Pana(i), wymagają największego wsparcia w ramach aktywności Lokalnej 
Grupy Działania?  

 ZAKRES 3  

 Proszę zaznaczyd nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Wspieranie w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczych na wsi; 

2.  
 

Promocja przedsiębiorczości, usługi wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców  
(np. wsparcie szkoleniowe, wymiana know-how, konferencje tematyczne itp.); 

3.  
 

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych; 

4.  
 

Wyznaczanie szlaków turystycznych; 

5.  
 

Promocja lokalnych produktów i producentów; 

6.  
 

Wspieranie tworzenia produktów turystycznych w tym punkty informacji turystycznej, 
lokalny portal internetowy, tablice informacyjne i inne; 

7.  
 

Organizacja wystaw, festiwali, jarmarków i innych wydarzeo w zakresie dziedzictwa 
kulturowego regionu; 

8.  
 

Mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna np.: stacje dla rowerów, ścieżki tematyczne, 
wieże i platformy widokowe, mini golf i inne (budowa oraz rozwój już istniejącej); 
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9.  
 

Działania wspierające rozwój kapitału społecznego na obszarach wiejskich (np. imprezy 
lokalne, kulturalne, sportowe, cykle spotkao, szkoleo np. w zakresie rozwoju kompetencji 
osobistych, wydawnictwo dot. tematyki lokalnej itp.); 

10.  
 

Remonty obiektów zabytkowych, doposażenie jednostek działających w sferze kultury; 

11.  
 

Działania w zakresie edukacji ekologicznej; 

12.  
 

Inne (jakie) ............................................. 

 

Prosimy o odpowiedź na kilka pytao metryczkowych, posłużą one wyłącznie analizom statystycznym. 

 

13. Płed 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Kobieta 

2.  
 

Mężczyzna 

 

14. Do jakiej kategorii wiekowej może się Pan(i) zaliczyd? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

mam mniej niż 18 lat 

2.  
 

od 18 do 30 lat 

3.  
 

od 31 do 40 lat 

4.  
 

od 41 do 50 lat 

5.  
 

od 51 do 60 lat 

6.  
 

od 61 do 70 lat 

7.  
 

mam więcej niż 70 lat 

 

15. Jaka jest Pana(i) sytuacja zawodowa? 

Można zaznaczyd więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Własna firma, wolne zawody 

2.  
 

Pracownik najemny (praca na etacie) 

3.  
 

Gospodarstwo rolne 
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4.  
 

Emeryt(ka), rencist(k)a 

5.  
 

Bezrobotny(a) 

6.  
 

Niepracujący(a) (wychowuję dziecko, zajmuję się domem) 

7.  
 

Uczeo, uczennica, student(ka) 

8.  
 

Inna sytuacja (jaka?) ............................................. 

 

16. Czy od zawsze mieszka Pan(i) na terenie tej gminy? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak, od urodzenia 

2.  
 

Nie, przeprowadziłe(a)m się tu w ciągu ostatnich 10 lat 

3.  
 

Nie, przeprowadziłe(a)m się tu dawniej niż 10 lat temu 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

 

9.5. Ankieta dotycząca rozpoznawalności LGD 

 

Rozpoznawalnośd marki LGD "Z Nami Warto" 

 

Szanowni Paostwo,  

 

prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej kształtowania wizerunku LGD. Dzięki zebranym 
informacjom będziemy mogli zapoznad się ze społecznym odbiorem naszej pracy i usprawnid 
funkcjonowanie instytucji. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 8 minut. 

 

Z wyrazami szacunku,  

Prezes LGD 
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1. Czy zna Pan(i) jakieś Lokalne Grupy Działania? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak 

2.  
 

Nie 

 

2. Jeśli tak to proszę wpisad ich nazwy (proszę nie przejmowad się pisownią) 

Proszę odpowiedzied własnymi słowami. 

 

3. Czy słyszał(a) Pan(i) nazwę "Z Nami Warto"? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak 

2.  
 

Nie 

 

4. Czy wie Pan(i) czym zajmuje się LGD "Z Nami Warto"? 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak 

2.  
 

Nie 

 

5. Jeśli tak, to proszę krótko opisad czym zajmuje się LGD "Z Nami Warto"? 

Proszę odpowiedzied własnymi słowami. 

 

6. Z czym się Panu(i) kojarzy LGD "Z Nami Warto" (proszę zaznaczyd 3 najważniejsze): 

1.  
 

z możliwością składania wniosków o dofinansowanie 

2.  
 

z instytucją finansującą rozwój obszarów wiejskich 

3.  
 

z instytucją organizującą wydarzenia kulturalne i rekreacyjne dla mieszkaoców 

4.  
 

z długim oczekiwaniem na rozpatrzenie wniosku 

5.  
 

z trudnymi wnioskami i procedurami 

6.  
 

z niejasnymi kryteriami wyboru wniosków 
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7.  
 

z promowaniem walorów naszego regionu 

 

7. Czy wie Pan(i): 

Proszę zaznaczyd odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Wiem Nie wiem 

1.  Ile gmin liczy LGD „Z Nami Warto”   

2.  Które gminy wchodzą w skład LGD „Z Nami Warto”   

3.  Kto jest prezesem LGD „Z Nami Warto”   

4.  Kto jest Kierownikiem Biura „Z Nami Warto”   

5.  Ilu pracowników liczy biuro LGD „Z Nami Warto”   

6.  Gdzie mieści się biuro LGD „Z Nami Warto”   

7.  Czym zajmuje się LGD „Z Nami Warto”   

 

8. Poniżej wymieniono wydarzenia rekreacyjne lub kulturalne z naszego terenu.  

Proszę zaznaczyd te, które Pan(i) zna. 

Można zaznaczyd więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Spływ kajakowy 

2.  
 

Rajd rowerowy FORTUNA 

3.  
 

Bieg o Złoty Kłos 

4.  
 

„Zgrzytowisko” w Miłosławiu 

5.  
 

Bieg uliczny „Górka Żerkowska” 

6.  
 

Grzybowski Turniej Wojów 

7.  
 

Nie znam żadnego 

 

9. Które z poniższych jest logiem LGD „Z Nami Warto” 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
  

2.  
  

3.  
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4.  
  

5.  
 

Nie wiem 

 

10. Czy zdarza się Panu(i) spotykad takie logo na różnego rodzaju materiałach informacyjnych lub 
promocyjnych. 

 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak 

2.  
 

Nie 

 

11. Jeśli tak to gdzie Pan(i) ostatnio widział(a) takie logo? 

Można zaznaczyd więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

koszulki 

2.  
 

gadżety promocyjne 

3.  
 

plakaty informujące o wydarzeniach kulturalnych lub rekreacyjnych 

4.  
 

ogłoszenia prasowe 

5.  
 

strony internetowe 

6.  
 

portale społecznościowe 

7.  
 

inne (jakie?) ............................................. 

 

12. Które z poniżej wymienionych kanałów komunikacji są Pana/Pani zdaniem jest najbardziej 
skuteczne?(proszę zaznaczyd nie więcej niż 3 odpowiedzi) 

Proszę zaznaczyd nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

ulotki informacyjne 

2.  
 

plakaty informacyjne 

3.  
 

strona internetowa LGD 

4.  
 

strona internetowe JST (w tym. gmina, gminne instytucje oświaty, sportu, kultury), 
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5.  
 

inne strony internetowe 

6.  
 

portale społecznościowe 

7.  
 

informacje słowne od lokalnych liderów / członków LGD / znajomych itp. 

8.  
 

tablica ogłoszeo w urzędzie gminy 

9.  
 

media lokalne (np. gazeta lokalna, radio) 

10.  
 

wydarzenia i imprezy promocyjne 

11.  
 

inne (jakie?) ............................................. 

 

Prosimy o podanie kilku informacji o sobie.  

Potrzebne są one do analiz statystycznych. 

 

13. Płed 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

kobieta 

2.  
 

mężczyzna 

 

14. Wiek 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

do 20 lat 

2.  
 

od 21 do 30 lat 

3.  
 

od 31 do 40 lat 

4.  
 

od 41 do 50 lat 

5.  
 

od 51 do 60 lat 

6.  
 

powyżej 60 lat 

 

15. Miejsce zamieszkania - gmina 

Proszę zaznaczyd jedną odpowiedź. 

1.  
 

Września 

2.  
 

Miłosław 
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3.  
 

Nekla 

4.  
 

Pyzdry 

5.  
 

Kołaczkowo 

6.  
 

Żerków 

7.  
 

Nowe Miasto nad Wartą 

8.  
 

poza obszarem LGD 

 

16. Status respondenta 

Można zaznaczyd więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

uczeo/ student 

2.  
 

pracuję zawodowo 

3.  
 

rolnik 

4.  
 

bezrobotny 

5.  
 

emeryt/ rencista 

6.  
 

inna sytuacja 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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9.6. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego 

 

1. Wprowadzenie 

a. Przedstawienie moderatora, opisanie celu badania, anonimowości uzyskanych 

odpowiedzi, koniecznośd nagrywania wywiadu z uwagi na późniejszą analizę 

wyników 

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny   

a. Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywnośd 

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

b. W jaki sposób należałoby wspierad rozwój kapitału społecznego w przyszłości?  

3. Przedsiębiorczośd   

a. W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

b. Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji 

LSR jest wskazane?  

4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe   

a. W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału  

w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierad rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

5. Grupy defaworyzowane   

a. Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy 

realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

6. Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

a. Jakie działania należy podejmowad w skali lokalnej na rzecz ograniczania 

ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

7. Innowacyjnośd   

a. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

b. Jakie można wyróżnid typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

8. Ocena funkcjonowania LGD   

a. Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwala na efektywną  

i skuteczną realizację LSR?  

b. Jak jest skutecznośd i efektywnośd działao biura LGD (animacyjnych, 

informacyjno-promocyjnych, doradczych)?  

c. Jakie zmiany należy wprowadzid w działaniach LGD by skuteczniej realizowała 

LSR?  

9. Zakooczenie spotkania 

Czas trwania 120 minut 

 


