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Wstęp 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” jest organizacją pozarządową, skupiającą 

przedstawicieli sektora społecznego, ekonomicznego i publicznego. Do Krajowego Rejestru Sądowego 

zostało wpisane w dniu 11.05.2006 r.  Swym zasięgiem obejmuje obszar siedmiu gmin: Chodel, 

Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków.  

Stowarzyszenie LGD „Owocowy Szlak”, jako rezultat wdrażania LSR założyło osiągnięcie 2 celów 

ogólnych oraz przypisanych im celów szczegółowych i przedsięwzięć: 

Cel ogólny 1 "Różnicowanie działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze LGD  

oraz poprawa funkcjonowania gospodarstw rolnych” 

 

Cel ogólny 2 „Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz aktywizacja mieszkańców” 

Cele szczegółowe: 

 

Przedsięwzięcia: 

2.1. Zwiększenie dostępności do obiektów 

umożliwiających integrację mieszkańców  

Przedsięwzięcie 6. Integracja przez edukację, 

sport i kulturę 

 

2.2. Zachowanie materialnych i duchowych 

elementów dziedzictwa kultury 

 

Przedsięwzięcie 7. Zachowajmy nasza 

tożsamość 

 

 

 

2.3. Pobudzenie oddolnych inicjatyw i większa 

integracja mieszkańców 

Przedsięwzięcie 8. Efektywne zarządzanie 

 

Cele szczegółowe: 

 

Przedsięwzięcia: 

 

1.1. Rozwijanie sektora turystycznego z 

wykorzystaniem lokalnych zasobów  

Przedsięwzięcie 1. W sieci atrakcji 

turystycznych. 

 

1.2. Rozwijanie przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich 

 

Przedsięwzięcie 2. Na owocowo warzywnym 

szlaku. 

 Przedsięwzięcie 3. Aktywni i przedsiębiorczy. 

 Przedsięwzięcie 4. Energia odnawialna i 

ochrona środowiska. 

 Przedsięwzięcie 5. Utworzenie i promocja 

wiejskiego produktu turystycznego. 
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1. Metodologia badania 

Cele badania są następujące: 

 Ocena skuteczności wdrażania LSR (postęp realizacji budżetu, osiągnięcie wskaźników); 

 Identyfikacja potencjału i ocena funkcjonowania LGD (procedury, zasoby lokalowe, 

osobowe, obsługa beneficjentów); 

 Analiza wizerunku LGD. 

Koncepcja metodologiczna badania, zaproponowana przez Wykonawcę, uwzględniła kluczową dla 

zapewnienia trafności i rzetelności prowadzonych działań badawczych zasadę triangulacji, rozumianą  

jako triangulację źródeł danych, metod badawczych, jak i triangulację perspektyw badawczych: 

 triangulacja źródeł danych – analizą zostały objęte zarówno dane zastane jak i dane 

wywołane (uzyskane bezpośrednio w toku realizacji), 

 triangulacja metod badawczych – w trakcie realizacji badania zastosowane zostały metody 

badań ilościowych (badania ankietowe) oraz jakościowych (wywiady, analiza Desk Research), 

 triangulacja perspektyw badawczych – badanie zostało zrealizowane przez zespół badawczy 

składający się z ekspertów reprezentujących różne dziedziny i podejścia badawcze, co 

pozwoliło zminimalizować wpływ poszczególnych badaczy na osiągane wyniki poprzez 

wzajemną kontrolę realizacji, a także weryfikację i konfrontację dokonywanych analiz  

i formułowanych wniosków.  

Analizy były realizowane w odniesieniu do następujących kryteriów ewaluacyjnych: 

 Adekwatność - kryterium to pozwoliło określić czy projekty realizowane w ramach LSR są 

adekwatne do zakładanych celów ogólnych i szczegółowych strategii, a także czy wskaźniki są 

adekwatne do zakładanych celów i przedsięwzięć. 

 Skuteczność – kryterium to pozwoliło ocenić stopień realizacji zakładanych celów ogólnych, 

szczegółowych oraz przedsięwzięć. 

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem następujących metod i technik badawczych: 

Analiza danych zastanych 

Analizie poddane zostaną następujące dane i dokumenty: 

 Treść LSR; 
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 Treść dokumentów strategicznych gmin wchodzących w skład obszaru objętego LSR; 

 Wnioski o dofinansowanie projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie; 

 Dostępne dane i opracowania powstałe w trakcie wdrażania LSR, w tym związane z wynikami 

naborów w ramach poszczególnych konkursów; 

 Dane statystyczne dotyczące obszaru objętego LSR. 

Badanie ankietowe zrealizowane techniką PAPI (ankiety face to face) 

Badanie ankietowe przeprowadzono wśród mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD, tj. na 

terenie gmin: Chodel, Józefów nad Wisłą, Łaziska, Karczmiska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków 

(załącznik I). Łącznie zostało zrealizowanych 200 ankiet. Większość respondentów stanowiły kobiety 

(55,0%).  

Rysunek 1. Płeć badanych 

 

Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Respondenci byli zróżnicowani wiekowo, przy czym udział każdej z grup oscylował w okolicach ¼ 

ogółu. Największy odsetek badanych to osoby między 30 a 49 rokiem życia – stanowiły one 26,5% 

wszystkich respondentów. Kolejne 26,0% to badani w wieku 50-64 lat. 25,5% wyniósł udział 

najmłodszej badanej grupy (18-29 lat), zaś najmniejszy był odsetek osób, które przekroczyły 65 rok 

życia (22,0%). 
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Rysunek 2. Wiek badanych 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

45% respondentów deklarowało wykształcenie średnie. Wykształceniem wyższym pochwaliło się 

27,5% ogółu, zaś zawodowym – 22,0% badanych. Edukację na poziomie szkoły podstawowej 

zakończyło 4,5% opiniodawców. 1,0% respondentów odmówiło odpowiedzi na omawiane pytanie. 

Rysunek 3. Wykształcenie badanych 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Spośród biorących udział w badaniu największy odsetek (29,1%) stanowiły osoby, które 

scharakteryzowały swoją zasadniczą aktywność odpowiedzią „emeryt/rencista.” Ponad ¼ badanych 

deklarowała przeważającą aktywność w zakresie rolnictwa lub określała się jako domownicy. 

Pracownikami JST było 15,6% opiniodawców, a w sektorze prywatnym zatrudnienie znajduje 12,6% 

badanych. 7,5% respondentów deklarowało status ucznia, a 5,5% - bezrobotnego. Przedsiębiorcy 

stanowili 4,0% ogółu badanych. Sześciu respondentów wskazało na jeszcze inny rodzaj zasadniczej 

aktywności. 
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Rysunek 4. Zasadnicza aktywność badanych 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Wśród odpowiedzi 3,0% badanych, którzy wybrali odpowiedź spoza kafeterii znalazły się wskazania 

na szkolnictwo (4 respondentów), służbę zdrowia i pracę w stowarzyszeniu (po 1 wskazaniu). 

Największy odsetek respondentów zamieszkiwał na terenie gminy Opole Lubelskie (29,0%). W gminie 

Poniatowa mieszkało kolejne 23,0% badanych. Mieszkańcami gmin Józefów nad Wisłą i Chodel było 

odpowiednio: 11,5% oraz 11,0% opiniodawców. 10,0% respondentów deklarowało zamieszkanie na 

terenie gminy Karczmiska. Najmniej liczni okazali się mieszkańcy gmin Łaziska (8,0%) i Wilków (7,5%).  
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Rysunek 5. Miejsce zamieszkania badanych 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

 

Indywidualne wywiady pogłębione 

W badaniu metodą wywiadu pogłębionego wzięło udział 7 przedstawicieli LGD „Owocowy Szlak” 

(scenariusz – załącznik nr II). Większość rozmówców stanowiły kobiety (5). Pięciu respondentów 

pełniło w LGD funkcję członków Rady, pozostali związani byli z Biurem LGD. 

Badanie ankietowe zrealizowane techniką CATI (ankieta telefoniczna) 

Badanie telefoniczne przeprowadzono wśród beneficjentów (ankieta – załącznik nr III). Wśród 

respondentów przeważały kobiety, stanowiąc 56,9% badanych. Mężczyznami było pozostałe 43,1% 

opiniodawców. 
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Rysunek 6. Płeć respondentów 

 

Największą grupę (46,6%) stanowili respondenci między 30 a 49 rokiem życia. Drugą dużą grupą 

okazały się osoby w wieku od 50 do 64 lat – 39,7% badanych. Najmniejszy był udział grupy 

najstarszej, 65 letni lub starsi respondenci stanowili 3,4% opiniodawców. Najmłodsi – w wieku 18-29 

– reprezentowani byli nieco liczniej, było to 10,3% ogółu badanych. 

Rysunek 7. Wiek respondentów  

 

Wśród badanych przeważali mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie – 27,6%. 19,0% respondentów 

pochodziło z Gminy Karczmiska. Najsłabiej reprezentowana była Gmina Chodel, której mieszkańcy 

stanowili 6,9% opiniodawców. Dokładny rozkład deklaracji pochodzenia respondentów zamieszczono 

na poniższym rysunku. 
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Rysunek 8. Miejsce zamieszkania respondentów 

 

Podmioty reprezentowane przez badanych należały przeważnie do sektora gospodarczego – 46,5% 

ogółu. Przynależność do sektora publicznego deklarowało – 27,6% ankietowanych przedsiębiorców. 

25,9% respondentów reprezentowało sektor społeczny. 

Rysunek 9. Przynależność reprezentowanego podmiotu do sektora  

 

Podmioty reprezentowane przez badanych to w ponad ¼ działalności osób fizycznych (25,9%). 

Najmniejszy odsetek badanych (6,9%) scharakteryzował rodzaj reprezentowanego podmiotu 

wybierając odpowiedź „przedsiębiorca będący osobą prawną” w kafeterii. Dokładny rozkład 

odpowiedzi zamieszczono na poniższym rysunku. 
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Rysunek 10. Reprezentowany rodzaj podmiotu 

 

8,6% respondentów określiło rodzaj podmiotu, który reprezentują jako ‘Inny’. W tej kategorii znalazły 

się odpowiedzi charakteryzujące podmiot jako jednostkę OSP lub „grupę nieformalną”. 

Zogniskowane wywiady grupowe 

W ramach badania przeprowadzono dwa wywiady grupowe – jeden z beneficjentami (scenariusz – 

załącznik IV), drugi z przedstawicielami LGD (scenariusz – załącznik V). W pierwszym zogniskowanym 

wywiadzie grupowym (FGI – Focus Group Interview) wzięło udział 9 beneficjentów, którzy skorzystali 

z dofinansowania za pośrednictwem LGD „Owocowy Szlak.” Wśród nich znalazło się trzech 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, trzech przedstawicieli jednostek organizacyjnych 

JST, a także po jednym przedstawicielu przedsiębiorstwa prywatnego, spółdzielni i parafii rzymsko-

katolickiej. Większość uczestników wywiadu stanowiły kobiety (5 osób). 

W drugim zogniskowanym wywiadzie grupowym (FGI) z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania 

„Owocowy Szlak” wzięło udział 9 osób reprezentujących Biuro i Radę LGD. Większość uczestników (5) 

stanowiły kobiety. 

2. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

Inicjatywa LEADER, tworząca oś priorytetową 4, w ramach Programu PROW 2007-2013 ma  

na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich m.in. poprzez zwiększanie możliwości 

zdobywania środków finansowych oraz ich wykorzystania bądź też polepszanie zarządzania lokalnymi 

zasobami. Ponadto inicjatywa ta przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach 

wiejskich. Sposobem aktywizacji społeczności wiejskich jest włączenie ich do planowania i wdrażania 

lokalnych inicjatyw. Rozwój obszarów wiejskich realizowany jest na podstawie opracowanej Lokalnej 

Strategii Rozwoju oraz wdrożeniu wynikających z niej innowacyjnych projektów. „Leader” obejmuje 

następujące działania: 
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1. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju; 

2. Wdrażanie projektów współpracy, międzyregionalnej i międzynarodowej, zawartych przez 

dwa lub więcej LGD na wspólne realizowanie przedsięwzięć; 

3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym m.in. badania nad obszarem objętym LSR, 

szkolenia, promocja, animowanie społeczności lokalnych, koszty funkcjonowania LGD.   

 

W działaniu „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” wybierane są projekty do realizacji w ramach 

środków przyznanych na wdrożenie strategii. Wnioski dotyczące realizacji projektów mogą dotyczyć: 

 

1. Projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi III PROW: 

dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie jakości życia na obszarach 

wiejskich, tj.:  

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

 Odnowa i rozwój wsi. 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 

2. Projektów nieodpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III, ale 

przyczyniających się do osiągnięcia celów tej osi, tj.: 

 Małe projekty 

Łączny budżet na powyższe cztery działania, którym dysponuje LGD Owocowy Szlak 

wynosi 12 413 907,74 zł (Działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”). 

Za pośrednictwem LGD wnioski o przyznanie pomocy (wraz z kompletem załączników) przekazywane 

są do dalszej oceny: 

 Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – wnioski z działania: Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

 Urzędu Marszałkowskiego (UM) w przypadku wniosków z działań: Odnowa i rozwój wsi  

oraz Małe projekty. 

ARiMR pełni również funkcję agencji płatniczej dla wszystkich działań PROW 2007-2013. 

Ponadto w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”, LGD zostały przydzielone środki 

w kwocie 191 739,00 zł, a w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności  

i aktywizacja” LGD dysponuje kwotą równą 2 353 476,94 zł. 

Łączny budżet w ramach osi 4 wynosi 14 959 123,68 zł. 
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2.1. Podsumowanie konkursów 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach wszystkich konkursów potencjalni beneficjenci 

złożyli 420 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie refundacji równej  

27 019 076,23 zł, co zdecydowanie nie mieści się w limicie dostępnych środków na operacje, 

jednakże złożone wnioski przechodzą proces weryfikacyjny dokonany przez Radę LGD,  

a następnie zostają skierowane do oceny Instytucji Nadrzędnej. 

Najwięcej wniosków zostało złożonych w ramach działania Małe projekty (318 wniosków o łącznej 

wnioskowanej kwocie pomocy równej 9 200 098,49 zł). 53 wnioski o łącznej wnioskowanej kwocie 

pomocy równej 14 021 523,24 zł złożono w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. O dofinansowanie 

w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wnioskowano 17-krotnie o łączną kwotę 

pomocy równą 1 442 806,5 zł., zaś w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 32-krotnie o kwotę 2 354 648,00. 

Ostatecznie spośród złożonych wniosków podpisano 244 umowy na realizację operacji. Beneficjenci, 

z którymi podpisano umowy łącznie wnioskowali o 15 355 016,99 zł dofinansowania. Część umów 

została rozwiązana, dlatego też wartość dofinansowań była nieco niższa i stanowiła równowartość 13 

291 009,60 zł. 
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Tabela 1. Podsumowanie konkursów na realizację działań „Małe projekty” oraz "Odnowa i rozwój wsi" 

 

Działanie Małe projekty Małe Projekty Odnowa i rozwój wsi 
Odnowa  

i rozwój wsi 

 

Rok, w którym 
złożono wnioski 

2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 

 

Liczba złożonych 
wniosków z 
wyłączeniem 
rezygnacji 
beneficjenta 

52 32 56 65 113 318 4 7 10 20 12 53 

 

Liczba dokonanych 
rezygnacji przez 
beneficjenta 

4 2 8 2 6 22 0 1 0 0 0 1 

W
n

io
sk

i z
ło

żo
n

e
 

Koszty całkowite 1 518 793,90 894 494,71 1 601 747,48 3 063 040,85 5 713 286,31 12 791 363,25 2 433 683,68 2 101 226,39 3 983 247,26 6 058 554,23 3 025 000,12 17 601 711,68 

Środki publiczne 
kwalifikowalne 

1 419 688,11 822 609,08 1 503 125,16 2 809 857,37 5 101 503,93 11 656 783,65 1 916 395,99 1 640 175,06 3 168 308,66 4 890 071,73 2 406 571,80 14 021 523,24 

Pomoc 960 511,68 561 018,84 1 014 134,83 2 367 417,16 4 297 015,98 9 200 098,49 1 916 395,99 1 640 175,06 3 168 308,66 4 890 071,73 2 406 571,80 14 021 523,24 

Środki EFRROW 768 409,34 448 815,07 811 307,86 1 854 206,15 3 361 226,73 7 243 965,15 1 136 958,42 1 312 138,76 1 751 717,00 3 910 097,00 1 877 412,00 9 988 323,18 

 

Liczba wniosków 
odrzuconych przez 
LGD 

26 11 27 28 37 129 0 5 4 5 2 16 

W
n

io
sk

i p
o

 w
er

yf
ik

ac
ji 

- 
o

d
rz

u
co

n
e 

i p
o

za
 

lim
it

em
 

Koszty całkowite 748 714,67 269 478,25 781 719,87 1 179 182,43 1 915 638,79 4 894 734,01 0,00 1 116 424,07 646 203,78 2 209 286,25 588 290,14 4 560 204,24 

Środki publiczne 
kwalifikowalne 

717 112,43 264 402,86 754 145,72 1 053 267,41 1 682 597,56 4 471 525,98 0,00 837 887,40 526 758,23 1 840 273,95 494 868,97 3 699 788,55 

Pomoc 489 317,65 184 881,98 504 150,25 861 703,29 1 439 176,84 3 479 230,01 0,00 837 887,40 526 758,23 1 840 273,95 494 868,97 3 699 788,55 

Środki EFRROW 391 454,12 147 905,58 403 320,20 681 854,92 1 122 505,98 2 747 040,80 0,00 670 309,76 421 404,00 1 472 220,00 395 895,00 2 959 828,76 
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Liczba wniosków 
wybranych przez LGD 
=  Liczba podpisanych 
umów 

26 21 29 37 76 189 4 2 6 15 10 (9) 37 (36)* 
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Koszty całkowite 740 235,08 582 052,23 787 923,34 1 762 362,24 2 275 996,64 6 148 569,53 2 332 785,68 769 067,79 3 318 947,88 3 955 830,71 2 442 873,77 12 819 505,83 

Środki publiczne 
kwalifikowalne 

671 757,77 520 156,03 698 239,38 1 600 728,33 1 974 201,52 5 465 083,03 1 833 692,71 625 258,37 1 809 371,96 3 124 321,82 1 908 136,55 9 300 781,41 

Pomoc 446 531,95 350 768,99 478 213,29 1 378 884,58 1 674 656,27 4 329 055,08 1 833 692,71 625 258,37 1 809 371,96 3 124 321,82 1 908 136,55 9 300 781,41 

Środki EFRROW 357 225,56 280 615,19 382 570,63 1 082 123,25 1 305 916,27 3 408 450,90 1 136 958,00 500 205,00 1 318 544,00 2 437 547,00 1 476 668,00 6 869 922,00 

 
Liczba umów 
rozwiązanych 

3 2 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

W
ar

to
śc

i a
kt

u
al

n
e 

n
a 

p
o

d
st

aw
ie

 

p
o

d
p

is
an

yc
h

 u
m

ó
w

 

Koszty całkowite 672 373,33 496 996,35 755 783,27 1 762 362,24 2 275 996,64 5 963 511,83 2 001 314,75 523 691,22 2 344 359,51 3 208 985,98 2 276 416,53 10 354 767,99 

Środki publiczne 
kwalifikowalne 

612 246,38 437 714,36 666 099,31 1 554 388,02 1 932 690,29 5 203 138,36 1 544 356,55 400 634,99 1 196 211,94 2 519 441,84 1 772 057,50 7 432 702,82 

Pomoc 404 873,98 300 705,99 455 715,25 1 334 740,51 1 637 090,51 4 133 126,24 1 544 356,55 400 634,99 1 196 211,94 2 519 441,84 1 772 057,50 7 432 702,82 

Środki EFRROW 323 899,18 240 564,79 364 572,20 1 050 767,99 1 287 332,57 3 267 136,73 971 932,00 320 506,00 956 968,00 2 015 544,00 1 376 384,00 5 641 334,00 

 

Liczba zrealizowanych 
płatności projektów 
zakończonych 

23 19 27 24 4 97 4 2 6 8 0 20 
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Środki publiczne 
kwalifikowalne 

558 270,83 426 637,62 609 956,61 1 015 525,95 120 898,73 2 731 289,74 1 534 020,75 396 143,49 1 180 016,06 1 192 948,59 0,00 4 303 128,89 

Pomoc 385 066,05 292 527,61 423 385,49 883 313,73 106 005,37 2 090 298,25 1 534 020,75 396 143,49 1 180 016,06 1 192 948,59 0,00 4 303 128,89 

Środki EFRROW 308 052,81 241 344,49 382 068,75 685 137,20 82 420,03 1 699 023,28 965 655,00 316 913,00 944 011,00 954 354,00 0,00 3 180 933,00 

*W przypadku jednego z wniosków trwa weryfikacja dostępności środków na udzielenie pomocy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez LGD
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Tabela 2. Podsumowanie konkursów na realizację działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw" 

Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Różnicowanie                
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Tworzenie                 
i rozwój 

mikroprzedsię- 
biorstw 

Rok, w którym złożono 
wnioski 

2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 

Liczba złożonych wniosków 
z wyłączeniem rezygnacji 
beneficjenta 

3 6 7 14 2 32 1 3 7 4 2 17 

Liczba dokonanych 
rezygnacji przez 
beneficjenta 

0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Wnioskowana kwota 
pomocy (na podstawie 
WoPP) 

218 894,50 500 627,50 576 039,00 939 303,50 119 783,50 2 354 648,00 200 000,00 210 776,50 570 855,00 182 740,00 278 435,00 1442806,5 

Liczba wniosków 
wybranych przez LGD =  
Liczba podpisanych umów 

1 2 3 5 1 12 1 1 1 1 2 6 

Liczba wniosków 
odrzuconych przez LGD 

2 4 4 9 1 20 0 2 6 3 0 11 

Kwota udzielonej pomocy 71 093,50 123 127,50 199 166,50 424 872,50 97 950,00 916 210,00 200 000,00 47 795,50 100 000,00 182 740,00 278 435,00 808970,5 

Kwota udzielonej pomocy 
po aneksach umowy 

71 093,50 123 127,50 199 166,50 424 872,50 97 950,00 916 210,00 200 000,00 47 795,50 100 000,00 182 740,00 278 435,00 808970,5 

Liczba (z)realizowanych 
wniosków o płatność 

1 2 3 3 1 10 1 1 1 0 0 3 

Wnioskowana kwota WoP 53 856,00 123 127,50 197 279,00 176 222,50 97 950,00 648 435,00 200 000,00 47 795,50 100 000,00 0,00 0,00 347795,5 
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Kwota naliczona 53 856,00 123 127,50 119 112,50 76 872,50 97 950,00 470 918,50 200 000,00 47 795,50 100 000,00 0,00 0,00 347795,5 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez LGD
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Według stanu na dzień 31.12.2014 r., beneficjenci zakończyli realizację 130 operacji, a wartość 

wypłaconego dofinansowania wynosi 7 212 141,14 zł. Najwięcej zadań zrealizowano w ramach 

działania „Małe projekty”- 97 zadań na łączną kwotę 2 090 298,25. Pod względem wartości operacji 

najbardziej kapitałochłonne były natomiast zadania realizowane w ramach działania „Odnowa  

i rozwój wsi.” Do tej pory zrealizowano 20 projektów, których łączna wartość wynosi 4 303 128,89 zł.  

W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” podpisano 12 umów,  

z których 10 zostało już zrealizowanych. Łączna wypłacona kwota wynosi 470 918,50 zł. W przypadku 

działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” spośród 6 podpisanych umów zrealizowano 

tylko połowę na łączną kwotę 347 795,50 zł. Aktualnie w trakcie realizacji pozostaje łącznie 114 

zadań, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 6 078 868,42 zł. 

2.2. Stopień osiągniętych wskaźników 

W tabeli 3 zostały zestawione wskaźniki celów ogólnych.  

Tabela 3. Stopień realizacji wskaźników oddziaływania 

Cele ogólne Wskaźniki oddziaływania Wartość docelowa 
Wartość 

P 2009 K 2015 

Cel ogólny 1.  
Różnicowanie 

działalności 
gospodarczej 

prowadzonej na 
obszarze LGD oraz 

poprawa 
funkcjonowania 

gospodarstw 
rolnych 

Wzrost liczby zarejestrowanych 
przedsiębiorstw lub 
poszerzających swoją działalność 

3 % w stosunku 
do roku 2008 na 
terenie LGD 

4,12 4 1 

Wzrost liczby turystów na 
terenie LGD  

5 % w stosunku 
do roku 2008 

73,5 70 2 300 

Spadek stopy bezrobocia na 
terenie LGD 

1 % w stosunku 
do roku 2008 

16,60% 17,60% 16,20% 

Cel ogólny 2.  
Ochrona 

dziedzictwa 
kulturowego oraz 

aktywizacja 
mieszkańców 

Wzrost odsetka osób wśród 
mieszkańców LGD które uznają 
teren LGD za atrakcyjny do życia  

10% w stosunku 
do roku 2008 

2 200 2 000 3 500 

Wzrost wydatków gmin na 
kulturę i dziedzictwo kulturowe 

3 % w stosunku 
do roku 2008 

154 500,00 150 000,00 200 000,00 

Wzrost liczby mieszkańców 
uczestniczących w dobrowolnych 
organizacjach  

10 % w stosunku 
do roku 2008 

55 50 500 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez LGD 
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Tabele 4-5 prezentują stan wskaźników produktu i rezultatu, jaki na dzień 30.04.2015 r. został 

osiągnięty dzięki projektom realizowanym przez beneficjentów w ramach wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

Poziom osiągniętych wskaźników można uznać za bardzo zadawalający, ponieważ przeważająca 

większość wskaźników (zarówno wskaźników produktu jak i rezultatu) przekroczyła już stan 

docelowy. Istnieją natomiast wskaźniki, które wykazują niepełny stopień realizacji: 

W obrębie Przedsięwzięcia nr 1 W sieci atrakcji turystycznych  

Wskaźniki produktu: 

 20 gospodarstw rozpocznie lub rozwinie swoją działalność agroturystyczną (stan aktualny: 

19, docelowo: 20, wskaźnik zrealizowany w 95%) 

W obrębie Przedsięwzięcia nr 3 Aktywni i przedsiębiorczy 

Wskaźniki produktu: 

 4 mikroprzedsiębiorstwa rozpoczną dodatkową działalność inną niż w zakresie usług 

skupu/przetwórstwa owoców i warzyw (stan aktualny: 3, docelowo: 4, wskaźnik 

zrealizowany w 75%) 

W obrębie Przedsięwzięcia nr 7 Zachowajmy naszą tożsamość 

Wskaźniki produktu: 

 Zostanie zorganizowanych ok. 25 imprez nawiązujących/przedstawiających tradycje  

i dziedzictwo obszaru LGD (stan aktualny: 23, docelowo: 25, wskaźnik zrealizowany  

w 92%)  
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Tabela 4. Stopień realizacji wskaźników w ramach celu ogólnego "1 "Różnicowanie działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze LGD oraz poprawa 
funkcjonowania gospodarstw rolnych" 

Cel ogólny 1 "Różnicowanie działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze LGD oraz poprawa funkcjonowania gospodarstw rolnych" 

Cele szcze- 
gółowe 

Wskaźniki rezultatu Wartość docelowa 
Wartość 
w roku 
2015  

Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu 
Wartość 

docelowa 
Wartość w 
roku 2015 
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Liczba nowych/udoskonalonych usług 
turystycznych 

10 usług do końca 
2015 r. 

10 

Przedsięwzięcie nr 1  
W sieci atrakcji 
turystycznych 

20 gospodarstw rozpocznie lub rozwinie 
swoją działalność agroturystyczną 

20 do końca 
2015 r.  

 19 

liczba osób posiadających wiedzę na 
temat produktów turystycznych 
charakterystycznych dla obszaru LGD 

500 osób do końca 
2015 r. 

 500 

Powstanie/zostanie 
zmodernizowanych/wyposażonych  
6 obiektów turystycznych innych niż 
gospodarstwa agroturystyczne 

6 do końca 
2015 r. 

6 

Liczba gospodarstw agroturystycznych 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii lub ochronę środowiska w swojej 
działalności w wyniku zrealizowanych 
operacji 

10 do końca 2015 r. 10 
Zostaną wydane 7 folderów/publikacji/ 
tablic i innych produktów promujących 
atrakcje turystyczne regionu 

7 do końca 
2015 r.  

7 

Powstanie spójnego markowego produktu 
turystycznego obszaru LSR 

1 do końca 2015r.  1  

Przedsięwzięcie nr 2 
Na owocowo 
warzywnym szlaku 

6 gospodarstw rozpocznie dodatkową 
działalność inną niż w zakresie 
przetwórstwa owoców i warzyw 

6 do końca 
2015 r.  

6 

Powstanie marki identyfikującej produkty 
i usługi turystyczne obszaru LSR 

1 do końca 2015 r.  1  2 gospodarstwa zrealizują inwestycję  
w zakresie przetwórstwa lub uprawy 
owoców i warzyw 

2 do końca 
2015 r. 

2 

Produkty lokalne uczestniczyć będą  
w systemie certyfikacji i rejestracji 

2 do końca 2015 r. 2  

Przestrzeń publiczna dostosowana 
zostanie do potrzeb produktu 
turystycznego 

W 2 miejscowościach 
do końca 2015 r.  

2  
Przedsięwzięcie nr 3 
Aktywni i 
przedsiębiorczy 

4 mikroprzedsiębiorstwa rozpoczną 
dodatkową działalność inną niż w zakresie 
usług skupu/przetwórstwa owoców  

4 do końca 
2015 r.  

 3 
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Liczba utworzonych miejsc pracy w 
wyniku zrealizowanych operacji 

4 miejsca pracy 4  
i warzyw 

Liczba przedsiębiorstw opierających swoją 
działalność na zasobach lokalnych  
w wyniku zrealizowanych operacji  

2 przedsiębiorstwa do 
końca 2015 roku  

2  
2 mikroprzedsiebiorstwa rozszerzą swoją 
działalność w zakresie usług 
skupu/przetwórstwa owoców i warzyw 

2 do końca 
2015 r.   

 3 

Liczba gospodarstw/przedsiębiorstw 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii lub ochronę środowiska w swojej 
działalności w wyniku zrealizowanych 
operacji 

4 do końca 2015 roku 8  Przedsięwzięcie nr 4 
Energia odnawialna  
i ochrona środowiska 

Zrealizowanych zostanie 20 projektów  
z zakresu odnawialnej energii i ochrony 
środowiska 

20 do końca 
2015 r. 

20 

Gospodarstwa/przedsiębiorstwa rozwiną 
działalność ekologiczną na cele turystyki 

2 do końca 2015 r.  2 

Gospodarstwa będą świadczyły usługi  
o charakterze edukacyjnym 

2 do końca 2015 r.  2 

Przedsięwzięcie nr 5 
Tworzenie i promocja 
wiejskiego produktu 
turystycznego 

Powstanie 8 obiektów specjalistycznych 
stanowiących element markowego 
produktu turystycznego regionu LSR 

8 do końca 
2015 r.  

8 
Stowarzyszenia wiejskie uczestniczyć będą 
w systemie certyfikacji produktu 
lokalnego / rozwiną usługi / produkty  
o charakterze turystycznym 

2 do końca 2015 r. 2  

1000 osób skorzysta z infrastruktury 
turystycznej w tym z gospodarstw 
tematycznych i edukacyjnych 

1000 do końca 2015 r.   1020 
Powstanie 1 system promocji oparty  
o nową markę obszaru LSR 

1 do końca 
2015 r.  

1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez LGD 
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Tabela 5. Stopień realizacji wskaźników w ramach celu ogólnego 2 " Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz aktywizacja mieszkańców” 

Cel ogólny 2 "Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz aktywizacja mieszkańców" 

Cele szcze- 
gółowe 

Wskaźniki rezultatu Wartość docelowa 
Wartość 
w roku 
2015 

Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu 
Wartość 

docelowa 
Wartość w 
roku 2015 
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Liczba osób korzystających ze 
zmodernizowanych/odnowionych/zbudowanych 
obiektów infrastruktury 
sportowej/rekreacyjnej/kulturalnej 

20 000 osób do 
końca 2015 r. 

 20 120 

Przedsięwzięcie nr 6 
Integracja przez 
edukację, sport i 
kulturę 

Powstanie/zostanie 
zmodernizowanych/wyposażonych 70 
miejsc spotkań/obiektów kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych 

70 do końca 
2015 r.  

 76 

Zostanie zorganizowanych 18 
przedsięwzięć  
o charakterze sportowym i kulturalnym 
opartych na lokalnych zasobach 

18 do końca 
2015 r.  

 19 

Liczba osób biorących udział w zorganizowanych 
imprezach o charakterze sportowym  
i kulturalnym opartych na lokalnych walorach 
roku 

45 000 osób do 
końca 2015 r. 

45 130  

Przedsięwzięcie nr 7 
Zachowajmy naszą 
tożsamość 

Zostanie odnowionych 10 obiektów 
zabytkowych lub historycznych 

10 do końca 
2015 r.  

10 

Zostanie uporządkowane 10 centrów 
miejscowości 

10 do końca 
2015 r.  

 10 
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Liczba osób, która skorzysta z 
odnowionych/odrestaurowanych 
obiektów/elementów zabytkowych 

10 000 osób do 
końca 2015 r. 

 10 350 
Zostanie zorganizowanych ok. 25 imprez 
nawiązujących/przedstawiających tradycje  
i dziedzictwo obszaru LGD 

25 do końca 
2015 r.  

23 

Liczba osób, która weźmie udział w 
zorganizowanych przedsięwzięciach dotyczących 
ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji 
regionu 

10 000 osób do 
końca 2015 r. 

10 220 

8 grup kulturalnych/historycznych 
zostanie wyposażonych w sprzęt/stroje 
związane z dziedzictwem 
kulturowym/historycznym regionu 

8 do końca  
2015 r.  

8 
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Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi  
i informacyjnymi 

20 000 osób do 
końca 2015 r. 

 21 200 

Przedsięwzięcie nr 8 
Efektywne zarządzanie 

Zorganizowanych zostanie 10 szkoleń dla 
członków Rady, członków LGD, 
pracowników Biura 

10 do końca 
2015 r.  

 10 

Liczba zaktywizowanych/zintegrowanych osób 
1 000 osób do 
końca 2015 r. 

1 110  
Zostanie zorganizowanych 25 akcji 
informacyjnych 

25 do końca 
2015 r.  

 25 

Liczba aktualizacji LSR wykonanych w wyniku 
przeprowadzonych badań/analiz 

2 aktualizacje 2  

Zostanie wykonane 2 badania/analizy na 
temat obszaru objętego LSR 

2 do końca  
2015 r.  

2  

Zostanie zorganizowanych 80 
szkoleń/spotkań informacyjnych 

80 do końca 
2015 r.  

80  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez LGD 



                               

 

Strona 25 z 114 

 

3. Potencjał i ocena funkcjonowania LGD „Owocowy Szlak” 

3.1. Wyniki wywiadów indywidualnych z przedstawicielami LGD 

Dotychczasową działalność LGD i beneficjentów przyczyniającą się do realizacji założeń LSR wszyscy 

badani ocenili bardzo dobrze lub dobrze. Według nich LGD stała się rozpoznawalna w regionie,  

a nawet w Polsce (np. zdobycie nagrody na Targach Turystyki w Kielcach), współpraca pomiędzy 

beneficjentami i LGD przebiegała bezproblemowo, sprawnie, efektywnie, a dzięki wykorzystanym 

środkom rozwinięto szereg inicjatyw poprawiających jakość życia mieszkańców korzystających  

z dofinansowań, a także dbałość o dziedzictwo kulturowe i historyczne. 

„Została zagospodarowana dość duża kwota pieniędzy i dzięki temu rozwinięto szereg 

inicjatyw, zadbano o kulturę ludową, o dziedzictwo kulturowe, historyczne, poprawiła się 

jakość życia tych mieszkańców, którzy skorzystali z dofinansowań.” [Przedstawiciel LGD] 

„Jeżeli chodzi o zaangażowanie ludzi, którzy działają w ramach LGD, czyli Biura, Rady  

i Zarządu, to uważam, że jest bardzo duże, wszystkie strony działają w jednym kierunku  

i stąd jest bardzo duże zainteresowanie beneficjentów sięgających po środki, którymi my 

dysponujemy (…), oceniane są przez Radę bardzo rzetelnie, dlatego później, jeżeli chodzi  

o ocenę w UM, to bardzo mało wniosków odpada pod względem formalnym.” 

[Przedstawiciel LGD] 

Poziom osiągniętych wskaźników celów szczegółowych i ogólnych określano jako zadowalający. 

Wykazywano pewność, że zostanie osiągnięty poziom min. 80% realizacji wszystkich wskaźników, 

pomimo napotykanych problemów (np. wynikających z zainteresowania beneficjentów głównie 

realizacją wniosków z Małych Projektów i Odnowy Wsi, bądź z konieczności ogłoszenia dodatkowego 

naboru na skutek zdarzeń losowych niepozwalających na realizację jakiegoś projektu), bądź 

konieczności aktualizacji wskaźników, np. w obszarze produktu (w wyniku realizacji poszczególnych 

wniosków wskaźniki się zwiększyły). Ewentualny brak osiągnięcia jakichś wskaźników  

i niewykorzystanie środków może – zdaniem respondentów – wynikać z oszczędności 

poprzetargowych. 

„Na pewno osiągniemy wskaźniki powyżej 80% a realizacja projektów, które mają taką 

formalną otoczkę wcale nie jest łatwa i ludzie w większości przypadków tylko przy naszej 

pomocy realizowali te projekty i praktycznie wszystkie zakończyły się sukcesem.” 

[Przedstawiciel LGD] 

„Jeśli chodzi o założenia, które były w tej Strategii to w większości zostały zrealizowane. 

Teraz jesteśmy na etapie kończenia tej Strategii i to wszystko, co zostało założone na 

początku bądź delikatnie modyfikowane w trakcie, zostało w większości osiągnięte w bardzo 
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zadowalającym stopniu, gdzieniegdzie nawet zabrakło środków, zainteresowanie było 

bardzo duże.” [Przedstawiciel LGD] 

Zdaniem wszystkich respondentów LSR realizowana była prawidłowo. Większość badanych 

stwierdziła, że nie napotkano w ogóle barier/problemów. Zdaniem części rozmówców w trakcie 

wdrażania LSR pojawiły się niewielkie utrudnienia, nie była jednak zagrożona realizacja żadnego  

z celów i przedsięwzięć. Problemy, czy bariery, na które zwracano uwagę, to wymagania formalne 

wynikające z rozporządzeń, a zatem konieczność gromadzenia dużej ilości „papierów”, m.in. 

wymagania związane z OZE (na początku wdrażania LSR nie istniały rozwiązania prawne w dziedzinie 

odnawialnych źródeł energii). Kolejnym czynnikiem był długi okres oceny wniosków  

o dofinansowanie i wniosków o płatność. Z racji dużej liczby realizacji strategii w województwie (26), 

w Instytucjach Wdrażających wydłużyły się terminy oceny. Zdarzały się także odwołania 

beneficjentów, co skutkowało koniecznością ponownej oceny wniosku. Innym problemem było 

niezdyscyplinowanie beneficjentów w czasie realizacji operacji. Kolejnym okazało się to, że środki 

były wypłacane w formie refundacji. LGD „Owocowy Szlak” było nową instytucją i trudno było na 

początku wypracować wiarygodność na rynku, pozwalającą na współpracę z instytucjami 

finansowymi. Obecnie LGD jest już na tyle silne, że nie ma problemów z uzyskaniem kredytów, by 

realizować działania a następnie występować o refundację. Wspomniano również o barierach 

związanych z działaniem Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, gdzie w związku z niewielkimi 

środkami w stosunku do potrzeb i koniecznością zatrudnienia pracownika na min. 2 lata, trudno było 

zrealizować cele pierwszy i drugi. 

„Mogę powiedzieć o celach, które dotyczyły bardziej przedsiębiorców, ponieważ stworzenie  

i rozwój mikroprzedsiębiorstw, czyli cel szczegółowy pierwszy i drugi były trudniejsze  

w realizacji (…). To było na granicy 50% a dodatkowo jeszcze przedsiębiorca musiał 

zatrudnić osobę, którą musiał utrzymać przez min. 2 lata.” [Przedstawiciel LGD] 

„Jeśli chodzi o biznes, o te tematy związane z różnicowaniem to wydaje się, że tam trochę 

nie były wystarczające te środki, nikt tego nie przewidział, że będzie takie zainteresowanie, 

można było więcej tych środków przesuwać na te obszary takie bardziej z biznesem 

związane. Nie przypominam sobie, żeby były duże problemy z jakimś celem. Na pewno na 

etapie budowania kolejnej Strategii będą szerokie konsultacje i myślę, że nowa Strategia 

będzie dostosowana do społeczności.” [Przedstawiciel LGD] 

Podkreślano, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, zwłaszcza formalnych, można 

było zgłosić się do UM w sprawie zapytań, czy konsultacji, rozmów, a także szkoleń. W przypadku 

Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw środkiem zaradczym w kolejnym okresie programowania 

będzie natomiast zwiększenie poziomu dofinansowania tego działania. 

„Jeżeli jest jakaś sprawa skomplikowana to nas wzywają, z Zarządem się spotykamy. Jeżeli 

chodzi o cele, przedsięwzięci, to nie ma żadnych barier, utrudnień.” [Przedstawiciel LGD] 
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Respondenci wśród działań, jakie LGD podejmuje w celu zagwarantowania jakości i efektywności 

wdrażania LSR wymieniali: spotkania informacyjne ze stowarzyszeniami i samorządami, ogłaszanie 

konkursów, informowanie o nich beneficjentów, organizowanie spotkań przed ogłoszeniem 

konkursów, świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, nadzorowanie realizacji 

projektów, organizowanie konkursów dotyczących produktów regionalnych, dziedzictwa, jakości 

życia. Wspominano, że na początku, po powstaniu LGD, jego funkcjonowanie było utrudnione, był to 

zupełnie nowy twór dla mieszkańców i potencjalnych beneficjentów. Zaczęto więc od szkoleń  

z pisania wniosków i rozliczania projektów, zachęcano do skorzystania z doradztwa. 

„Jeszcze nawiążę do tych szkoleń. To są dobrze prowadzone warsztaty szkoleniowe, są różne 

konkursy, filmiki porobione, to jest wszystko publikowane.” [Przedstawiciel LGD] 

Działania te przyniosły następujące efekty: wszystkie realizowane operacje zakończyły się 

powodzeniem, żaden projekt nie napotkał problemów na etapie rozliczania, wnioski były składane  

w coraz lepszej jakości, były też wyżej oceniane i było ich coraz więcej, a LGD stało się rozpoznawalne 

w regionie i zaczęło otrzymywać nagrody za jakość. 

„Efektem było to, że faktycznie bardzo wiele organizacji i osób złożyło do nas wnioski tylko 

dlatego, że wiedzieli, że mogą na nas liczyć zarówno na etapie napisania tego wniosku, jaki  

i pomocy przy rozliczaniu, bo często było tak, że ktoś chciałby zrealizować jakiś wniosek, 

natomiast brak było mu wiedzy na temat jak go napisać, czy rozliczyć.” [Przedstawiciel LGD] 

„Nasza wiedza jest naprawdę na wysokim poziomie i uważam, że ten grant, który 

dostaliśmy był w pełni zasłużony, robimy dobrą robotę, te wnioski są oceniane rzetelnie, 

merytorycznie, jest burzliwa dyskusja na Radach, każdy przedstawia swoje argumenty.” 

[Przedstawiciel LGD] 

Adekwatność wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania realizacji LSR była oceniana dobrze lub 

bardzo dobrze. Zdaniem przedstawicieli LGD, którzy wzięli udział w badaniu zostały one prawidłowo 

oszacowane, chociaż w czasie realizacji Strategii, w wyniku działań promocyjnych, informacyjnych,  

a także świadczenia usług doradczych oraz szkoleniowych, trzeba było dokonać zwiększenia wartości 

wskaźników. 

„Moim zdaniem, jeśli chodzi o te wskaźniki, one były dobrze opracowane. Później zostało to, 

jeśli chodzi o poszczególne przedsięwzięcia, zrealizowane. To wszystko, co zostało założone 

w Strategii zostało zrealizowane i w niektórych przypadkach z nadwyżką.”  

[Przedstawiciel LGD] 

W przyszłości przedstawiciele LGD chcieliby, żeby możliwe było uzyskanie wyższych środków na 

realizację Strategii, dzięki czemu założone zostałyby wyższe poziomy wskaźników. Jedną z rad było to, 

by w czasie konsultacji społecznych konkretnie pytać o potrzeby potencjalnych wnioskodawców 
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(samorządów, NGO, przedsiębiorców, ludność). Powinno się także organizować częstsze spotkania  

z beneficjentami i prowadzić wśród nich proces ankietyzacji, by dowiedzieć się, co można byłoby 

poprawić – z ich perspektywy – w kolejnej Strategii. Należy też zadbać o spójność nowej Strategii  

z poprzednią. 

„Na przyszłość może się nie bać, że się przeszacuje wskaźniki, bo podchodziliśmy do tych 

wskaźników bardzo ostrożnie, z takim trochę lękiem, żeby je osiągnąć. Dziś wydaje mi się, że 

nie trzeba było się tego bać, ale pewnie będziemy dalej ostrożnie postępować, bo lepiej jest 

mniej założyć niż przeszacować.” [Przedstawiciele LGD] 

„Szczególną uwagę powinno się zwrócić na spójność tych wszystkich działań i rozbudowę 

tego, co dotychczas zostało zrobione poprzez realizację obecnej Strategii, żeby nowy 

dokument nie był czymś zupełnie nowym, tylko ściśle powiązanym z tym, co dotychczas 

udało się zrobić.” [Przedstawiciel LGD] 

Wszyscy respondenci ocenili kryteria wyboru dla poszczególnych działań (Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej) raczej dobrze lub bardzo dobrze. Zaznaczano jednak, że kryteria w trakcie realizacji LSR 

ulegały zmianom, o co występowała sama Rada LGD, jak i beneficjenci. Na początku nie były one 

łatwe, jednak po zrealizowaniu jakiegoś wskaźnika zmieniano kryteria w celu osiągnięcia innych 

wskaźników. Przykładem takiego kryterium było wykorzystanie lokalnych zasobów przez lokalną 

przedsiębiorczość, czy konieczność utrzymywania stanowiska pracy przez 2 lata. W działaniu Odnowa 

i rozwój wsi zdaniem badanych nie trzeba było niczego zmieniać, nie napotykano barier, a kryteria 

przyjęte uczyły współpracy i partnerstwa. W Małych Projektach kryteria były tak dostosowane, by 

udało się zrealizować wszystkie cele. W tym działaniu barierą było jednak to, że trzeba było 

sfinansować projekt i dopiero po realizacji otrzymywało się refundację. Poprawić tę sytuację mogłoby 

premiowanie tych wniosków, w których beneficjenci muszą sami zorganizować całą kwotę. Podobnie 

było w przypadku Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, gdzie oprócz warunku refundacji 

nie napotykano innych barier. Wspominano jednak o tym, że potrzebnych było więcej środków 

finansowych przydzielanych na realizowane cele. Taką barierą napotykaną przez wnioskodawców 

były zatem ograniczone środki finansowe niepozwalające na realizację wszystkich projektów, czy 

wpływające na ograniczenie danego projektu. Kolejną barierą było niedoinformowanie składających 

wnioski i prawne wymogi, biurokracja, co powodowało skomplikowanie procesu składania wniosku  

w przypadku Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Tę barierę można byłoby usunąć 

upowszechniając informacje i usługi doradcze. 

 „Były prowadzone aktualizacje tych kryteriów i w momencie, kiedy widzieliśmy, że dany 

wskaźnik został osiągnięty, wtedy te kryteria były zmieniane, żeby osiągnąć inny wskaźnik, 

natomiast nie było problemu, żeby zabrakło wniosków na dany nabór.” [Przedstawiciel LGD] 
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„Jeśli chodzi o kryteria dla Odnowy i rozwoju wsi, to nie ma żadnych barier, jeżeli ktoś 

dobrze wniosek zrobi, dobrze się zapozna ze Strategią, ma konsultacje, to nie ma 

problemów. Jeżeli chodzi o Małe Projekty i Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej, to ja widzę jedną barierę: brak środków finansowych.” [Przedstawiciel LGD] 

„Tutaj, jeśli chodzi o bariery, to te zawiłości prawne różne, które występują przy zakładaniu 

tych mikroprzedsiębiorstw, może niedoinformowanie tych, którzy chcą z takiego czegoś 

skorzystać.” [Przedstawiciel LGD] 

Beneficjenci zwracali jednak uwagę przedstawicielom LGD na ogromną zaletę składania wniosków za 

pośrednictwem Stowarzyszenia, jaką jest większe prawdopodobieństwo przyjęcia wniosku 

składanego do Instytucji Wdrażającej tą drogą. 

„Spotykaliśmy się z taką opinią, że dobrze jest u nas złożyć wniosek, ponieważ mniejsza jest 

konkurencja – to jest składane tylko z danego rejonu. Dużo trudniej było otrzymać takie 

dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji, która też prowadziła nabory w ramach 

Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.” [Przedstawiciel LGD] 

Skuteczność prowadzonych naborów była oceniana bardzo wysoko. Przedstawiciele LGD stwierdzili, 

że po początkowych okresie rozpoczynania działalności Stowarzyszenia, nie odczuwali raczej 

problemów z tym związanych. Informacje na temat naborów było rozpowszechniane różnymi 

kanałami komunikacji we wszystkich gminach, na terenie których działa Stowarzyszenie. Zwykle 

wniosków składano więcej, niż było pieniędzy na realizację projektów. Ten czynnik stanowił więc 

problem i to podstawowy, jednak LGD nie ma niego żadnego wpływu. Zwracano uwagę na to, że 

więcej osób mogłoby skorzystać z doradztwa świadczonego przez Biuro, dzięki czemu większej liczbie 

beneficjentów łatwiej byłoby wypełniać wnioski i zrealizować operacje. Zdarzało się bowiem, że 

wnioski były niedopracowane pod względem formalnym – beneficjenci nie wypełniali części wniosku 

dotyczącej kryteriów. W działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nie zawsze 

składano tyle wniosków, ile było możliwych do zrealizowania za dostępną kwotę, ale radzono sobie  

z tym przesuwając kwoty. Raz doszło do wstrzymania naboru w związku z odwołaniem do Urzędu 

Marszałkowskiego. 

„Na przestrzeni pięciu lat wdrażania Strategii nie było problemów, żeby na dany nabór nie 

było wniosków. Sam fakt tego, że wnioskodawcy składali te wnioski świadczy o tym, że 

skutecznie był prowadzony nabór.” [Przedstawiciel LGD] 

„Zawsze jest tak duże zainteresowanie, tak dużo jest tych wniosków, że my przy ocenie 

mamy taki duży problem, bo wszystkie są świetne. Bo jeśli chodzi o zainteresowanie 

beneficjentów to jest niemal w każdej dziedzinie, nie ma czegoś takiego, że nie mamy 

wniosków.” [Przedstawiciel LGD] 
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Przedstawiciele LGD nie mieli uwag dotyczących harmonogramu działań. W harmonogramie 

właściwie określono czas na promocję, nabory, pomoc dla beneficjentów. Zawsze, w razie 

problemów, czy wątpliwości, możliwy był kontakt z pracownikami Biura lub innymi przedstawicielami 

Stowarzyszenia, którzy służyli pomocą. 

„Nie było to ograniczone czasowo, np. że jesteśmy od 8 do 16 i potem to już nie, jak 

beneficjenci dzwonili to byliśmy, jak potrzeba było otworzyć biuro w sobotę, to się to robiło. 

Wychodziliśmy trochę poza zakres swoich obowiązków po to, żeby ułatwić życie 

beneficjentom.” [Przedstawiciel LGD] 

Zwracano jednak uwagę na długi okres oczekiwania na ocenę wniosków przez Instytucję Wdrażającą  

i podpisanie umowy. 

„Ale to nie do końca jest zależne od LGD, tylko raczej od IW, problemy były więc, żeby się 

zmieścić w czasie.” [Przedstawiciel LGD] 

Badani raczej nie przedstawiali propozycji zmian, które powinny zostać wprowadzone przez LGD, by 

proces wdrażania LSR był jak najbardziej efektywny i skuteczny. Jeden z respondentów zwrócił uwagę 

na to, że w przyszłości beneficjenci mogliby lepiej spełniać swoją rolę, gdyby sprawniej wdrażali 

środki, jakie otrzymują z dofinansowania. 

„Dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że gdyby bardziej zwrócić uwagę na sprawność 

wdrażania tych środków, ale to już rola beneficjentów: czyli jak już decydują się na 

pozyskanie dofinansowania, to żeby bardziej sprawnie funkcjonowali, żeby mniej tych 

pieniędzy wracało kilkakrotnie.” [Przedstawiciel LGD] 

Inną propozycją było to, żeby w pierwszej kolejności organizować konkursy dla samorządów  

w związku z tym, że zawsze w ich projektach pojawiają się oszczędności poprzetargowe, które – 

gdyby w odpowiednim czasie wróciły do budżetu – mogłyby zostać spożytkowane w kolejnym 

konkursie. Kolejna propozycja zmian w celu zwiększenia efektywności procesu wdrażania LGD to 

przekazanie Stowarzyszeniu części kompetencji dotyczącej oceny wniosków przez Instytucję 

Wdrażającą. 

Jakość i efektywność pracy trójsektorowego partnerstwa zebrały pozytywne oceny. Zdaniem 

przedstawicieli LGD wszystko udało się zrealizować w ten sposób, by każdy z partnerów, niezależnie 

od sektora, jaki reprezentował mógł się wypowiedzieć i miał w Stowarzyszeniu rolę do spełnienia. 

Bardzo przestrzegano tego, by sektor społeczny, gospodarczy i publiczny były obecne. Dzięki temu 

dbano o niefaworyzowanie któregoś z sektorów, zwłaszcza w procesie naboru wniosków. Współpraca 

ta przyniosła pozytywne efekty, dzięki uzupełnianiu się wiedzy i doświadczenia członków LGD 

będących przedstawicielami różnych sektorów. Jeden z badanych zaproponował jednak, by 

ograniczyć rolę sektora publicznego w Zarządzie LGD, ponieważ organ ten powinien być bardziej 
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społeczny. Inny wskazał na potrzebę wzmocnienia sektora gospodarczego przez działania na rzecz 

wzrostu przedsiębiorczości. 

„Tutaj faktycznie były trzy sektory, gdzie z perspektywy tych wszystkich lat można 

powiedzieć, że była to bardzo zgrana grupa. Zarówno z sektora publicznego, społecznego  

i gospodarczego członkowie uzupełniali się swoją wiedzą i doświadczeniami.” 

[Przedstawiciel LGD] 

„Współpraca przynosi oczekiwane efekty i rezultaty i może jeszcze ten sektor gospodarczy 

powinien być wzmocniony, żeby wzrost przedsiębiorczości był trochę większy, bo jesteśmy 

takim regionem nieatrakcyjnym jeśli chodzi o gospodarkę.” [Przedstawiciel LGD] 

Respondenci oceniali współpracę LGD z Instytucją Wdrażającą dobrze bądź też bardzo dobrze. 

Zdaniem wszystkich badanych współpraca ta ma zdecydowanie charakter partnerstwa, a IW nie 

utrudnia działalności Stowarzyszenia. 

„Oceniam dobrze (…), większych problemów nie było, natomiast jedna osoba jest bardziej 

skrupulatna i bardziej sprawdza te dokumenty i większego zaangażowania i więcej 

dokumentów oczekuje. Udało nam się przebrnąć przez cały ten proces.”  

[Przedstawiciel LGD] 

Nieliczne problemy wynikały ze zbytniej skrupulatności poszczególnych pracowników IW. Każdą  

z tych barier udawało się jednak pokonać dzięki bardzo dobremu i szybkiemu kontaktowi pomiędzy 

przedstawicielami LGD i pracownikami IW. To, na co LGD nie miało żadnego wpływu, a co było 

uciążliwe, to długi czas oczekiwania na ocenę wniosków przez IW, podpisanie umowy a następnie 

rozliczenie projektu. 

„W incydentalnych przypadkach pojawiały się utrudnienia i tu głównie beneficjenci 

napotykali na swojej drodze opór, zbytnią skrupulatność i wykraczanie poza zakres swoich 

kompetencji poszczególnych pracowników.” [Przedstawiciel LGD] 

„My, jak i beneficjenci odczuliśmy to, że na te projekty z LGD był długi okres oczekiwania, 

żeby ktoś zaczął to weryfikować. Wynikało to też z tego, że ta instytucja wdrażała też wiele 

innych działań i może stąd te opóźnienia.” [Przedstawiciel LGD] 

„Można na pewno powiedzieć, że jest to partnerstwo, ale IW jest na tym wyższym szczeblu  

i od niej w zasadzie to wszystko zależy. Ale ogólnie ta współpraca jest na dobrym poziomie.” 

[Przedstawiciel LGD] 

Ogólna ocena sprawności i efektywności funkcjonowania LGD była bardzo wysoka zdaniem 

wszystkich rozmówców. Według nich Stowarzyszenie w pełni wykorzystuje swój potencjał  
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i możliwości, jakimi dysponuje. Z instytucji, która była w regionie nieznana, LGD wyrosło na silne 

stowarzyszenie wdrażające duży budżet i osiągające wysokie wskaźniki. Za sprawą funkcjonowania 

LGD omawiany obszar wiele zyskał pod względem atrakcyjności gospodarczej i turystycznej, jest też 

bardziej przyjazny dla samych mieszkańców. 

„Myślę, że w pełni wykorzystujemy to nasze funkcjonowanie, ponieważ realizujemy bardzo 

wiele działań i promujemy obszar zarówno tutaj, jak i w całej Polsce.” [Przedstawiciel LGD] 

Według przedstawicieli LGD realizacja LSR miała bardzo duży i pozytywny wpływ na życie 

społeczności lokalnej. Zastrzegano, że chociaż realizacja LSR nie dotknęła wszystkich mieszkańców, to 

zmieniło się w jakiś sposób życie wielu z nich w miejscowościach wiejskich, które dominują na tym 

terenie. Powstało dużo organizacji pozarządowych, zaczęło się coś pozytywnego dziać w miejscach 

spotkań, poprawił się stan integracji lokalnych społeczności, instalowano oświetlenie, budowano 

place zabaw, poprawiano wygląd przestrzeni publicznej, odnowiono zabytki. Przedsiębiorcy także 

poprawili swoją sytuację, korzystając z dofinansowań działalności. Rozwinęło się przetwórstwo, 

unowocześniły się gospodarstwa rolne, powstały miejsca pracy w usługach, zaczęto wykorzystywać 

odnawialne źródła energii, rozwija się turystyka. 

„Poprawił się stan integracji lokalnej społeczności, przede wszystkim pokazaliśmy im różne 

formy organizacji czasu wolnego, organizacji imprez kulturalnych, sportowych (…). Zostały 

wyremontowane lub wyposażone poszczególne miejsca spotkań.” [Przedstawiciel LGD] 

Zmiany widoczne są także tzw. „gołym okiem”: 

„Wystarczyłoby sfotografować nasze tereny przed prawie dziewięciu laty i teraz, to byłby 

najlepszy dowód jaką rolę pełni LGD. Bardzo powiat się rozwinął turystycznie i świadomość 

ludzi się zmieniła, zaczęli się integrować, powstało wiele nowych obiektów.”  

[Przedstawiciel LGD] 

Działania prowadzone w ramach LSR były zgodne z oczekiwaniami mieszkańców zdaniem wszystkich 

przedstawicieli LGD. Stowarzyszenie zawsze starało się poznawać opinie mieszkańców, spotykając się 

z nimi i konsultując najważniejsze kwestie. Realizacja Strategii zaktywizowała wiele osób i dała im 

szansę na wdrożenie ciekawych pomysłów. Rozwinęły się organizacje pozarządowe, zaczęto 

organizować częściej festyny, spotkania, warsztaty, np. z rękodzieła, czy kulinarne, okazało się, że 

wszystkie cieszą się wysoką frekwencją. 

„Jeżeli ktoś decyduje się na jakąś zmianę we wsi, to chyba ma swój cel, żeby to zrobić i ten 

cel realizuje.” [Przedstawiciel LGD] 

„Działania te są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, bo skoro rozwinęło się tyle tych Kół 

Gospodyń Wiejskich, czy klubów sportowych, organizowane są imprezy, warsztaty 
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kulinarne, z rękodzieła i jest duża frekwencja, duże zapotrzebowanie, to chyba świadczy  

o tym, że jest to zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.” [Przedstawiciel LGD] 

3.2. Wyniki wywiadu grupowego wśród beneficjentów 

O istnieniu LGD większość uczestników wywiadu z beneficjentami dowiedziała się w związku  

z potrzebą znalezienia funduszy na konkretne działanie, np. odnowienie budynku. Beneficjenci sami 

poszukiwali informacji o instytucjach, które mogłyby pomóc w planowanych przez nich 

przedsięwzięciach. Podkreślano też, że można natrafić na wiadomości dotyczące LGD i możliwości 

aplikowania o środki za pośrednictwem Stowarzyszenia w Internecie. Zdaniem respondentów oprócz 

bezpośredniego kontaktu zainteresowanych z pracownikami LGD oraz pracownikami urzędów gmin  

i miast, LGD stara się samo przekonywać niezdecydowanych, organizując dużo spotkań 

informacyjnych. Najskuteczniejsze jest przy tym informowanie mieszkańców poprzez organizowanie 

spotkań i wywieszanie o tym odpowiedniej ulotki, np. przy kościele. Obecnie LGD jest zdaniem 

badanych bardzo widoczne na obszarze swojego działania. Organizowane są liczne wydarzenia, 

organizowane przez LGD lub takie, na których LGD jest gościem. Stowarzyszenie jest już bardzo 

dobrze rozpoznawalne w środowisku lokalnym, zatem nie musi podejmować działań, by zwiększyć tę 

rozpoznawalność. 

„Poza tym wiadomości w Internecie, różnego rodzaju broszury, które trafiają w ręce ludzi, 

nawet takich jak proboszcz w Opolu Lubelskim, wtedy z zainteresowaniem się czyta, ale 

także i bezpośredni kontakt z pracownikami w UMiG, którzy zawsze są życzliwi. Bardzo 

często jest opór u ludzi, lęk przed takimi akcjami, natomiast oni wychodzą, zachęcają, 

przekonują, mówią że warto, że trzeba spróbować, może się uda.” [Beneficjent] 

Wpływ działalności LGD na rozwój gmin, na terenie których funkcjonuje Stowarzyszenie był oceniany 

przez beneficjentów bardzo wysoko. Główne obszary, na które LGD miało największy wpływ to 

kultura i mieszkańcy (w tym szczególnie cenna aktywizacja dzieci i młodzieży). Nastąpiła zwłaszcza 

aktywizacja obszarów wiejskich, dotychczas raczej zaniedbanych. Po tym, jak zaczęto dbać  

o infrastrukturę drogową i komunalną, LGD zaktywizowało mieszkańców, prowadząc szkolenia, 

organizując wyjazdy, integrując, dbając o tworzenie miejsc spotkań. Z pomocą LGD organizowane są 

zajęcia, konkursy, wystawy, warsztaty. Powstają organizacje pozarządowe. Jeśli chodzi o turystykę, 

organizuje się m.in. rajdy rowerowe połączone z poznawaniem atrakcji turystycznych i zabytków 

obszaru, tworzy się punkty rekreacyjne, wydaje broszury, foldery informacyjne, promuje 

agroturystykę, edukuje w zakresie kultury i obyczajów, zakupuje stroje dla zespołów ludowych. 

„Powstało dzięki temu kilka konkretnych kół tzw. kobiet aktywnych, kół gospodyń wiejskich 

na bazie tych możliwości, które właśnie powstały, tu właśnie w LGD. I to jest połączone  

z infrastrukturą, i z organizowaniem imprez (…), każdy ma możliwość z tym się zapoznać, 

odświeżyć te rzeczy, myślę że bez udziału LGD, to byłoby raczej niemożliwe, odstawione, 

zapomniane.” [Beneficjent] 
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„W związku z taką aktywizacją są efekty, nie oszukujmy się, jest efekt, człowiek czuje doping 

do dalszego działania, czyli koło zaczyna się kręcić i to wszystko idzie we właściwym 

kierunku.” [Beneficjent] 

Zdaniem beneficjentów uczestniczących w wywiadzie grupowym nie ma potrzeby podejmowania 

wyjątkowych działań w celu zachęcenia kolejnych beneficjentów do składania wniosków. Beneficjenci 

obecni i potencjalni są wystarczająco zachęceni, ponieważ na pracowników i członków LGD zawsze 

można liczyć w czasie składania wniosku i realizacji projektu. Udało się zrealizować działania, których 

bez pośrednictwa LGD nie udałoby się zrealizować, infrastrukturalne, ale i aktywizujące społeczność. 

Zatem zachęty uczestnicy badania uznali za wystarczające. 

Działania, które mogłyby usprawnić proces naboru wniosków to zdaniem respondentów 

zobowiązanie kogoś, kto zdecyduje się realizować pomysł, do jego zrealizowania, aby uniknąć sytuacji 

wycofywania się beneficjentów i konieczności dodatkowego naboru. Ponadto należałoby 

zminimalizować liczbę wyjazdów poza obszar LGD w celu załatwienia formalności. Powinien 

zwyciężyć zdrowy rozsądek w celu uproszczenia procesu naboru. 

„To są takie momenty, w których powinien mieć zastosowanie zdrowy rozsądek, taki ogląd 

nie tylko od kropki do kropki, bo tak jest zapisane, tylko taki zdrowy rozsądek człowieka, 

który rozpatruje.” [Beneficjent] 

 „Ja patrzę przez pryzmat innych programów i tam działań, wniosków składanych do 

różnych instytucji, akurat w tych działaniach jest stosunkowo mało załączników, jakoś tak 

jest bardziej życiowe podejście, no ale już rekordy biją, np. fundusze norweskie albo 

związane z infrastrukturą i środowiskiem, gdzie załącznik goni załącznik, a tu na szczęście 

jest optymalnie.” [Beneficjent] 

Kryteria wyboru dla działań, w ramach których otrzymano dofinansowanie, beneficjenci ocenili raczej 

dobrze. Ogólne wskaźniki w czasie realizacji Strategii dopracowywano, doprecyzowywano, 

uszczegóławiano. Problem mógł wystąpić jedynie w związku z interpretacją ogólnego wskaźnika, ale 

jeśli chodzi o ocenę Rady LGD to ona była zgodna z kryteriami. Natomiast Urząd Marszałkowski 

potrafił zmienić m.in. cel i odrzucić wniosek. Zdarzały się takie wnioski, w których trzeba było 

zmieniać cel, czy zakres działań. To jedyne wymienione przez badanych sytuacje problematyczne. 

 „Spotkałam się przynajmniej w jednym z wniosków, jeżeli chodzi o kryteria, to było 

kryterium odzew, był taki wskaźnik, który chyba wielu osobom stworzył wiele ciekawych 

pomysłów i dla nas, my jak tam realizowaliśmy różne działania, to tak troszkę na około 

pisaliśmy, więc on był doprecyzowany i był uszczegóławiany, w pierwszej wersji było tylko 

rozpisane bardzo ogólnie, więc wszyscy pisali, że tam oszczędności mieli ze wszystkiego,  

a później interpretacja bardzo szeroka, więc z tym ja miałam osobiście największy problem.” 

[Beneficjent] 
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„LGD zgodnie z kryteriami ocenia, a jednak Urząd Marszałkowski powinien też mieć jakieś 

takie ramy w co nie powinien ingerować i czego nie powinien zmieniać, bo cel beneficjent 

sam ustala, wskaźniki celu ustala.” [Beneficjent] 

Proces oceny wniosków przez Radę LGD został oceniony bardzo dobrze. Beneficjenci uznali, że byli 

odpowiednio informowani przez LGD o przebiegu i wynikach oceny wniosków. Informowano m.in. na 

piśmie o tym, że wniosek został zakwalifikowany i z jaką liczbą punktów. Istniała też możliwość 

odwołania się od oceny. Badani nie oczekiwaliby zmian w tym obszarze. 

Czas i zaangażowanie, jakie beneficjenci włożyli w przygotowanie wniosków został oceniony jako 

adekwatny do otrzymanego za pośrednictwem LGD dofinansowania. Podkreślono jednak, że wnioski 

infrastrukturalne na wyższe kwoty absorbowały mniej czasu i zaangażowania niż wnioski na tzw. 

projekty miękkie, dotyczące społeczności, opiewające na niższe kwoty. 

„Bardzo trudne pytanie z racji tego, że duże wnioski, infrastrukturalne, mniej nam 

absorbowały czasu niż te wnioski np. miękkie, realizowane ze społecznością, które opiewały 

na 10-20 tys. i więcej zaangażowania naszego i czasu i jakiegoś takiego opracowania.” 

[Beneficjent] 

Wszyscy respondenci brali udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, czy warsztatach 

organizowanych przez LGD. W spotkaniach tych uczestniczyły jednak równocześnie dwa typy osób: 

takie, które wcześniej realizowały projekty i łatwiej było im pewne rzeczy przyswoić oraz osoby, które 

po raz pierwszy podchodziły do realizacji projektu. Stąd jedyna zmiana jaką wprowadziliby badani 

beneficjenci to utworzenie dwóch grup osobno uczestniczących w spotkaniach/szkoleniach/ 

warsztatach. Dodatkowo zwrócono też uwagę na to, że inne problemy mogą dotyczyć JST a inne 

gospodarstw agroturystycznych. Należałoby zatem przygotowywać materiały szkoleniowe. 

Apelowano również o większą salę do spotkań, konsultację tematyki spotkań i o to, aby spotkania 

były organizowane w dogodnych godzinach i terminach. 

Wszyscy uczestnicy wywiadu korzystali z usług doradczych oferowanych przez LGD. Poziom wiedzy 

doradców oceniano bardzo wysoko. Usługi doradcze były zdaniem beneficjentów bardzo pomocne  

w ubieganiu się o pomoc finansową. Można było liczyć na usługi drogą telefoniczną, osobiście, 

mailowo. Podkreślano życzliwość i bardzo dobre bezpośrednie kontakty samych pracowników LGD. 

Zwracano uwagę na to, że doradztwo nie dotyczyło tylko formalności, ale i koncepcji projektów. 

„Zawsze pomocni, jeżeli nawet były jakieś wątpliwości, to zawsze była taka propozycja, 

zadzwonimy, dopytamy się, uzgodnimy, także nigdy nie było tak, że nie wiem, nie pomogę.” 

[Beneficjent] 
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„Mamy na miejscu swoich doradców, nie musimy dobijać się gdzieś tam do Urzędu 

Marszałkowskiego gdzie oni mają projektów ileś tam, a tu mamy jednak tak lokalnie (…), 

indywidualnie.” [Beneficjent] 

Beneficjenci napotykali bariery lub utrudnienia w czasie realizacji projektów. Każdy projekt ich 

zdaniem niesie ryzyko takich barier lub trudności. Np. deszcz padający w okresie, kiedy projekt ma 

być zrealizowany na wolnym powietrzu. Zwykle wymieniano przyczyny nie związane z działalnością 

Biura LGD, na które LGD nie ma wpływu. Wskazywano też na problemy w Instytucji Wdrażającej, np. 

niezrozumienie istoty projektu. Wystarczyły wtedy jednak interwencje przedstawicieli LGD w IW. 

Zawsze można było liczyć na pomoc pracowników LGD w wyjaśnieniu sytuacji, czy doprecyzowaniu 

wymagań dotyczących dokumentacji. Zwracano przy tym uwagę na potrzebę zwiększenia 

zatrudnienia w Biurze LGD i wynajęcia większego lokum. 

„Pragnę jeszcze dodać że jeżeli mówimy o formie usprawniania jeszcze działania samego 

Biura to wskazane wręcz byłoby zwiększenie zatrudnienia w Biurze, ponieważ rzeczywiście 

panie szczególnie w terminie zbliżającego się naboru, znaczy końca jakby naboru wniosków, 

przeżywają oblężenie i słuchawki się urywają, nie można czasem na swoja kolejkę trafić, bo 

oczywiście jest mnóstwo ludzi.” [Beneficjent] 

Ogólna ocena sprawności i efektywności funkcjonowania LGD wystawiona przez beneficjentów była 

bardzo dobra. LGD prowadzi wspólne działania, realizuje inicjatywy i zadania. Zdaniem badanych LGD 

wykorzystuje swój potencjał i brak zastrzeżeń lub propozycji zmian w tym zakresie. Efektywność jest 

bardzo wysoka, a o skuteczności LGD świadczy przyznanie dodatkowych środków w wysokości 5 mln 

zł przez IW. Można tylko i wyłącznie życzyć dalszych wspólnych realizacji w przyszłości. 

„LGD w dalszym ciągu jest potrzebne, bo mamy dużo planów, dużo pomysłów, w realizacji 

których jest bardzo potrzebne i pomocne.” [Beneficjent] 

„Ja myślę że wykorzystanie tych wszystkich środków, którymi dysponowała nasza LGD było 

tak skuteczne i duże, że potem pozyskano dodatkowe środki, nie bagatela, prawie 5 mln, 

które też zostały wykorzystane w bardzo pożyteczny i trafiony sposób.” [Beneficjent] 

Jeden z badanych zwrócił uwagę na różnicę, jaka zaszła w czasie 10 lat, od 2004 r., od czasu 

pierwszego programu pilotażowego Lider, kiedy to potencjalni beneficjenci byli bardzo nieufni wobec 

zewnętrznego dofinansowania. 

„Udało nam się powołać Stowarzyszenie i widać, że przez ileś lat ewaluacji zmieniło się też 

nastawienie ludzi, chęć do współpracy, że jednak warto robić coś wspólnie, ale na początku 

było bardzo trudno powołać Stowarzyszenie. I tak wyciągaliśmy troszeczkę, wyciągaliśmy.” 

[Beneficjent] 
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Proces naboru wniosków został określony przez przedstawicieli LGD jako sprawny. Nabory 

dostosowane były ich zdaniem do potrzeb beneficjentów i odbywały się zgodnie z ustalonym 

harmonogramem (co najmniej jeden nabór rocznie z każdego obszaru działania). Występowała 

jednak intensywność naborów w czasie zbliżania się do końca okresu programowania (jeśli nie 

wykorzystano środków ogłaszano kolejne nabory). Część respondentów zaproponowała zmniejszenie 

tej częstotliwości w końcowym etapie i zarazem zwiększenie jej w działaniu Małe Projekty. Zdaniem 

niektórych należałoby również przedłużyć terminy związane z wykorzystaniem środków 

pochodzących z oszczędności poprzetargowych. Sama procedura naborów została określona jako 

dobrze przygotowana i przejrzysta. Podkreślano, że beneficjenci korzystali z usług doradczych Biura, 

dzięki czemu zwiększyła się jakość wniosków, przeprowadzanych naborów i wykonywanych operacji. 

Według badanych nie istnieje konieczność wprowadzania zmian, które mogłyby to usprawnić. 

„Nabory odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem ogłaszania tychże naborów. 

Mieliśmy po jednym naborze rocznie z każdego z obszaru działania. Zwalniały się środki  

i widzieliśmy, że jest ich dosyć dużo, bo one nie były wykorzystane w ramach naboru, to 

ogłaszaliśmy kolejne nabory, ponieważ kończył się okres programowania. Co powracały 

oszczędności, to my ogłaszaliśmy konkurs. Dlatego była intensywność tych naborów i to 

sprawnie szło.” [Przedstawiciel LGD] 

3.3. Wyniki wywiadu grupowego z udziałem przedstawicieli LGD 

Przedstawiciele LGD nie wskazali poważniejszych problemów z dotarciem do potencjalnych 

beneficjentów. Ich zdaniem było to możliwe dzięki temu, że Biuro organizowało przed naborami 

szkolenia i spotkania z beneficjentami a kolejne nabory były odpowiednio nagłaśniane. Oprócz tego 

natomiast, że Biuro prowadziło rekrutację bezpośrednią, pomocą służyły samorządy zaangażowane  

w działalność LGD. W związku z tym na spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami frekwencja była 

wysoka. Za najbardziej efektywne działania podejmowane w tej kwestii przez LGD uznano 

organizowanie spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami przed poszczególnymi naborami. Na takim 

spotkaniu potencjalni beneficjenci otrzymywali informacje o procedurach, czy przygotowaniach do 

konkursu, ale też dzięki pomocy członków LGD mogli ukierunkować swój pomysł na projekt. Biuro, 

posiłkując się informacjami pochodzącymi ze spotkań z mieszkańcami, mogło dotrzeć do 

poszczególnych gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 

mieszkańców z propozycjami dotyczącymi kolejnych konkursów. Badani podkreślali dużą rolę, jaką  

w tym procesie odgrywali pracownicy LGD, bezpośrednio docierający do zainteresowanych. 

Wskazywano też jednak, że do młodych ludzi najłatwiej dotrzeć przez Internet, mimo że najlepsze 

źródło informacji to osoby pracujące w Biurze LGD. Wykorzystanie Internetu jest więc pomocnicze. 

To, że mieszkańcy wiedzą, że w Biurze mogą uzyskać wszystkie potrzebne informacje, uzyskać pomoc, 

wpływa na nabór, a największe sukcesy w naborach odnotowywano wtedy, gdy pracownicy  

i członkowie LGD angażowali się w bezpośredni kontakt z beneficjentami. 
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„Mając wiedzę ze spotkań z mieszkańcami, Biuro starało się docierać do poszczególnych 

gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców, mieszkańców, stowarzyszeń, składając im 

propozycję, że dany konkurs będzie, możecie realizować takie a takie działania, niektóre 

zgodne z waszym celem statutowym, co będzie zgodne z naszą Strategią, niejako 

wyciągając rękę do tego beneficjenta. Wydaje się, że to też było z taką obustronną 

korzyścią, bo ktoś, kto po raz pierwszy ma kontakt z wnioskami albo jeszcze nie był 

beneficjentem, niektórych rzeczy się obawia, ale gdy ma taką ochronkę nad sobą w postaci 

tego doradcy z Biura na pewno mu lepiej przygotować wniosek, jak i później przez operację 

przejść.” [Przedstawiciel LGD] 

„Po tych spotkaniach właśnie też bardzo dużo osób przychodziło do nas do Biura, pytało czy 

ich pomysł, ich wniosek, mógłby być zrealizowany w danym naborze i my sprawdzaliśmy 

zgodność tego wniosku z celami, przedsięwzięciami. I jeżeli dalej było zainteresowanie 

składaniem wniosków, to oczywiście myśmy pomagali. To było efektywne.”  

[Przedstawiciel LGD] 

Uczestnicy wywiadu grupowego nie wprowadziliby zasadniczych zmian do procesu naboru wniosków. 

Ich zdaniem skuteczność wszystkich zastosowanych metod była na tyle wysoka, że do LGD kierowano 

odpowiednią liczbę wniosków. Ponadto zmiany się pojawią, będą związane z odgórnymi 

wymaganiami i koniecznością dostosowania się do nich, np. konieczność ogłoszenia na stronie, czy 

ogłoszenia publicznego. Badani podkreślili, że zmianie powinno ulec składanie wniosków przez 

beneficjentów w ostatniej możliwej chwili. By tego uniknąć można byłoby wydłużyć czas pracy Biura  

i dokonać zmian w regulaminie, jednak to mogłoby być niezgodne z określonymi i narzuconymi  

w związku z działaniami procedurami. Same nabory były zdaniem badanych prowadzone sprawnie, 

chociaż to, co w tym obszarze mogłoby ulec zmianie, to oddzielenie doradztwa od składania 

wniosków. W takim przypadku przedstawiciele LGD mieliby więcej czasu najpierw na jedną a później 

drugą aktywność. 

„Ogłoszenie na stronie czy ogłoszenie publiczne musi być i są pewne wymagania, których nie 

będziemy mogli obejść. Skuteczność tych wszystkich zastosowanych metod była na tyle 

wysoka, że mieliśmy odpowiednią ilość wniosków, każda metoda jest dobra, która 

przyciągnie nam potencjalnych beneficjentów. Tu nie trzeba nic zmieniać, tylko trzeba 

działać jak do tej pory.” [Przedstawiciel LGD] 

„Trudno było pomóc komuś, kto przyjdzie za pięć piętnasta, a trzeba by ten wniosek jeszcze 

trochę poprawić. Już nie było czasu i musiały być te wnioski przyjmowane w takim stanie jak 

beneficjent przyniósł i często kończyło się tym, że nie otrzymał odpowiedniej ilości punktów  

i nie był dofinansowany. Gdyby przyszedł trzy dni wcześniej, to pewnie byłby czas, by mu 

pomóc i trochę poprawić ten wniosek.” [Przedstawiciel LGD] 
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Kryteria wyboru dla poszczególnych działań według uczestników wywiadu zostały ocenione dobrze. 

Respondenci nie wprowadziliby żadnych poważnych zmian. Nie było ich zdaniem kryteriów 

kłopotliwych dla wnioskujących. Przede wszystkim kryteria były zmieniane na podstawie wyników 

monitoringu Strategii, starano się je dostosowywać do osiąganych w danym momencie wskaźników, 

by wdrażanie LSR przebiegało właściwie. Wskazywano jednak, że wątpliwości i szersze dyskusje 

budziło kryterium jakościowe w postaci wykazywania się innowacyjnością. Trudno było w niektórych 

przypadkach określić, czy beneficjent wykazał innowacyjność projektu. Wycofano się zatem z tego 

kryterium i doprowadzono do sytuacji, w której większość kryteriów przedstawiana jest zero-

jedynkowo, by sytuacja była jasna i czytelna. W przypadku kryteriów uznaniowych polega się 

natomiast na tym, co beneficjent umieścił we wniosku i w sprawozdaniach. Weryfikacja częściowo 

musi być więc oparta na wzajemnym zaufaniu. Zdaniem badanych najlepszą oceną przejrzystej  

i właściwej strategii wyboru wniosków jest to, że LGD otrzymało dodatkowe 5 mln zł w związku  

z pozytywną oceną działań. 

„Modyfikacje przez te kilka lat doprowadziły do takiego stanu, że kryteria były na tyle zero-

jedynkowe, takie uczciwe, że beneficjenci w sumie wiedzieli, czego się mają spodziewać (…), 

kiedy jest jakaś dwuznaczność, co do samego rozumienia kryterium, to my też na poziomie 

Rady osiągnęliśmy pewną jednoznaczność i świadomość tego, że pod hasłem danego 

kryterium tego należy oczekiwać. To też jest bardzo ważne, żeby takich wątpliwości nie 

było.” [Przedstawiciel LGD] 

„Tu musi być albo czarne albo białe. Nie może być szare. Dokładnie tak jest.” [Przedstawiciel 

LGD] 

„Tutaj były też kryteria, które zostały poniesione na działania inwestycyjne. Szedł za tym 

efekt społeczny, jakaś inicjatywa, jakieś przedsięwzięcie, ludzie się zintegrowali, spotkali  

w wyremontowanej świetlicy, czy na utworzonym placu zabaw.” [Przedstawiciel LGD] 

Adekwatność wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania realizacji LSR została oceniona bardzo 

dobrze. Zdaniem respondentów zostały one prawidłowo oszacowane. Wśród wniosków, jakie 

powinny być wyciągnięte na przyszłość wymieniono nie do końca precyzyjne w czasie tworzenia LSR 

podejście członków LGD do oceny niektórych wskaźników bazowych. Planowano wtedy osiągniecie 

celu nie mając odniesienia do tzw. roku bazowego. Stąd pojawił się postulat wprowadzenia roku 

bazowego – odniesienia, które będzie też upraszczało monitoring. Podkreślono, że z perspektywy 

wdrażania LSR przyjęto stosunkowo bezpieczne wskaźniki, które udało się osiągnąć. Zaznaczono 

jednak, że w związku z potrzebą zrealizowania wskaźników produktu trzeba było większego 

zaangażowania w działania promocyjne przed naborem i bezpośrednie kontakty (szukanie 

beneficjentów). 

„Najważniejsze na pewno i czego bardzo szczegółowo pilnujemy, to wskaźniki produktu. 

Żeby operacje, które się później mają przyczynić do realizacji wskaźników rezultatów czy 
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oddziaływania, były faktycznie przygotowywane, by operacje takie wsparcie uzyskiwały, 

stąd pewnie większe zaangażowanie w działania przed naborem, te bezpośrednie kontakty, 

szukanie tych beneficjentów, trochę takie wręcz dobieranie beneficjentów do działań, by 

zachęcać takich, którzy są kluczowi dla wdrażania Strategii.” [Przedstawiciel LGD] 

Jedynym problemem z organizacją szkoleń, warsztatów i innych spotkań organizowanych przez LGD, 

jaki wymieniano była ograniczona liczba miejsc na tych wydarzeniach. Cieszyły się one tak dużym 

zainteresowaniem, że nie dla wszystkich znajdowało się miejsce. Świadczy to o dużym sukcesie LGD, 

ponieważ obecnie nie wymaga to już tak dużego wysiłku promocyjnego, jak na początku, żeby 

zachęcić i przyciągnąć zainteresowanych. LGD wyrobiło sobie dobrą markę i pozytywnie się kojarzy.  

O dobrym stopniu rozwoju i organizacji świadczy też dobra współpraca z samorządami, które same 

zabiegają o to, by z pomocą LGD realizować takie wydarzenia (udostępniają sale, zaplecze techniczne, 

osoby do obsługi). Poprawiła się też świadomość społeczna, mieszkańcy wiedzą, że mogą liczyć na 

LGD i projekty realizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia. Kluczowe zdaniem respondentów było 

to, że LGD skupiła się na aktywizacji mieszkańców. Formuła spotkań, takich jak szkolenia 

przygotowujące do pozyskiwania dofinansowania, spotkania informacyjne, warsztaty związane  

z dziedzictwem kulturowym, czy kulinarnym, była integracyjna i aktywizacyjna. 

„To jest sukces grupy, że szkolenia czy jakieś spotkania organizowane przez Biuro, przez 

Grupę, na tyle się dobrze kojarzą, że od razu na starcie przyciągają zainteresowanych. Nie 

trzeba wielkiego trudu promocyjnego na starcie, żeby zachęcić i przyciągnąć tych ludzi 

zainteresowanych. To też świadczy o pewnym poziomie organizacji, ale też o pewnej 

pozytywnej marce, która gdzieś w świadomości wszystkich mieszkańców, zainteresowanych 

rozwojem obszarów wiejskich, funkcjonuje.” [Przedstawiciel LGD] 

„Ja jeszcze myślę, że ważne jest to, że LGD jest pierwszą taką organizacją na terenie 

powiatu, która skupia się bezpośrednio na aktywności mieszkańców, główną rolą, poza tymi 

wątkami związanymi z wdrażaniem Strategii i tymi usługami doradczymi jest to, że jest 

dedykowana aktywizacji mieszkańców i ważne jest dla tych ludzi, że doceniana jest każda 

najmniejsza aktywność.” [Przedstawiciel LGD] 

Dla niektórych beneficjentów barierą/utrudnieniem była sama procedura podpisania umowy  

o dofinansowanie a następnie procedura rozliczenia projektu. Przejście przez procedurę oceniania, 

zwłaszcza w zakresie kwalifikowalności wydatków, było dużym ograniczeniem i sprawiało problemy. 

Innym problemem była konieczność uzupełniania wniosku o wymagane załączniki na etapie oceny  

w Urzędzie Marszałkowskim lub Agencji Restrukturyzacji. Dlatego doradztwo LGD było prowadzone 

nie tylko przed aplikacją, ale i w czasie realizacji oraz rozliczania projektu. Kolejnym utrudnieniem był 

bardzo długi czas od złożenia wniosku do podpisania umowy. Beneficjenci nie byli o tych 

przedłużeniach - powodowanych dużą liczbą wniosków – informowani. Ponadto problemem był brak 

systemu zaliczkowania i konieczność zabezpieczenia wniosku gwarancją bankową. Zwłaszcza 
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organizacjom pozarządowym brakowało środków, żeby w takiej sytuacji zrealizować operację. 

Dlatego LGD nawiązało współpracę z bankami, które oferowały kredyty i zdobywało pieniądze na 

prowizję bankową i odsetki. Wymieniano również biurokrację, pod którym to hasłem rozumiano 

konieczność kilkukrotnego składania tych samych dokumentów na etapie przygotowywania 

wniosków, protokołu z wyboru ofert, zapytania ofertowego, płatności. Za każdym razem 

występowała konieczność posiadania aktualnych dokumentów i ponoszenia kosztów ich uzyskania. 

Niektóre płatne załączniki trzeba było pobierać z urzędów kilka razy. Beneficjenci zwracali się z tym 

problemem do LGD, jednak Stowarzyszenie nie ma wpływu na ten obszar. Mimo wszystko z pewnych 

rzeczy, konieczności składania kilka razy tych samych załączników, LGD starało się beneficjentów 

odciążyć, pomóc w załatwianiu tych formalności. 

„Bardzo długi czas od złożenia wniosku do podpisania umowy. Ten wniosek u nas, myśmy 

mieli 45 dni na to, żeby przekazać wniosek do urzędu, a urząd miał już dużo dłuższy czas  

i ten czas był przekraczany, z jednej strony beneficjenci nie byli informowani o tym, że  

z powodu dużej liczby wniosków czas zostaje przesunięty, nie były takie pisma wysyłane do 

beneficjentów, oni się niepokoili, zmieniały się koszty, jak mijał rok albo półtorej a często tak 

było, to zmieniał się rynek, zmieniały się koszty, później tak jak założyli we wniosku nie byli 

w stanie zrealizować.” [Przedstawiciel LGD] 

„Moim zdaniem bez potrzeby te same dokumenty szły. Biurokracja. Szły do płatności  

a potem jeszcze raz te dokumenty otrzymywała kontrola. Jest to w tym samym urzędzie, ta 

sama instytucja, więc wydaje mi się, że nawet z racji oszczędności papieru można by to było 

w jakiś sposób ograniczyć. Beneficjenci się dziwili, że jest to tak zorganizowane. Ale na to też 

wpływu nie mamy.” [Przedstawiciel LGD] 

Wpływ działalności LGD na rozwój gmin, na terenie których funkcjonuje Stowarzyszenie był oceniany 

bardzo wysoko. Wskazywano główne obszary, na które LGD miało największy wpływ. Były to 

spotkania aktywizujące mieszkańców, wspieranie organizacji pozarządowych, rozwój turystyki, 

agroturystyki. Jeśli chodzi o działania na rzecz mieszkańców podkreślano inwestycje w infrastrukturę, 

jak powstanie lub wyremontowanie świetlic, zadbanie o centra miejscowości, place zabaw, boiska, 

ścieżki rowerowe. To dzięki temu aktywizuje się i integruje mieszkańców, dając im przestrzeń, gdzie 

mogą się spotkać, podjąć aktywność w zakresie kultury, sportu, turystyki. Co do turystów, zwracano 

uwagę na to, że doceniają oni odnowione zabytkowe budowle, ochronę zwyczajów, obrzędów. Jeden 

z badanych zwrócił też uwagę na właściwe łączenie tradycji i nowoczesności, jakie zachodzi dzięki 

działalności LGD – z jednej strony następuje ochrona dziedzictwa, a z drugiej strony rozwija się 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

„Świetlice, centra miejscowości, place zabaw, boiska, to jest infrastruktura, która służy 

mieszkańcom i pozwala tak naprawdę na podejmowanie różnych aktywności w zakresie 
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kultury, sportu, turystyki i gdyby nie ta infrastruktura integracja też by inaczej wyglądała.” 

[Przedstawiciel LGD] 

„Wystarczyłoby sfotografować nasz powiat w 2006 roku i teraz te same miejsca i wtedy to 

byłby najlepszy obraz (…) i jeszcze to, co w ludziach siedzi, ta radość życia i chęć robienia 

czegoś, to jest nie do oszacowania.” [Przedstawiciel LGD] 

„Zostało umożliwione obejrzenie tego, ale też ocalenie od zapomnienia. Bo te babcie, które 

teraz wyszły na świat i pokazują jak upleść z rogożyny, co to ta rogożyna, itd. Gdyby nie 

działania LGD to one by z domu nie wyszły.” [Przedstawiciel LGD] 

Obecnie prowadzone działania LGD powinny być zdaniem badanych kontynuowane. Częściowo 

zmiany będą wprowadzane w związku z rozporządzeniami, do których zastosować będzie się musiało 

LGD w kolejnych latach działania, np. połowa budżetu będzie musiała być przekazywana na 

przedsiębiorczość. Przedstawiciele LGD uważają, że obszar LGD nadal będzie rozwijał się w kierunku 

turystyki, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. To, na co Stowarzyszenie powinno zwrócić 

szczególną uwagę to tworzenie produktów turystycznych i faktycznej działalności gospodarczej (od 

znalezienia produktu, przez wsparcie przedsiębiorcy w czasie prac koncepcyjnych i marketingowych, 

po sprzedawanie produktu). Chodzi tutaj zwłaszcza o zdrową żywność i ekologiczne produkty.  

W kręgu zainteresowania LGD w przyszłości powinny znaleźć się również: spotkania z mieszkańcami, 

konsultacje, dokonywanie wewnętrznej diagnozy, aby znaleźć obszar oddziaływania wyróżniający 

LGD pośród sąsiadujących obszarów. 

„Zmiana powinna nastąpić, by nie skupiać się tylko na wydobywaniu i promowaniu, ale 

przekuwaniu różnych rzeczy na faktyczny produkt turystyczny i faktyczną działalność 

gospodarczą. Czyli nie tylko znamy przepisy i wiemy, że ktoś piecze taką szarlotkę, czy coś 

wyplata, ale żeby to była trwale dostępna usługa, z korzyścią dla tego, kto tę usługę 

świadczy, a nie tylko od imprezy do imprezy, tylko niezależnie od dnia w roku, jeśli ktoś 

przyjedzie w ten region, otrzyma mapę, przewodnik to wie, że od tej do tej może pojechać  

i z takich usług na określonych zasadach skorzystać.” [Przedstawiciel LGD] 

„Przed nami dużo pracy na poziomie diagnozy, żeby znaleźć ten wyróżnik i się zastanowić 

czy faktycznie jest coś na tyle cennego u nas, żeby przykuwało uwagę innych i co jest nas  

w stanie uczynić konkurencyjnymi w stosunku do innych już lepiej rozwiniętych turystycznie 

regionów.” [Przedstawiciel LGD] 

Ogólna ocena sprawności i efektywności funkcjonowania LGD była zdaniem badanych bardzo dobra. 

LGD w pełni wykorzystuje swój potencjał. Zmiany funkcjonowania zostaną natomiast wymuszone 

przez wejście nowych wytycznych od 1 stycznia 2016 r., np. sprzedaż bezpośrednia, przy czym badani 

byli pewni, że wymuszą one wzrost jakości i efektywności funkcjonowania LGD. Na pracowników LGD 
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spadnie m.in. obowiązek pomocy beneficjentom w nagłaśnianiu produktów regionalnych, 

znajdowaniu dla kolejnych projektów ich dotyczących dofinansowania. 

„Media nagłaśniają, że będzie można sprzedawać do 150 tys. euro rocznie ze swojego 

gospodarstwa z 2% ryczałtowym podatkiem do Urzędu Skarbowego. W ostatnich dniach jest 

to sprawa bardzo nagłośniona. Wydaje mi się, ze to będzie dla naszej jednostki LGD bardzo 

pomocne i wydaje mi się, że będzie tu jeszcze bardziej pod względem kulinarnym rozwijać 

się to LGD.” [Przedstawiciel LGD] 

4. Wyniki badania telefonicznego wśród beneficjentów  

4.1. Ocena procesu wnioskowania o dofinansowanie przy pomocy LGD 

„Owocowy Szlak” 

Badani w ankiecie telefonicznej beneficjenci największą liczbę wniosków złożyli w ramach Małych 

Projektów – było to 80,6% wszystkich zgłaszanych wniosków. Pozostałe 19,4% dzieli się między: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (8,1%), Odnowę i rozwój wsi (6,5%)oraz Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw (4,8%). 

Zdecydowana większość przyznanych badanym beneficjentom dofinansowań, dotyczyła wniosków 

złożonych w ramach Małych Projektów – było to aż 82,6% ogółu. Dofinansowania w zakresie 

Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej stanowiły  8,1% wszystkich dofinansowań,  

a w ramach Odnowy i rozwoju wsi przydzielono ich 6,5%. Na Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw przyznano 3,2% dofinansowań. 

Rysunek 11. Zestawienie projektów, w ramach których wnioskowano i w ramach których 
otrzymano dofinansowanie 

 

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Małych Projektów najczęściej badani beneficjenci składali 

pojedynczo (24 wskazania), albo po dwa wnioski (16 odpowiedzi). Zdarzyło się także, że jedna osoba 
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wnioskowała 10 albo i 11 razy (po 1 wskazaniu). 4 respondentów kierowało 3 wnioski w ramach 

Małych Projektów, a 3 badanych – 4 wnioski. Jeden badany wnioskował pięciokrotnie w ramach 

omawianego działania. W ramach Odnowy i rozwoju wsi dwie osoby wnioskowały o dofinansowanie 

po cztery razy. Oprócz tego jeszcze dwie osoby złożyły wnioski – jedna z nich pięć, a druga sześć razy. 

Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – w tym 

zakresie wnioskowały jednokrotnie 3 osoby. Jednokrotnie wnioski o dofinansowanie złożyło także  

5 osób w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej. 

Wśród 133 złożonych przez badanych beneficjentów wniosków, dofinansowanie otrzymało 118. 

Wśród badanych przeważały osoby składające jeden wniosek – 39 z nich uzyskało dofinansowanie.  

11 respondentów uzyskało dofinansowanie dla 2 wniosków, po 2 opiniodawców otrzymało środki  

w związku z 3 i 4 wnioskami, a 6 i 7 wniosków udało się złożyć z sukcesem 2 innym badanym.  

Rysunek 12. Ilość złożonych wniosków, które otrzymały dofinansowanie z pomocą LGD „Owocowy 
Szlak” 

 

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Proces oceniania wniosków przez LGD „Owocowy Szlak” był przez badanych beneficjentów bardzo 

dobrze postrzegany. Aż 81,0% respondentów oceniło go w ten sposób, 13,8% oceniło omawiany 

aspekt działalności LGD „Owocowy Szlak” dobrze, a 5,2% uważa, że zasługuje on na ocenę średnią. 

Nie pojawiły się żadne negatywne wskazania – nikt z opiniodawców nie wybrał oceny złej ani bardzo 

złej.  

Po przeliczeniu skali opisowej na liczbową, zgodnie z założeniem, że ocena „bardzo dobrze” = 5,  

a „bardzo  źle” = 1, uzyskano średnią wartość oceny omawianego aspektu działalności LGD na 

poziomie 4,8 w pięciostopniowej skali. 
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Rysunek 13. Ocena procesu oceniania wniosków przez Radę LGD „Owocowy Szlak” 

 

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Wśród wniosków, które LGD „Owocowy Szlak” zaopiniowało pozytywnie, przekazanych do akceptacji 

przez Urząd Marszałkowski przeważały te skierowane do uzupełnienia. Stanowiły one 63,9% 

wniosków pozytywnie rozpatrzonych przez LGD „Owocowy Szlak.” Wnioski, które zostały 

zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski bez zastrzeżeń stanowiły drugą najliczniejszą grupę – 

24,1%. 7,5% wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez LGD odrzucił Urząd Marszałkowski.  

W przypadku 4,5% wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez LGD badani sami rezygnowali  

z realizacji projektu. 

Rysunek 14. Weryfikacja wniosków w Urzędzie Marszałkowskim 

 

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Wśród przyczyn skierowania wniosków do uzupełnienia najczęściej wymieniano braki  

w dokumentacji. Pojawiły się także pojedyncze wskazania na konieczność zmiany zakresu celów 

projektowych oraz uzasadnienie kosztów projektowych. 

Przyczyny odrzucenia wniosków przez Urząd Marszałkowski to najczęściej brak funduszy i nie 

spełnianie odpowiednich warunków przez zgłaszany projekt. Jedna osoba jako uzasadnienie 

odrzucenia wniosku przez Urząd Marszałkowski podała brak dobrej woli pracownika tego Urzędu. 
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Niektórzy badani rezygnowali ze zgłoszonych projektów. Takie postępowanie motywowali najczęściej 

brakiem możliwości realizacji projektu. W pojedynczych przypadkach przyczyną wycofania się 

badanych były powody finansowe oraz decyzja sądu. 

W ramach dofinansowywanych projektów przewidziano różne działania, skierowane do 

poszczególnych grup. Wśród adresatów operacji, na które pozyskano dofinansowanie najliczniej 

wymieniano mieszkańców – 65,5% beneficjentów wskazało taką odpowiedź. 48,3% projektodawców 

adresowało dofinansowywane działania do turystów, a 12,1% z nich wskazało na inną grupę. 

Rysunek 15. Grupa, do której skierowane były operacje, na które pozyskano dofinansowanie 

 

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Wśród odpowiedzi ‘Inna grupa’ uszczegóławiano, że chodzi o osobę fizyczną (3 wskazania), uczniów 

szkół (2 wskazania), Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich (1 wskazanie) lub gospodarstwa 

agroturystyczne (także 1 wskazanie). 

Jako, że największa ilość beneficjentów kierowała swój projekt do mieszkańców, poproszono  

o jeszcze dokładniejsze sprecyzowanie grupy docelowej. Większość projektodawców, którzy kierowali 

swój projekt do mieszkańców, uszczegółowiła, że chodzi o młodzież i dzieci (37,9%). Drugie popularne 

uszczegółowienie dotyczyło rolników – 24,1% skutecznie wnioskujących o dofinansowanie skierowało 

swój projekt do tej grupy. Projekty dużej grupy (19,0%) beneficjentów skierowano także do kobiet. 

Do bezrobotnych i przedsiębiorców skierowało swoje projekty po 15,5% biorących udział w badaniu. 
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Rysunek 16. Grupa mieszkańców, do której skierowane były operacje, na które pozyskano 
dofinansowanie 

 

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=38 

Duża grupa beneficjentów (37,9%), kierujących swój projekt do mieszkańców, uszczegółowiając 

grupę docelową wybrała odpowiedź ‘Inna grupa’. W jej obrębie pojawiły się wskazania na wszystkich 

mieszkańców (14 odpowiedzi), osoby dorosłe (5 odpowiedzi) i osoby starsze (3 odpowiedzi). 

Aż 60,3% badanych zauważyło wzrost ruchu turystycznego lub wzrost zainteresowania osób spoza 

powiatu ofertą turystyczną. Blisko 20% respondentów nie sprecyzowało własnej opinii na wskazany 

temat, natomiast nieco ponad 20% opiniodawców było zdania, że nie nastąpił ani wzrost ruchu 

turystycznego, ani wzrost zainteresowania ofertą turystyczną osób spoza powiatu. 

Rysunek 17. Obserwacje ruchu turystycznego i zainteresowania ofertą turystyczną 

 

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Znaczna większość (70,7%) beneficjentów oceniła trudności związane z uzyskaniem porady 

dotyczącej przygotowania wniosku o dofinansowanie jako bardzo małe. Tak samo 48,3% 

respondentów oceniło trudności w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. W ocenie 51,7% 

opiniodawców trudności w przygotowaniu wniosku o płatność także były bardzo małe. Duże 

trudności dotyczące jednego z aspektów (przygotowanie wniosku o dofinansowanie) zgłaszało 1,7% 

badanych. W przypadku wszystkich rodzajów trudności odsetek osób oceniających je jako bardzo 
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duże nie przekroczył 3,5%. Dokładny rozkład ocen omawianych aspektów zamieszczono na rysunku 

poniżej. 

Rysunek 18. Ocena trudności związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie projektu 

 

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Znaczna większość (86,2%) opiniodawców uważała, że bez dofinansowania nie miałaby możliwości 

realizacji projektu. Pozostałe 13,8% było przeciwnego zdania. 

Rysunek 19. Możliwość realizacji projektu bez pomocy dofinansowania pozyskanego  
za pośrednictwem LGD 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Trudność zdobycia informację o tym, skąd można uzyskać dofinansowanie do projektu, zdaniem 

34,5% badanych ocenić można jako średnią. 25,9% beneficjentów uważa, że takie informacje można 

uzyskać łatwo, a kolejne 31,0% sądzi, że jest to wręcz bardzo łatwe. Jako trudną do zdobycia oceniło 

informację o tym, skąd można uzyskać dofinansowanie do projektu 3,4% respondentów, a 5,2% 

beneficjentów było zdania, że jest to nawet bardzo trudne.  
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Rysunek 20. Ocena dotycząca uzyskiwania informacji o tym, skąd można pozyskać dofinansowanie 
projektu 

 

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Najpopularniejszym źródłem informacji o naborach wniosków projektowych, składanych za 

pośrednictwem LGD „Owocowy Szlak” okazała się strona internetowa LGD – wskazało na nią 53,4% 

beneficjentów. Duża ilość (41,4%) badanych podała także odpowiedzi w kategorii ‘Inne źródło’. 17,2% 

respondentów powoływała się na informację w urzędzie, a 15,5% badanych – na informację od 

rodziny lub znajomych. Punkt informacyjny został wskazany przez 13,8% opiniodawców. Najmniejszą 

popularnością cieszyło się pozyskiwanie informacji z prasy lokalnej (1,7%). Ten sam odsetek (5,2%) 

wskazał ulotki i inne portale internetowe, jako źródła informacji o naborze wniosków projektowych. 

Rysunek 21. Źródło wiedzy na temat naborów wniosków  

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Odpowiedź „Inne portale internetowe” została doprecyzowana wskazaniami na http://www. 

http://opolelubelskie.naszemiasto.pl/ i http://www.lubelskie.pl/. Precyzując „Inne źródło”, 

beneficjenci odpowiadali przede wszystkim, że informacje uzyskali w siedzibie LGD „Owocowy szlak.”  

Według 65,5% beneficjentów termin publikacji ogłoszeń o naborze jest odpowiedni. 34,5% 

respondentów życzyłaby sobie wcześniejszego informowania o planowanym naborze wniosków. 

http://www.lubelskie.pl/
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Rysunek 22. Ocena terminu publikacji ogłoszeń w stosunku do prowadzonych naborów 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Aż 72,4% badanych brało udział w organizowanych przez LGD „Owocowy Szlak” imprezach 

szkoleniowych. 25,9% nie brało udziału w takim wydarzeniu, natomiast 1,7% nie potrafi sobie 

przypomnieć, czy uczestniczyło w jakiejś formie szkolenia organizowanej przez LGD. 

Rysunek 23. Udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez 
LGD „Owocowy Szlak” 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Deklarujących udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach lub warsztatach organizowanych 

przez LGD „Owocowy Szlak” poproszono o ich ocenę. Badani wypowiadali się o dwóch aspektach: 

organizacji i przydatności w ubieganiu się o pomoc finansową. Aspekt organizacyjny uzyskał średnią 

ocenę na poziomie 4,7 w pięciostopniowej skali. Przydatność spotkań informacyjnych, szkoleń  
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i warsztatów organizowanych przez LGD „Owocowy Szlak” oceniano średnio na 4,4, czyli nieco niżej, 

niż aspekt organizacyjny. Średnie uzyskano przeliczając opisowe odpowiedzi respondentów na skalę 

liczbową, zgodnie z zasadą, że odpowiedź „Bardzo dobrze” = 5, a „Bardzo źle” = 1. 

Rysunek 24. Ocena spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=42 

Beneficjentów, którzy brali udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach lub warsztatach 

organizowanych przez LGD „Owocowy Szlak” poproszono także o rekomendację zmian, jakie 

należałoby wprowadzić.  

76,2% badanych beneficjentów sądzi, że nie są potrzebne żadne zmiany. Opiniodawcy wyrazili opinię, 

że ulec zmianie mógłby termin warsztatów (9,5%) – doprecyzowali oni, że najlepiej byłoby spotykać 

się  po południu (2 wskazania) lub w weekendy (także 2 wskazania) oraz temat warsztatów (7,1% 

respondentów). Jakość materiałów szkoleniowych chciałoby poprawić 4,8% badanych. Nie pojawiły 

się odpowiedzi wskazujące na braki w zakresie kompetencji osoby prowadzącej, a 2,4% 

opiniodawców zmieniłaby miejsce spotkań. 

Rysunek 25. Rekomendacje zmian w formule spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów 
organizowanych przez LGD „Owocowy Szlak” 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=42 
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Badani, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach 

organizowanych przez LGD „Owocowy Szlak”, zostali zapytani o przyczynę nie korzystania z tych form 

wsparcia. Najczęściej podawanym powodem była niewiedza o fakcie odbywania się wspomnianych 

spotkań – odpowiedziało tak 40,0% respondentów, odpowiadających na to pytanie. 26,7% 

odpowiadających nie odczuwało potrzeby uczestnictwa, a co piątemu badanemu nie odpowiadały 

terminy spotkań.  

Rysunek 26. Powody nieuczestniczenia w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach 
organizowanych przez LGD „Owocowy Szlak” 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=15 

13,3% osób, które nie korzystały ze spotkań informacyjnych, szkoleń ani warsztatów organizowanych 

przez LGD „Owocowy Szlak” wybrało odpowiedź ‘Inne’. Respondenci uszczegółowili wypowiedź, 

podając, że istniały sprawy pilniejsze lub nie zostali zaproszeni na tego typu spotkania. 

Według znacznej większości (87,9%) beneficjentów, kryteria wyboru były sformułowane jasno  

i precyzyjnie. 12,1% respondentów było odmiennego zdania. 

Rysunek 27. Ocena jasności i precyzyjności sformułowania kryteriów wyboru dla działania,  
w ramach którego składano wniosek o dofinansowanie 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 
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Wszyscy badani stwierdzają zgodnie, że zostali odpowiednio poinformowani przez LGD zarówno  

o przebiegu jak i wyniku oceny wniosków przez Radę. 

Znaczna większość (91,4%) beneficjentów planuje ponownie ubiegać się o dofinansowanie z PROW za 

pośrednictwem LGD „Owocowy Szlak.” Niechęć w tym zakresie wyraziło jedynie 8,6% badanych. 

Rysunek 28. Deklaracje odnośnie ubiegania się o dofinansowanie z PROW za pośrednictwem LGD 
„Owocowy Szlak” w przyszłości 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Respondenci, którzy nie planują już ubiegać się o dofinansowanie z PROW poprzez LGD „Owocowy 

Szlak” zostali poproszeni o podanie przyczyny swojej niechęci. Wszystkie podane powody były 

unikatowe, a znalazły się wśród nich: niezadowolenie z dotychczasowej pomocy LGD, brak chęci 

realizowania kolejnych projektów, niezadowolenie z długości czasu sprawdzania wniosku przez LGD 

oraz zniechęcenie zbyt dużą ilością dokumentów. Dodatkowo, jeden z respondentów nie potrafił 

sprecyzować przyczyny swojej niechęci względem ubiegania się o dofinansowanie przy pomocy LGD. 

Współpracę z LGD „Owocowy Szlak” 48 z 58 badanych oceniło jako bardzo dobrą. 9 osób uważa, że 

była to współpraca dobra, a jedna osoba określiła ją jako średnią. Po przeliczeniu odpowiedzi 

opisowych na liczby, zgodnie z zasadą, że „Bardzo dobrze” = 5, a „Bardzo źle” = 1, uzyskano średnią 

na poziomie 4,8 w pięciostopniowej skali. 

4.2. Opinia o LGD „Owocowy Szlak” 

Strona LGD „Owocowy Szlak” stała się źródłem informacji dla niemal co trzeciego respondenta. Mniej 

niż co czwarty pozyskiwał dane na temat LGD od rodziny i znajomych. Imprezy promujące stanowiły 

źródło wiedzy dla 13,8% opiniodawców. Po 12,1% badanych beneficjentów zasięgało informacji na 

stronie internetowej gminy oraz w trakcie imprez organizowanych na terenie LGD. Biuletyn jako 

źródło danych wymieniło 6,9% respondentów, a 3,4% uzyskało informacje z prasy lokalnej. Ponad  

badanych zadeklarowała także inne źródło wiedzy na temat LGD „Owocowy Szlak”. 
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Rysunek 29. Źródło wiedzy na temat LGD „Owocowy Szlak” 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

 

Wśród odpowiedzi ujętych jako ‘Inne źródło’ najczęściej pojawiały się wskazania na osobisty kontakt  

z pracownikiem LGD lub Urzędu Gminy oraz udział w spotkaniu informacyjnym. Pojedyncze 

odpowiedzi dotyczyły wiedzy uzyskanej z telewizyjnego programu, tablic informacyjnych oraz  

z organizacji związanych z rolnictwem („Agencja Modernizacji Rolnictwa”, „Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego”).  

Działania promocyjne w zakresie propagowania działalności LGD „Owocowy Szlak” są przez prawie 

wszystkich respondentów oceniane jako skuteczne. Uważa tak aż 91,4% badanych – przeciwnego 

zdania jest 8,6% beneficjentów. 

Rysunek 30. Ocena skuteczności promocji działalności LGD na terenie gmin 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Opiniodawców, którzy są przekonani o skuteczności promocji działań LGD „Owocowy Szlak” 

poproszono o sprecyzowanie, z którymi formami propagowania zakresu działalności LGD się zetknęli. 

81,1% z nich deklaruje udział w imprezach organizowanych przez LGD. 62,3% uczestniczyło  
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w spotkaniu informacyjnym. Publikacje dotarły do 43,4% respondentów, 41,5% uważa za skuteczną 

promocję bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. Z biuletynem zetknęło się 39,6% badanych. Stoiska 

na targach i gminnych imprezach  zauważyło po 37,7% beneficjentów. Najmniejszy odsetek 

opiniodawców zauważył efekty współpracy z lokalnymi mediami – było to 18,9% badanych. 

Rysunek 31. Formy promocji zakresu działań LGD „Owocowy Szlak” 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=53 

8,6% respondentów oceniających promocję działań LGD „Owocowy Szlak” jako nieskuteczną zostało 

poproszone o rekomendacje usprawnień, które przyczyniłyby się do zwiększenia skuteczności 

promocji. Wszystkie wskazania w tym zakresie były unikatowe i powtarzały odpowiedzi z kafeterii 

zaprezentowanej na powyższym wykresie. Można stąd wnioskować, że do części badanych nie 

dotarły działania promocyjne. W tabeli poniżej zacytowano odpowiedzi opiniodawców na pytanie  

o rekomendowane usprawnienia w zakresie promocji działań LGD „Owocowy Szlak”. 

Tabela 6. Usprawnienia promocji działań LGD „Owocowy Szlak” rekomendowane przez badanych 

Rekomendacja 
Liczba 
wskazań 

Internet, telefon 1 

Informacje powinny pojawić się na stronie internetowej Urzędu Gminy, powinny być organizowane spotkania 
z mieszkańcami 

1 

Ulotki i foldery, dostępne np. w bibliotece 1 

Więcej spotkań, żeby ludzie dowiedzieli się o LGD 1 

Informowanie mieszkańców o LGD i możliwości wzięcia dofinansowania 1 

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=5 
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Mimo dostępności pięciostopniowej skali oceny stopnia wykorzystania potencjału, jakim dysponuje 

LGD „Owocowy Szlak”, respondenci ograniczyli się do trzech najwyższych stopni ocen, pomijając 

zupełnie oceny negatywne. Najmniejszy odsetek – 8,6% - badanych uważa, że potencjał LGD 

wykorzystano przeciętnie. Blisko 40% opiniodawców jest zdania, że wykorzystano go w pełni, choć 

nie wyraża tej opinii z pewnością, cechującą ponad połowę badanych (51,7%), która przekonana jest, 

że potencjał LGD zdecydowanie wykorzystano w pełni. 

Rysunek 32. Ocena stopnia wykorzystania potencjału, jakim dysponuje LGD "Owocowy Szlak" 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Ponad połowa badanych beneficjentów jest przekonana, że LGD „Owocowy Szlak” jest bardzo dobrze 

rozpoznawalne w lokalnym środowisku. Kolejnych blisko 40% także sądzi, że LGD jest rozpoznawalne. 

Według 5,3% beneficjentów, biorących udział w badaniu, rozpoznawalność LGD w lokalnym 

środowisku jest słaba. 3,5% opiniodawców nie potrafiło sprecyzować własnego zdania w tej sprawie. 

Rysunek 33. Ocena stopnia rozpoznawalności LGD „Owocowy Szlak” w lokalnym środowisku 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Zdaniem 74,1% beneficjentów, biorących udział w badaniu, działania, które przyczyniły się do lepszej 

popularyzacji działalności LGD „Owocowy Szlak” to przede wszystkim imprezy promujące LGD. 

Bezpośrednie kontakty z mieszkańcami są źródłem popularności LGD według 62,1% respondentów. 

Ponad połowa opiniodawców opowiedziała się także za przydatnością stoisk promocyjnych na 
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gminnych imprezach, jako sposobie promocji działalności LGD. 31,0% uważa, że współpraca  

z lokalnymi mediami także przynosi rezultaty. 19,0% badanych przypomina sobie także inne działania. 

Rysunek 34. Działania, które przyczyniły się do lepszej popularyzacji działalności LGD „Owocowy 
Szlak” 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Wśród odpowiedzi poza kafeterią, wymienionych w grupie ‘Inne działania’ znalazły się materiały 

promocyjne. Oprócz tego niektórzy badani uważają, że żadne z powyżej wymienionych działań nie 

przyczyniło się do lepszej popularyzacji działalności LGD „Owocowy Szlak”. 

Na tym samym terenie, co LGD „Owocowy Szlak”, działają także inne organizacje. Badanych 

poproszono o ocenę stopnia aktywności LGD w porównaniu z nimi. 44,8% respondentów jest 

zdecydowanie przekonanych, że aktywność LGD jest większa. Nieco mniejszym zdecydowaniem 

charakteryzowało się kolejne 36,2% opiniodawców, którzy także oceniali LGD jako aktywniejsze. 

Mniej niż co piąty badany był zdania, że aktywność LGD jest na takim samym poziomie, jak ma to 

miejsce w przypadku innych organizacji. Jako mniej aktywne oceniło LGD 1,7% respondentów. 

Rysunek 35. Ocena stopnia aktywności stowarzyszenia LGD „Owocowy Szlak” na tle innych 
organizacji 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 



                               

 

Strona 58 z 114 

 

Badani ocenili także efektywność (rozumianą jako sprawność działania i wydatkowania środków) LGD 

„Owocowy Szlak.” Mimo pięciostopniowej skali ocen, respondenci ograniczyli się do trzech 

najwyższych stopni. Po przeliczeniu ocen opisowych na liczby (zgodnie z zasadą, że odpowiedź 

„bardzo dobrze” = 5, a „bardzo źle” = 1) uzyskano średnią na poziomie  4,5 w pięciostopniowej skali. 

Wśród preferencji respondentów, dotyczących przyszłych źródeł informowania o pomocy 

świadczonej przez LGD największą popularnością cieszył się Internet, który wskazało jako pożądane 

źródło informacji aż 74,1% badanych. 27,6% beneficjentów biorących udział w badaniu wskazało 

ulotki jako odpowiedni rodzaj informatora na przyszłość. Po 25,9% opiniodawców preferowałaby 

zasięgać wiedzy o LGD za pośrednictwem urzędu, poprzez organizowane przez LGD imprezy lub  

z jeszcze innego źródła. Po 15,5% beneficjentów preferowałoby w przyszłości prasę, plakaty  

i billboardy jako źródło informacji o pomocy udzielanej przez LGD. Pozostałe propozycje uzyskały 

poparcie mniej niż 10% badanych. Dokładny rozkład odpowiedzi zilustrowano na poniższym rysunku. 

Rysunek 36. Preferencje odnośnie przyszłych źródeł informacji na temat pomocy udzielanej przez 
LGD „Owocowy Szlak” 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Wszystkie odpowiedzi zgrupowane pod nazwą ‘Inne źródło’ odnoszą się do kontaktu z pracownikami 

LGD: bezpośredniego, telefonicznego lub mailowego. 

Opisowe oceny wybranych aspektów kontaktu z pracownikami LGD „Owocowy Szlak” zamieniono na 

wartości liczbowe zgodnie ze skalą, w której odpowiedzi „Bardzo dobrze” przypisano rangę 5,  

a odpowiedzi „Bardzo źle” – 1.  Wartości wszystkich średnich ocen w kwestiach dotyczących 
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kontaktów z pracownikami LGD znalazły się między 4,8 a 4,9. Średnie uzyskanych ocen zamieszczono 

w poniższej tabeli. 

Tabela 7. Średnia ocena kontaktu z pracownikami LGD „Owocowy szlak” 

Oceniany aspekt kontaktu z pracownikami LGD 
Średnia 
ocena 

Poziom wiedzy merytorycznej pracowników 4,9 

Chęć do udzielania informacji 4,9 

Jakość udzielonych informacji 4,8 

Poziom kultury osobistej 4,9 

Dostępność pracowników w biurze/pod telefonem/mailem 4,8 

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Wszyscy badani beneficjenci – oprócz jednego – korzystali ze świadczonego przez pracowników lub 

członków organów LGD doradztwa. 

Rysunek 37. Korzystanie z usług doradztwa świadczonego przez pracowników lub członków 
organów LGD „Owocowy Szlak” 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Respondentów, którzy korzystali z doradztwa LGD poproszono o ocenę przydatności tej formy 

pomocy. Mimo zastosowania czterostopniowej skali ocen, opiniodawcy ograniczyli się do dwóch 

najwyższych stopni skali. 84,2% z nich uważa poradę udzieloną przez pracownika lub członka organu 

LGD „Owocowy Szlak” za zdecydowanie pomocną. Pozostałe 15,8% nie wyraża tej odpowiedzi z takim 

zdecydowaniem, jak większość, jednak jest również przekonana o pomocnym charakterze doradztwa. 
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Rysunek 38. Ocena doradztwa świadczonego przez pracowników lub członków organów  
LGD „Owocowy Szlak” 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=57 

Wszyscy beneficjenci – oprócz tego, który nie skorzystał – wiedzieli o możliwości skorzystania  

z pomocy pracownika lub członka któregoś z organów LGD podczas wypełniania wniosków. 

Rysunek 39. Wiedza o możliwości skorzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników  
lub członków organów LGD „Owocowy Szlak” 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Beneficjenci biorący udział w badaniu w większości (87,9%) korzystali z pomocy podczas wypełniania 

wniosków projektowych. Pozostałe 12,1% respondentów poradziło sobie z tym zadaniem 

samodzielnie. 
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Rysunek 40. Pomoc uzyskana przez badanych podczas wypełniania wniosków projektowych 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Opiniodawcy, którzy skorzystali z czyjejś pomocy wypełniając wniosek precyzowali, że pomagał im 

pracownik LGD (82,4%), zewnętrznej firmy (9,8%) lub jeszcze inna osoba (7,8%). 

Rysunek 41. Źródła pomocy uzyskanej podczas wypełniania wniosku projektowego 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=51 

Wśród wskazań określonych jako ‘Inna odpowiedź’ znaleźli się pracownicy agencji związanych  

z rolnictwem, takich jak Ośrodek Doradztwa Rolniczego, czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły także pomocy pracownika Urzędu Gminy i innej, bliżej 

niezdefiniowanej osoby. 

Respondentów zapytano, czy udało im się zrealizować projekt zgodnie ze wszystkimi założonymi we 

wniosku wytycznymi. 87,9% badanych odpowiedziało twierdząco na tak postawione pytanie. 12,1% 

opiniodawców nie potwierdziła realizacji projektu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku. 
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Rysunek 42. Status realizacji projektu w odniesieniu do wszystkich zawartych we wniosku założeń 
projektowych 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Badani, którzy nie mogli pochwalić się realizacją wszystkich założeń zawartych we wniosku 

precyzowali, że projekt jeszcze się nie zakończył, w związku z czym nie podsumowano i nie oceniono 

jeszcze stopnia zgodności realizacji z założeniami. Jedna osoba uzasadniła negatywną odpowiedź na 

to pytanie rezygnacją z projektu. 

Oceniając adekwatność dofinansowania w stosunku do poświęconego czasu oraz zaangażowania  

w przygotowanie wniosku blisko połowa badanych (46,5%) uznała je za zdecydowanie odpowiednie. 

Bez podobnego zdecydowania, choć także pozytywnie wypowiadało się w tej kwestii 39,7% badanych 

beneficjentów. 6,9% ocenia stopień adekwatności dofinansowania jako średni, zaś odpowiedzi 

negatywnie oceniające proporcję między zainwestowanym czasem i poświęceniem a uzyskanym 

efektem stanowią podobny odsetek (6,9%). Tylko jedna osoba wśród negatywnie oceniających 

adekwatność oceniła ją skrajnie źle. 

Rysunek 43. Ocena adekwatności zaangażowania i czasu włożonego w przygotowanie wniosku 
względem uzyskanego dofinansowania 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 
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Osoby, które uznały, że dofinansowanie nie jest adekwatne lub jest zdecydowanie nieadekwatne do 

zaangażowania i czasu poświęconego na wypełnianie wniosków zostały poproszone o podanie 

przyczyn, dla których tak sądzą. Ci respondenci rekrutują się spośród wciąż oczekujących na 

dofinansowanie, a dwoje wskazało także na skomplikowanie procedury wnioskowania jako 

decydujące o przyznanej ocenie. 

W trakcie realizacji projektu badani beneficjenci mogli natrafić na rozmaite problemy i bariery 

zewnętrzne. Ostatnie pytanie skierowane do respondentów dotyczyło wystąpienia tego typu 

negatywnych czynników na etapie realizacji projektu. Ich wystąpienie deklarowała mniejszość 

(27,6%) badanych – 72,4% nie doświadczyło problemów wynikających z nieopisanych dotąd  

w ankiecie okoliczności. 

Rysunek 44. Inne problemy lub bariery napotkane podczas realizacji projektu 

 Źródło: Badanie CATI z beneficjentami, N=58 

Bariery, które napotkało 27,6% badanych były związane głównie z brakiem funduszy. Wystąpiły także 

problemy natury merytorycznej oraz negatywne okoliczności pogodowe, utrudniające realizację 

projektu w takiej formie, w jakiej był on zaplanowany. Dodatkową barierę według badanych 

stanowiło także długie oczekiwanie na każdym etapie procesu wnioskowania. 

5. Wizerunek i skuteczność działania LGD „Owocowy Szlak” w 

oczach mieszkańców  

Duża większość (98,0%) badanych jest zaznajomiona z nazwą LGD „Owocowy Szlak.” Tylko  

4 respondentów nigdy nie słyszało o tej Lokalnej Grupie Działania. 
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Rysunek 45. Czy słyszał/a Pan/i nazwę >Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”>? 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Respondentów, którym nieobca była nazwa LGD „Owocowy Szlak” zapytano, z czym im się ona 

kojarzy. Najczęściej powtarzającymi się (po 51,0%) skojarzeniami były: możliwość złożenia wniosku  

o dofinansowanie, która charakteryzuje podstawową działalność LGD oraz organizowane imprezy, 

które oprócz promocyjnego względem LGD charakteru wpisały się  pozytywnie w pamięci badanych. 

Blisko 40% mieszkańców obszaru LGD, biorących udział w badaniu skojarzyło Lokalną Grupę Działania 

„Owocowy Szlak” z LSR, a kolejnych 13,8% wskazało na skojarzenia z programem LEADER. 

Rysunek 46. Z czym kojarzy się Panu/i LGD „Owocowy Szlak”? 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=196 

Większość (55,4%) respondentów, którzy odpowiadali na to pytanie, oceniła pracę osób 

zatrudnionych w biurze LGD „Owocowy Szlak” bardzo dobrze. Blisko 40% badanych oceniało ten 

aspekt dobrze, a jedynie 4,7% ogółu oceniających określiło go jako „przeciętny.” Mimo możliwości 

przyznania ocen w pięciostopniowej skali, badani ograniczyli się do jej trzech pierwszych stopni, nie 

przyznając ocen negatywnych. 
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Po zamianie skali opisowej na liczbową (zgodnie z zasadą, że odpowiedź „bardzo dobrze” = 5,  

a „bardzo źle” = 1) uzyskano średnią ocenę omawianego aspektu na poziomie 4,5 w pięciostopniowej 

skali. 

Rysunek 47. Jak Pan/i ocenia pracę osób zatrudnionych w biurze LGD „Owocowy Szlak”? 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=193 

Spośród odpowiadających na to pytanie mieszkańców obszaru LGS „Owocowy Szlak” aż 91,8% ma 

świadomość, że z pomocą LGD „Owocowy Szlak” można ubiegać się o dofinansowanie na realizację 

projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jedynie 8,2% respondentów nie miało 

takiej wiedzy. 

Rysunek 48. Czy wie Pan/i, że z pomocą LGD „Owocowy Szlak” można ubiegać się  
o dofinansowanie na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich? 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=196 

Większość (66,8%) respondentów, których zapytano o udział w organizowanych przez LGD 

spotkaniach informacyjnych, szkoleniach lub warsztatach potwierdza udział w którejś z tych form. 

32,1% nie brało udziału w szkoleniach, warsztatach ani spotkaniach informacyjnych. 1,0% 

opiniodawców nie pamięta, czy brało udział w tych działaniach. 
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Rysunek 49. Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach lub warsztatach 
organizowanych przez LGD? 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=196 

 

Ci spośród badanych, którzy brali udział w którejś z organizowanych przez LGD form spotkań 

poproszeni zostali o ocenę ich organizacji. Mimo zastosowania pięciostopniowej skali opisowej 

(możliwość odpowiedzi od „bardzo dobrze” do „bardzo źle”), badani ograniczyli swoje odpowiedzi do 

trzech pierwszych opcji, a największa (67,9%) ich ilość wybrała ocenę bardzo dobrą.  

31,3% dobrze ocenia organizację przez LGD „Owocowy Szlak” spotkań, szkoleń i warsztatów. Ocenę 

przeciętną wystawiło temu aspektowi zaledwie 0,8% opiniodawców. 

Po zamianie skali opisowej na liczbową (zgodnie z zasadą, że odpowiedź „bardzo dobrze” = 5,  

a „bardzo źle” = 1) uzyskano średnią ocenę omawianego aspektu na poziomie 4,7 w pięciostopniowej 

skali. 

Rysunek 50. Jak Pan/i ocenia organizację spotkań informacyjnych, szkoleń lub warsztatów 
organizowanych przez LGD? 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=131 
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Do wszystkich badanych, którzy spotkali się już kiedyś z nazwą LGD „Owocowy Szlak” skierowano 

pytanie o skuteczność działań LGD w obszarze zdefiniowanym jako rozwijanie sektora turystycznego  

z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Większość (83,2%) respondentów oceniła omawiany aspekt 

aktywność LGD pozytywnie, z czego 37,4% wyraziło taką opinię ze zdecydowaniem. Problem ze 

sprecyzowaniem swojej oceny miało 12,6% opiniodawców, którzy zdecydowali się na odpowiedź 

pośrednią („ani tak, ani nie”), a negatywnie oceniło skuteczność LGD we wspomnianym zakresie 

jedynie 4,2% badanych. 

Rysunek 51. Czy uważa Pan/i działania LGD „Owocowy Szlak” w Państwa Gminie za skuteczne  
w poniższych obszarach (Rozwijanie sektora turystycznego z wykorzystaniem lokalnych 
zasobów) 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=190 

Tę samą grupę respondentów zapytano także o ocenę skuteczności działań LGD „Owocowy Szlak”  

w obszarze wspierania przedsiębiorczości. Aż 70% opiniodawców uważa, że działania te były 

skuteczne, z czego 26,8% wyraża takie przekonanie w sposób zdecydowany. Kolejne 23,2% badanych 

wybrało odpowiedź „ani tak, ani nie”, natomiast jedynie 6,8% respondentów oceniło działania LGD  

w opisywanym zakresie jako nieskuteczne. 

Rysunek 52. Czy uważa Pan/i działania LGD „Owocowy Szlak” w Państwa Gminie za skuteczne  
w poniższych obszarach (Wspieranie przedsiębiorczości) 
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Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=190 

Badani, którym znana była nazwa LGD „Owocowy Szlak” charakteryzowali działania tej LGD  

w zakresie tworzenia i modernizacji obiektów infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej raczej 

dobrze. Odpowiedź taką wybrało 45,2% respondentów, a zdecydowanie pozytywnie oceniło 

skuteczność działań LGD 30,9% badanych. 17,6% opiniodawców wybrało odpowiedź „ani tak, ani 

nie”, a negatywnie oceniło skuteczność LGD w opisywanym zakresie 6,4% respondentów. 

Rysunek 53. Czy uważa Pan/i działania LGD „Owocowy Szlak” w Państwa Gminie za skuteczne  
w poniższych obszarach (Tworzenie, modernizacja obiektów infrastruktury sportowej, 
rekreacyjnej) 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=188 

Działania LGD „Owocowy Szlak” w zakresie wspierania dziedzictwa kultury ponad połowa (56,8%) 

odpowiadających na to pytanie scharakteryzowała jako zdecydowanie skuteczne. Raczej zgadza się  

z tym stwierdzeniem kolejne 30,2% badanych, a 10,4% opiniodawców pozostało bezstronne, 

wybierając odpowiedź „ani tak, ani nie.” Negatywnej oceny skuteczności działań LGD w omawianym 

zakresie dokonało 2,6% respondentów. 

Rysunek 54. Czy uważa Pan/i działania LGD „Owocowy Szlak” w Państwa Gminie za skuteczne  
w poniższych obszarach (Wspieranie dziedzictwa kultury) 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N= 192 

Ponad połowa oceniających skuteczność działań LGD „Owocowy Szlak” w zakresie pobudzania 

oddolnych inicjatyw i zwiększania integracji mieszkańców wyraziła się o niej zdecydowanie 

pozytywnie.  Jako raczej skuteczne oceniło wspomniane działania 34,7% respondentów. 9,3% 
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badanych wybrało odpowiedź „ani tak, ani nie.” Pojawiło się 4,1% odpowiedzi negatywnych, w tym 

0,5% zdecydowanie negatywnie oceniających skuteczność działań LGD „Owocowy Szlak” w zakresie 

pobudzania oddolnych inicjatyw i zwiększania integracji mieszkańców. 

Rysunek 55. Czy uważa Pan/i działania LGD „Owocowy Szlak” w Państwa Gminie za skuteczne  
w poniższych obszarach (Pobudzanie oddolnych inicjatyw i zwiększenie integracji 
mieszkańców) 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N= 193 

Na pytanie o stopień rozpoznawalności LGD „Owocowy Szlak” w środowisku lokalnym odpowiadali 

badani, dla których nazwa LGD nie była obca. Ponad połowa (51,5%) z nich uważa, że LGD jest dobrze 

znane, a kolejna ¼ sądzi, że znane jest wręcz bardzo dobrze. 23,5% respondentów jest przekonanych, 

że znajomość LGD w środowisku lokalnym jest słaba, z czego 5,6% sądzi, że LGD jest bardzo słabo 

rozpoznawalne. 

Gdyby zamienić czterostopniową skalę opisową na liczbową, zgodnie z zasadą, że odpowiedzi „LGD 

jest bardzo dobrze znana w lokalnym środowisku” przypiszemy wartość 4, a odpowiedzi „LGD jest 

bardzo słabo znana w lokalnym środowisku” – wartość 1, średnia przyznanych ocen wyniesie 3,0  

w czterostopniowej skali. 

Rysunek 56. Czy Pana/i zdaniem LGD „Owocowy Szlak” jest znane w lokalnym środowisku? 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N= 196 



                               

 

Strona 70 z 114 

 

Badani, którzy byli zaznajomieni z nazwą LGD „Owocowy Szlak” zostali poproszeni o wskazanie 

promujących ją działań, z którymi się spotkali. Największy (82,6%) odsetek wskazań przypadał na 

organizowane przez LGD imprezy, takie jak kiermasze, festyny i targi. Innowacyjne metody 

promocyjne: (storytelling, bajka audio, wirtualny spacer, e-publikacje) uzyskały najmniej wskazań 

(12,8%). Ponad połowa respondentów wskazała także opcje Organizacja „Święta produktu lokalnego” 

(60,5%), Udział w imprezach Gminnych – stoisko promocyjne (60,0%) oraz Szkolenia i spotkania 

informacyjne (55,9%). Dokładny rozkład odpowiedzi zilustrowano na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 57. Proszę wskazać, z którymi działaniami promującymi LGD w lokalnym środowisku się 
Pan/i spotkał/a? Proszę wziąć pod uwagę zarówno działania samego LGD, jak  
i beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie dzięki LGD „Owocowy Szlak” 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N= 195 
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2,6% respondentów spotkało się także z niewymienionymi w kafeterii działaniami promocyjnymi. 

Były to warsztaty tematyczne, ekomuzeum, rajd rowerowy, oraz promowanie twórczości lokalnej. 

42,3% odpowiadających na pytanie dotyczące starania się o dofinansowanie na realizację projektu za 

pomocą LGD „Owocowy Szlak” potwierdza podobną aktywność własną lub kogoś z najbliższego 

otocznia. 31,6% nie starało się o dofinansowanie za pośrednictwem LGD, a 26,0% nie pamięta, czy 

ktoś w ich otoczeniu starał się o takie dofinansowanie. 

Rysunek 58. Czy Pan/i lub ktoś z najbliższego otoczenia (rodzina, znajomi) starał się  
o dofinansowanie na realizację projektu za pomocą LGD „Owocowy Szlak”? 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N= 196 

Ponad połowa (58,2%) respondentów nie korzystała z doradztwa świadczonego przez pracowników 

lub członków LGD „Owocowy Szlak.” Badani, którzy z takim wsparciem mieli kontakt stanowili 41,8% 

ogółu opiniodawców, odpowiadających na to pytanie. 

Rysunek 59. Czy korzystał/a Pan/i z doradztwa świadczonego przez pracowników lub członków 
organów LGD? 

 

Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N= 196 

Respondenci, którzy korzystali z usług doradztwa oferowanego przez LGD, zostali poproszeni o ocenę 

przydatności udzielonego wsparcia. Ponad 70% uznało je za zdecydowanie pomocne, a kolejne 28% – 

za raczej pomocną. Tylko 1,2% badanych raczej nie było przekonanych o przydatności udzielonego im 

doradztwa.  
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Rysunek 60. Czy porada była pomocna? 

 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N= 82 

Badani zaznajomieni z LGD „Owocowy Szlak” poproszeni zostali o wskazanie wszystkich produktów 

lokalnych swojego obszaru, które znają. Największy (72,3%) ich odsetek wskazał masło z Opola 

Lubelskiego, a najmniejszy (6,2%) – Kaczkę grą dziarską. 60,5% badanych rozpoznało także Cebularz 

Lubelski. Blisko połowa (49,2%) opiniodawców wskazała Szarlotkę józefowską, a niewiele niższy 

(48,7%) był odsetek wskazań na Pierogi z bobrem. Specjały z karpia z Pustelni okazały się znane 

ponad ¼ opiniodawców (Wędzone dzwonka z karpia z Pustelni – 26,7%; Szyneczka z karpia z Pustelni 

– 25,6%). Mniej niż 20% respondentów wymieniło Karpia w śmietanie po poniatowsku, a Zupę  

z karpia i Chodelskie gołąbki wskazało odpowiednio po 9,2% i 8,2% badanych. 

Rysunek 61. Proszę wskazać wszystkie znane Panu/i produkty lokalne na obszarze LGD „Owocowy 
Szlak” 

 

Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N= 195 
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Odpowiedź spoza kafeterii wskazało 6,2% badanych. Znalazły się wśród nich: smalec fasolowy  

(6 wskazań), pęczak z grochem (3 wskazania) Piróg Rogowski, pstrąg z Pustelni, kapuściaki z kaszy 

jaglanej. 

Wszystkich uczestników badania poproszono o ocenę stopnia trudności uzyskania w ich gminie 

informacji, skąd można pozyskać dofinansowanie do planowanego projektu. Największa (44,0%) 

część respondentów oceniła poziom trudności jako średni. Nieco mniej niż 30% badanych jest zdania, 

że informacje o dofinansowaniach dostępne są łatwo w ich gminie. Kolejne 12,5% uważa, że to nawet 

bardzo łatwe. Jako trudnodostępne ocenia informacje o dofinansowaniach co 10 badany, a bardzo 

trudne wydaje się ich zdobycie 5,5% respondentów. 

Rysunek 62. Proszę ocenić w skali od 1 – „bardzo łatwo”, do 5 – „bardzo trudno”, czy w Pana/i 
Gminie łatwo jest uzyskać informację skąd można pozyskać dofinansowanie do swojego 
projektu? 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Duża część badanych (46,0%) zastanawia się obecnie nad przyszłym projektem o dofinansowanie 

którego będzie wnioskować za pośrednictwem LGD „Owocowy Szlak.” Ponad 30% respondentów nie 

planuje wnioskować o dofinansowanie, a 18,0% opiniodawców nie planuje już więcej projektów. 

5,5% nie miało świadomości, że istnieje taka możliwość. 

Rysunek 63. Czy rozważa Pan/i w przyszłości ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia? 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 
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Jako najlepszy sposób informowania o LGD „Owocowy Szlak” większość (63,0%) badanych wybrała 

Internet. Ponad połowa (51,5%) wierzy w informacyjną skuteczność imprez organizowanych przez 

LGD. Piśmienne źródła informacji – ulotki, plakaty i billboardy oraz informacje w prasie lokalnej – 

preferuje powyżej 30%; odpowiednio: 37,5%, 34,0% i 32,0% respondentów. Informacje w Urzędzie są 

najlepszym sposobem dotarcia do mieszkańców gminy według 23,5% opiniodawców. 22,0% sądzi, że 

najlepiej dowiedzieć się o LGD od rodziny lub znajomych. 14,5% widzi skuteczność punktu 

informacyjnego, a 8,0% wskazało na publikacje. 

Rysunek 64. Jaki według Pana/i jest najlepszy sposób na dotarcie z informacjami na temat Lokalnej 
Grupy Działania „Owocowy Szlak” do mieszkańców Pana/i Gminy? 

 
Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

6,0% badanych wskazało źródło spoza kafeterii. Wśród tych odpowiedzi znalazły się takie źródła 

informacji, jak: kontakt bezpośredni z pracownikami LGD, także na spotkaniach informacyjnych 

organizowanych w terenie, oraz sołtys, jako osoba, u której takich informacji przywykło się szukać.  

Najbardziej zauważalnymi działaniami podejmowanymi w ciągu ostatnich lat na terenie gmin 

zamieszkiwanych przez respondentów były prace remontowo-budowlane oraz działania związane  

z wyposażeniem budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym 

świetlic i domów kultury. Tego typu działania zauważone zostały przez 94,0% ankietowanych. 

Do powszechnie zauważanych inicjatyw zaliczyć można także organizację imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych lub sportowych – 85,0% wskazań. Około 70% respondentów w ciągu ostatnich lat 

dostrzegło także budowę, przebudowę lub remont placów zabaw (73,0%) oraz działania 

ukierunkowane na promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, 

w tym kulturowego, historycznego, przyrodniczego (68,0%). Uczestnicy badania zauważyli także, iż na 

terenie zamieszkiwanej przez nich gminy wydawane są foldery oraz inne publikacje informacyjne 
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dotyczące atrakcji turystycznych regionu (61,0%). Podobnej liczności grupa (59,0%) mieszkańców 

dostrzegła, iż w ostatnich latach urządzone i uporządkowane zostały tereny zielone, parki i inne 

miejsca wypoczynku. Ponad połowa respondentów (53,0%) zauważyło, iż na terenie gminy 

odnowiono lub wybudowano place parkingowe, chodniki oraz oświetlenie uliczne. 

Rysunek 65. Które z poniższych działań zauważył Pan/i w ciągu ostatnich lat na terenie własnej 
gminy? 

 

Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Na rysunku poniżej zaprezentowano nieco mniej dostrzegalne przez mieszkańców gmin działania. 

Wśród nich znalazły się m.in. rewitalizacja zabytków (48,5%), rozwijanie infrastruktury turystycznej 

(44,0%) oraz modernizacja tras rowerowych oraz szlaków pieszych (43,0%). 

W ostatnich latach prowadzone były także prace związane z zagospodarowaniem zbiorników i cieków 

wodnych. Dostrzegła je jednak zaledwie jedna trzecia respondentów. 
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Rysunek 66. Które z poniższych działań zauważył Pan/i w ciągu ostatnich lat na terenie własnej 
gminy? - c.d. 

 

Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Uczestników badania poroszono także o ocenę zasadności prowadzenia wymienionych wyżej działań. 

Okazało się, że niemal wszyscy dostrzegający realizację omawianych działań uważają ich 

podejmowanie za zasadne. Wszystkie wymienione inicjatywy za potrzebne uznało ponad 90% 

respondentów, którzy na pytanie „Czy działania te były potrzebne?” odpowiedzieli w sposób 

twierdzący. 

Rysunek 67. Czy działania te były potrzebne? 
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Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami 

Za potrzebne uznane zostały także mniej dostrzegalne przez mieszkańców działania, w tym zwłaszcza 

rewitalizacja zabytków oraz zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych. Około dwie trzecie 

respondentów ich realizację uznało za zdecydowanie potrzebną – odpowiednio 66,0% oraz 66,7%. 

Rysunek 68. Czy działania te były potrzebne? – c.d. 

Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami 

Uczestnicy badania poproszeni zostali o ocenę poziomu infrastruktury turystycznej na terenie 

zamieszkiwanej przez nich gminy. Okazało się, że przeważająca część ankietowanych oceniła ją jaką 

przeciętną – 54,0%. Spora grupa respondentów – 33,5% - wyraziła przekonanie, iż poziom 

infrastruktury turystycznej w regionie jest dobry. 

Oceny skrajne – „bardzo dobrze” oraz „bardzo źle” – miały znikomy udział w ogóle ocen, gdyż padły 

jedynie w odpowiednio 4,5% oraz 2,5% przypadków. Rzadko, bo w zaledwie 5,5% przypadków, 

wystawiano też ocenę „źle” 

Rysunek 69. Proszę ocenić poziom infrastruktury turystycznej na terenie zamieszkiwanej przez 
Pana/ią gminy 
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 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Wśród działań realizowanych przez LGD „Owocowy Szlak” zdecydowanie najbardziej dostrzegane jest 

propagowanie o produktach turystycznych charakterystycznych dla regionu. Z tego typu działaniami 

zetknęło się aż 71,4% mieszkańców regionu. Ponad połowie respondentów znana jest także 

działalność LGD „Owocowy Szlak” związana z promowaniem atrakcji turystycznych regionu (58,8%), 

odnową zabytkowych i historycznych obiektów (54,0%) oraz odnową centrum miejscowości (51,8%). 

Nieco mniej niż połowa ankietowanych zauważyło działalność LGD ukierunkowaną na rozwój 

turystyki (46,2%) oraz wyposażanie grup kulturalnych/historycznych w sprzęt oraz stroje zawiązane 

z dziedzictwem kulturowo-historycznym regionu (45,2%). 

Rysunek 70. Czy zauważył/a Pan/i na zamieszkiwanym terenie działania realizowane przez LGD 
„Owocowy Szlak” związane z: 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Do działań, które powinny być prowadzone w następnych latach, mieszkańcy regionu zaliczyli przede 

wszystkim rozwój produktów lokalnych. Za kontynuacją tego rodzaju działalności opowiedziało się 

64,5% respondentów. W odczuciu mieszkańców, wielce zasadne jest także podnoszenie kompetencji 

rolników i osób pozostających długotrwale bez pracy w zakresie przedsiębiorczości i dywersyfikacji 

źródeł dochodu. Podejmowanie w najbliższych latach działań w tym zakresie postulowało 60,0% 

mieszkańców. Podobne znaczenie dla mieszkańców regionu ma także zachowanie dziedzictwa 
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lokalnego, gdyż 60,0% respondentów dostrzega potrzebę podejmowania przedsięwzięć 

ukierunkowanych na ten cel. 

Przeważająca część mieszkańców regionu – 51,5% - uważa, że w najbliższych latach należy 

podejmować działania zmierzające do poprawy sytuacji na rynkach zbytu. Blisko 45% mieszkańców 

zwróciło także uwagę na potrzebę rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej 

(44,5%). Szansę na rozwój regionu mieszkańcy dostrzegają także w tworzeniu i rozwoju inkubatorów 

przetwórstwa, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępnienia jej 

lokalnym producentom (41,0%). Około co trzeci mieszkaniec wskazał na potrzebę podejmowania 

działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości z wyłączeniem usług rolniczych (33,5%). 

4,0% respondentów wymieniło inne, nieujęte w kafeterii działania, w tym poprawę stanu 

infrastruktury drogowej, rozwój agroturystyki, rozbudowę bazy noclegowej, rozbudowę placów 

zabaw oraz organizowanie widowisk obrzędowych. 

Rysunek 71. Proszę określić, które z działań powinny być prowadzone w następnych latach 

 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Ponad 70% mieszkańców regionu zamieszkiwany przez siebie obszar uznało za atrakcyjny do życia. 

Należy przy tym podkreślić, że 15,5% respondentów pogląd ten wyraziło z pełnym przekonaniem. 

28,5% ankietowanych prezentowało postawę ambiwalentną, udzielając na pytanie „Czy 

zamieszkiwany przez Pana/ią obszar jest atrakcyjny do życia?” niejednoznacznej odpowiedzi „Ani tak, 

ani nie”. 
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Negatywne opinie na temat zamieszkiwanego obszaru stanowiły zaledwie 1,0% wskazań. Osoby 

uważające zamieszkiwany przez siebie obszar za nieatrakcyjny swój pogląd uzasadniały brakiem 

zakładów pracy, bezrobociem, złym stanem dróg oraz brakiem dostępu do kultury. 

Rysunek 72. Czy zamieszkiwany przez Pana/ią obszar jest atrakcyjny do życia? 

 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Zdecydowana większość mieszkańców regionu wyraziła co najmniej umiarkowane zadowolenie 

z powodu zamieszkania w swojej gminie. 34,0% ankietowanych zadeklarowało „Jestem szczęśliwy/a, 

że  mieszkam na terenie swojej gminy”, a kolejne 54,0% wskazało na umiarkowane satysfakcję z tego 

faktu. 

Około co dziesiąty mieszkaniec regionu okoliczność zamieszkiwania w swojej gminie postrzega 

w sposób obojętny. Mieszkańcy, nie czujący się dobrze na terenie swojej gminy stanowili zaledwie 

1,5% ogółu respondentów.  

Rysunek 73. Jak postrzega Pan/i okoliczność zamieszkania w swojej gminie? 

 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Blisko co czwarty ankietowany (22,5%) rozważa wyjazd na stałe poza granice zamieszkiwanej obecnie 

gminy. Główną przesłankę do podjęcia tego typu decyzji stanowi przede wszystkim brak pracy oraz 

brak możliwości rozwoju. Zdecydowanie rzadziej wskazywano na powody rodzinne oraz brak dostępu 

do kultury. 
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Blisko dziewięciu z dziesięciu mieszkańców regionu interesuję się sprawami swojej gminy w sposób 

przynajmniej umiarkowany. Należy przy tym podkreślić, że blisko co piąty mieszkaniec (19,5%) 

interesuje się nimi w bardzo dużym stopniu. 

Na niewielkie lub brak zainteresowania sprawami swojej gminy wskazał około co dziesiąty 

mieszkaniec regionu. 

Rysunek 74. Czy i w jakim stopniu interesuje się Pan(i) sprawami swojej gminy? 

 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Około połowa respondentów – 50,5% - zadeklarowało, że jest aktywnym członkiem organizacji, 

stowarzyszenia lub zespołu. Największą grupę, stanowiącą blisko połowę udzielających się w różnego 

rodzaju organizacjach, tworzyły członkinie KGW, w tym np. KGW Karczmiska, KGW Elżbiecianki czy 

KGW Józefów. Drugą pod względem liczności grupę stanowili członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W pojedynczych przypadkach wymieniano także inne grupy, w tym m.in. Towarzystwo Przyjaciół 

Poniatowej, Stowarzyszenie Nasza Historia, Radę sołecką, LKS Wilki Wilków, Krainę Lessowych 

Wąwozów, Klub Seniora, chór, Akcję Katolicką, Stowarzyszenie Szumiące Topole, LGD, SWAT, 

Stowarzyszenie Kobiet Rogowianki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skoków, Stowarzyszenie 

Kobiet Łaziszczanki, Związek Literatów Polskich, ZEiPRP. 

Zdecydowana większość mieszkańców regionu uczęszcza na zebrania z władzami miejscowości bądź 

gminy. 42,5% respondentów czyni to regularnie, a kolejne 40,0% jedynie sporadycznie. 

Rysunek 75. Czy uczęszcza Pan(i) na zebrania z władzami miejscowości bądź gminy? 
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 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Blisko 90% mieszkańców regionu wyraziło przekonanie, że działania integracyjne i aktywizacyjne 

prowadzone przez Lokalną Grupę Działania przyczyniły się do wzrostu aktywności grup oraz 

organizacji społecznych funkcjonujących na ich terenie. 

Rysunek 76. Czy działania integracyjne i aktywizacyjne prowadzone przez Lokalną Grupę Działania 
(szkolenia dla mieszkańców, konkursy, spotkania) przyczyniły się do wzrostu aktywności 
grup/organizacji społecznych na Państwa terenie? 

 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Program realizowany przez LGD „Owocowy Szlak” oceniany jest raczej wysoko. 55,1% mieszkańców 

regionu oceniło go dobrze, a kolejne 26,5% nawet bardzo dobrze. Najniższa ocena – przeciętna – 

padła w 18,4% przypadków. 

Rysunek 77. Jak Pan/i ocenia ofertę/program LGD „Owocowy Szlak” nawiązujących do tradycji  
i dziedzictwa zamieszkiwanego obszaru? 

 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 

Na zakończenie badania uczestnicy poproszeni zostali o dokonanie oceny pięciu stwierdzeń w skali od 

1 – „najmniej prawdziwe” do 5 – „najbardziej prawdziwe.”  

Największą zgodność z prawdą – średnio 4,2 - przypisano stwierdzeniu „Gmina, w której mieszkam 

jest obszarem o dużym potencjale rolniczym.” Średnia ocena prawdziwości pozostałych stwierdzeń 

oscylowała wokół poziomu przeciętnego, co obrazuje rysunek poniżej. 
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Rysunek 78. Gmina, w której mieszkam… 

 

 Źródło: Badanie PAPI z mieszkańcami, N=200 
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6. Wnioski i rekomendacje 

Obszar Wnioski Rekomendacje 

Ocena rozpoznawalności 
LGD 

 Respondenci wykazywali przekonanie o dużej 
rozpoznawalności LGD „Owocowy szlak”, wskazując jej 
osiągnięcia w skali ogólnopolskiej (nagroda na Targach 
Turystyki w Kielcach). 

 Wszyscy badani są przekonani, że LGD wyrobiło sobie 
dobrą markę i pozytywnie się kojarzy. Nie widzą 
konieczności dalszych działań promocyjnych, w związku  
z dużą rozpoznawalnością LGD i brakiem problemów 
dotyczących małej liczby wniosków. 

 Podtrzymanie wysokiej rozpoznawalności i ugruntowanie 
pozytywnego wizerunku LGD poprzez organizowanie, 
współorganizowanie oraz uczestnictwo w imprezach 
lokalnych i regionalnych, a także udział w imprezach 
ogólnopolskich. 

Ocena działalności LGD 
 Zdaniem badanych informowanie o LGD najskuteczniej 

odbywa się drogą internetową albo poprzez 
organizowanie spotkań z beneficjentami. 

 Działalność LGD przyczyniającą się do realizacji założeń 
LSR wszyscy badani ocenili pozytywnie. 

 Zdaniem badanych współpraca pomiędzy LGD  
i beneficjentami przebiegała sprawnie, efektywnie  
i bezproblemowo. 

 Bardzo pozytywnie oceniono organizowane przez LGD 
spotkania, warsztaty i szkolenia, zarówno pod względem 

 Zorganizowanie większej liczby szkoleń, warsztatów i 
spotkań, zwłaszcza w zakresie Tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw. 

 Kontynuowanie działań na dotychczasowym, wysokim 
poziomie. 
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przydatności, jak i organizacji. 

 Respondenci oceniali współpracę LGD z Instytucją 
Wdrażającą dobrze, zwracano jednak uwagę na długi 
okres oczekiwania na ocenę wniosków przez IW. 

 Jakość i efektywność pracy trójsektorowego partnerstwa 
zebrały pozytywne oceny. 

 Zdaniem badanych LGD wykorzystuje swój potencjał - 
ogólna ocena sprawności i efektywności funkcjonowania 
LGD była bardzo wysoka. 

 Szkolenia, warsztaty i inne spotkania organizowane przez 
LGD cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że nie dla 
wszystkich znajdowało się na nich miejsce. 

 Obecnie prowadzone działania LGD powinny być zdaniem 
badanych kontynuowane. 

 LGD jest zdaniem badanych aktywniejsza niż inne 
stowarzyszenia działające na tym samym terenie. 

 Wszystkie działania podejmowane przez LGD określano 
jako potrzebne i efektywne, zdecydowanie przyczyniły się 
one także do wzrostu aktywności grup i organizacji 
społecznych na terenie gmin LGD. 
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Ocena realizacji LSR 
 Poziom osiągniętych wskaźników celów szczegółowych  

i ogólnych badani określali jako zadowalający. 

 Pomimo napotykanych problemów badani wykazywali 
pewność, że poziom realizacji wszystkich wskaźników 
zostanie osiągnięty w min. 80%. 

 Zdaniem wszystkich respondentów LSR realizowana była 
prawidłowo. 

 Większość badanych stwierdziła, że nie napotkano  
w ogóle barier/problemów. 

 Niektórzy respondenci wskazywali, że barierą były 
ograniczenia środków finansowych, niepozwalające na 
realizację wszystkich zakładanych aspektów projektu. 

 Na początku wdrażania LSR nie istniały rozwiązania 
prawne w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, co 
stanowiło pewne utrudnienie w zakresie inwestycji 
związanych z OZE. 

 Adekwatność wskaźników produktu, rezultatu  
i oddziaływania realizacji LSR była oceniana dobrze lub 
bardzo dobrze. 

 Według przedstawicieli LGD realizacja LSR miała duży 

 Spopularyzowanie wiedzy o rozwiązaniach prawnych w 
dziedzinie OZE. 

 Utrzymanie pozytywnego wpływu LGD na życie lokalnej 
społeczności poprzez kontynuowanie działań na co 
najmniej dotychczasowym poziomie. 
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pozytywny wpływ na życie społeczności lokalnej. 

Ocena naborów 
 Proces naboru wniosków został określony przez 

przedstawicieli LGD jako sprawny. 

 Kryteria wyboru dla poszczególnych działań zostały przez 
badanych beneficjentów ocenione dobrze, a procedura 
naborów – jako dobrze przygotowana i przejrzysta. 

 Bardzo wysoko oceniano skuteczność prowadzonych 
naborów. 

 Badani wskazywali, że liczba złożonych wniosków 
przekraczała możliwości finansowania zakładane przez 
LGD. 

 Jako niedogodność było wskazywane przez niektórych 
respondentów formalne skomplikowanie wniosków. 

 Przedstawiciele biorący udział w badaniu zwracali uwagę 
na ogromne zainteresowanie potencjalnych 
beneficjentów a także beneficjentów spotkaniami, 
szkoleniami, konsultacjami, przekraczające możliwości 
organizacyjne. 

 Informacje na temat naborów rozpowszechniano różnymi 
kanałami komunikacji we wszystkich gminach terenu 
LGD. 

 Beneficjenci ocenili czas i zaangażowanie, jakie włożyli  
w przygotowanie wniosków jako adekwatne do 
otrzymanego za pośrednictwem LGD dofinansowania. 

 Rozważenie wprowadzenia podziału szkoleń i spotkań na 
dwie grupy o różnym stopniu zaawansowania (dla 
rozważających złożenie wniosków i dla będących w 
trakcie wnioskowania o dofinansowanie), co jeszcze 
zwiększyłoby poziom i efektywność tych działań. 

 Zapewnienie większych sal, gdzie odbywałyby się 
spotkania i konsultacje. 

Ocena pracy Biura LGD 
 Respondenci ocenili pracę Biura LGD bardzo pozytywnie. 

 Badani podkreślali dużą rolę pracowników Biura LGD, 

 Utrzymanie wysokiego poziomu pracy Biura poprzez 
udział pracowników w szkoleniach bądź kursach. 
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którzy bezpośrednio docierali do beneficjentów. 
 Osoby pracujące w Biurze LGD określono jako najlepsze 

źródło informacji, zaangażowane w bezpośredni kontakt  
z beneficjentami. 

Ocena sprawności 
funkcjonowania Rady i 
Zarządu LGD 

 Beneficjenci ocenili proces oceny wniosków przez Radę 
LGD bardzo dobrze. 

 O przebiegu i wynikach oceny wniosków informowano 
beneficjentów wystarczająco – zmiany w tym zakresie nie 
są oczekiwane. 

 Utrzymanie dotychczasowego, wysokiego poziomu 
funkcjonowania organów LGD przede wszystkim poprzez 
kontakt z beneficjentami i mieszkańcami. 
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Załącznik I  Ankieta z mieszkańcami  

Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i wizerunku LGD „Owocowy 

Szlak”  

Ankieta PAPI z mieszkańcami  

Witam, 

Nazywam się [….] i jestem ankieterem firmy Biostat. Na zlecenie Lokalnej Grupy Działania 
„Owocowy Szlak” realizujemy badanie dotyczące jej funkcjonowania i wizerunku. Projekt 
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w latach 2007-2013. 

W celu wykonania tego badania zwracamy się do Pana/i z prośbą o odpowiedź na pytania, 
które za chwilę zostaną zadane. Ankieta ma charakter anonimowy. Wszelkie uzyskane dane zostaną 
wykorzystane tylko i wyłącznie do analiz statystycznych. Czas wypełniania kwestionariusza to ok. 20 
minut. 

Serdecznie dziękujemy 

METRYCZKA 

1. Płeć 

 1. kobieta 

 2. mężczyzna 

2. Wiek 

 1. 18-29 lat 

 2. 30-49 lat 

 3. 50-64 lat 

 4. 65 lat i więcej 

3. Wykształcenie  

 1. podstawowe 

 2. zawodowe 

 3. średnie 

 4. wyższe 

 5. Odmowa odpowiedzi 

4. Zasadnicza aktywność 

 1. uczeń 

 2. pracownik JST  

 3. pracownik sektora prywatnego 

 4. przedsiębiorca 
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 5. rolnik, domownik 

 6. bezrobotny 

 7. emeryt/rencista 

 8. Inna, jaka?.................................................. 

5. Miejsce zamieszkania 

 1. Gmina Chodel 

 2. Gmina Józefów nad Wisłą 

 3. Gmina Łaziska  

 4. Gmina Karczmiska 

 5. Gmina Opole Lubelskie 

 6. Gmina Poniatowa 

 7. Gmina Wilków  

WŁAŚCIWY KWESTIONARIUSZ 

Wizerunek i skuteczność działania LGD „Owocowy Szlak”  

1. Czy słyszał/a Pan/i nazwę >Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”<? 

 1. Tak  przejście do pytania 2 

 2. Nie  przejście do pytania 12 

2. Z czym kojarzy się Panu/i LGD „Owocowy Szlak”?  

 1. Z Lokalną Strategią Rozwoju 

 2. Z programem LEADER 

 3. Z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie 

 4. Z organizowanymi imprezami 

 5. Inne, jakie?.................................................................................................................. 

3. Jak Pan/i ocenia pracę osób zatrudnionych w biurze LGD „Owocowy Szlak”? 

 1. Bardzo dobrze 

 2. Dobrze 

 3. Przeciętnie 

 4. Źle 

 5. Bardzo źle 

4. Czy wie Pan/i, że z pomocą LGD „Owocowy Szlak” można ubiegać się o dofinansowanie na realizację 

projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich? 

 1. Tak 

 2. Nie 

5. Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach lub warsztatach organizowanych przez 
LGD? 

 1. Tak 

 1.1. Jak Pan/i ocenia organizację spotkań informacyjnych, szkoleń lub warsztatów organizowanych 

przez LGD? 

 A) Bardzo dobrze 
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 B) Dobrze 

 C) Przeciętnie 

 D) Źle 

 E) Bardzo źle 

 2. Nie 

 3. Nie pamiętam (dla ankietera: nie odczytywać tej odp.) 
6. Czy uważa Pan/i działania LGD „Owocowy Szlak” w Państwa Gminie za skuteczne w poniższych 

obszarach: 

 Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Ani tak, 
ani nie 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Rozwijanie sektora turystycznego z 
wykorzystaniem lokalnych 
zasobów 

     

Wspieranie przedsiębiorczości       

Tworzenie, modernizacja obiektów 
infrastruktury sportowej, 
rekreacyjnej   

     

Wspieranie dziedzictwa kultury       

Pobudzanie oddolnych inicjatyw i 
zwiększenie integracji 
mieszkańców  

     

 

7. Czy Pana/i zdaniem LGD „Owocowy Szlak” jest znane w lokalnym środowisku?  

 1. LGD jest bardzo dobrze znane w lokalnym środowisku 

 2. LGD jest dobrze znane w lokalnym środowisku 

 3. LGD jest słabo znane w lokalnym środowisku 

 4. LGD jest bardzo słabo znane w lokalnym środowisku 

 5. Nie wiem/trudno powiedzieć (dla ankietera: nie odczytywać tej odp.) 

8. Proszę wskazać, z którymi działaniami promującymi LGD w lokalnym środowisku się Pan/i spotkał/a? 
Proszę wziąć pod uwagę zarówno działania samego LGD, jak i beneficjentów, którzy otrzymali 
dofinansowanie dzięki LGD „Owocowy Szlak” (możliwość wskazania kilku odpowiedzi):  

 1. Kiermasze, festyny, targi i inne przedsięwzięcia  

 2. Udział w imprezach Gminnych – stoisko promocyjne 

 3. Współpraca z mediami lokalnymi 

 4. Kontakty bezpośrednie przedstawicieli LGD z mieszkańcami w terenie 

 5. Oznakowanie m.in. tablic, publikacji logotypem LGD „Owocowy Szlak”  

 6. Szkolenia i spotkania informacyjne  

 7. Organizacja konkursów tematycznych 

 8. Konkurs na statuetkę LGD 

 9. Innowacyjne metody promocyjne: (storytelling, bajka audio, wirtualny spacer,  

e-publikacje) 

 10. Organizacja „Święta produktu lokalnego” 
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 11. Działania związane z ochroną środowiska i zdrowym, ekologicznym stylem życia  

 12. Inne działania, jakie?.......................................................................... 

9. Czy Pan/i lub ktoś z najbliższego otoczenia (rodzina, znajomi) starał się o dofinansowanie na realizację 

projektu za pomocą LGD „Owocowy Szlak”? 

 1. Tak 

 2. Nie 

 3. Nie wiem 

10. Czy korzystał/a Pan/i z doradztwa świadczonego przez pracowników lub członków organów LGD? 

 1. Tak 

 1.1. Czy porada ta była pomocna? 

 1. Była zdecydowanie pomocna 

 2. Była raczej pomocna 

 3. Raczej nie była pomocna → dlaczego?............................................. 

 4. Zdecydowanie nie była pomocna → dlaczego?................................. 

 2. Nie 

11. Proszę wskazać wszystkie znane Panu/i produkty lokalne na obszarze LGD „Owocowy Szlak”: 

 1. Pierogi z bobrem 

 2. Masło z Opola Lubelskiego 

 3. Cebularz Lubelski 

 4. Chodelskie gołąbki z kiszonej kapusty 

 5. Karp w śmietanie po poniatowsku 

 6. Wędzone dzwonka karpia z Pustelni 

 7. Zupa z karpia  

 8. Szyneczka z karpia z Pustelni 

 7. Kaczka grądziarska 

 8. Szarlotka józefowska 

 9. Inne, jakie?............................................................................................................... 

12. Proszę ocenić w skali od 1 – „bardzo łatwo”, do 5 – „bardzo trudno”, czy w Pana/i Gminie łatwo jest 
uzyskać informację skąd można pozyskać dofinansowanie do swojego projektu? 

 1. Bardzo łatwo 

 2. Łatwo 

 3. Średnio 

 4. Trudno 

 5. Bardzo trudno 
13. Czy rozważa Pan/i w przyszłości ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia? 

 1. Tak, zastanawiam się nad tym 

 2. Nie, nie mam takich planów 

 3. Nie wiedziałem/am, że jest taka możliwość 

 4. Nie planuję żadnych przedsięwzięć 
14. Jaki według Pana/i jest najlepszy sposób na dotarcie z informacjami na temat Lokalnej Grupy Działania 

„Owocowy Szlak” do mieszkańców Pana/i Gminy? 

 1. Internet 

 2. Prasa lokalna 

 3. Publikacje 
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 4. Plakaty, billboardy 

 5. Ulotki 

 6. Informacja w Urzędzie 

 7. Punkt informacyjny 

 8. Poprzez rodzinę, znajomych 

 9. Poprzez imprezy organizowane przez LGD 

 10. Inne źródło, jakie?…………………………………………………………… 

Gmina 

15. Które z poniższych działań zauważył Pan/i w ciągu ostatnich lat na terenie własnej Gminy?  

W przypadku tych działań, przy których zaznaczyli Państwo „Tak” proszę odpowiedzieć na pytanie, czy 

przeprowadzenie tych inwestycji było Pana/i zdaniem zasadne.  

 Tak Nie 

1. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje 

rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury 

□ □ 

1.1. Czy działania te były potrzebne?  
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Trudno 

powiedzieć 
Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 

2. Budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku ścieżek 

rowerowych, szlaków pieszych 

□ □ 

2.1. Czy działania te były potrzebne?  
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Trudno 

powiedzieć 
Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 

3. Budowa, przebudowa lub remont placów zabaw □ □ 

3.1. Czy działania te były potrzebne?  
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Trudno 

powiedzieć 
Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 

4. Odnawianie lub budowa placów parkingowych, chodników lub oświetlenia 

ulicznego 

□ □ 

4.1. Czy działania te były potrzebne?  
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Trudno 

powiedzieć 
Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 

5. Urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc 

wypoczynku 

□ □ 

5.1. Czy działania te były potrzebne?  
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Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak Trudno 
powiedzieć 

Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 

6. Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej □ □ 

6.1.Czy działania te były potrzebne?  

Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak Trudno 
powiedzieć 

Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 

7. Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych □ □ 

7.1. Czy działania te były potrzebne?  
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Trudno 

powiedzieć 
Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 

8. Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków, odnowienie lub 

konserwacja lokalnych pomników lub miejsc pamięci 

□ □ 

8.1. Czy działania te były potrzebne?  
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Trudno 

powiedzieć 
Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 

9. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych □ □ 

9.1.Czy działania te były potrzebne?  

Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak Trudno 
powiedzieć 

Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 

10. Promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego 

dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego, przyrodniczego 

□ □ 

10.1. Czy działania te były potrzebne?  
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Trudno 

powiedzieć 
Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 

11. Przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych 

dotyczących atrakcji turystycznych Gminy 

□ □ 

11.1. Czy działania te były potrzebne?  
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Trudno 

powiedzieć 
Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 

12. Inne, jakie?................................................................................................... □ □ 

12.1. Czy działania te były potrzebne?  
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Trudno 

powiedzieć 
Raczej nie Zdecydowanie nie 

□ □ □ □ □ 
16. Proszę ocenić poziom infrastruktury turystycznej na terenie zamieszkiwanej przez Pana/ią Gminy?  

 1. Bardzo dobrze 
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 2. Dobrze 

 3. Przeciętnie 

 4. Źle 

 5. Bardzo źle 

17. Czy zauważył/a Pan/i na zamieszkiwanym terenie działania realizowane przez LGD „Owocowy Szlak” 

związane z:  

 Tak Nie 

1. Propagowaniem wiedzy o produktach turystycznych charakterystycznych dla 
regionu 

  

2. Wzrostem działalności agroturystycznych   

3. Powstaniem folderów/publikacji/tablic promujących atrakcje turystyczne 

regionu 

  

4. Ukierunkowanych na rozwój turystyki   

5. Odnawialnymi źródłami energii   

6. Odnową zabytkowych lub historycznych obiektów   

7. Odnową centrum miejscowości    

8. Wyposażeniem grup kulturalnych/historycznych w sprzęt/stroje związane z 
dziedzictwem kulturowym/historycznym regionu  

  

 
18. Proszę określić, które z działań powinny być prowadzone w następnych latach (możliwość wskazania kilku 

odpowiedzi): 

 1. Rozwój przedsiębiorczości z wyłączeniem usług rolniczych 

 2. Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej 

przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępnienia jej lokalnym producentom 

 3. Podnoszenie kompetencji rolników i osób pozostających długotrwale bez pracy w zakresie 

przedsiębiorczości i dywersyfikacji źródeł dochodu 

 4. Rozwój produktów lokalnych 

 5. Rozwój rynków zbytu (z wyłączeniem targowisk) 

 6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

 7. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej  

 8. Inne, jakie?........................................................................................................... 

19. Czy zamieszkiwany przez Pana/ią obszar jest atrakcyjny do życia? 

 1. Zdecydowanie tak 

 2. Tak 

 3. Ani tak, ani nie 

 4. Nie, dlaczego?................................................................................................................ 

 5. Zdecydowanie nie, dlaczego?......................................................................................... 
20. Jak postrzega Pan(i) okoliczność zamieszkania w swojej Gminie? 

 1. Jestem szczęśliwy/a, że mieszkam na terenie swojej Gminy 
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 2. Jestem umiarkowanie zadowolony 

 3. Jest mi to obojętne 

 4. Nie czuję się dobrze na terenie mojej Gminy 
21. Czy rozważa Pan/i wyjazd na stałe poza granice zamieszkiwanej obecnie Gminy? 

 1. Tak, dlaczego? 

 1.1. Brak pracy 

 1.2. Brak możliwości rozwoju 

 1.3. Powody rodzinne 

 1.4. Brak dostępu do kultury 

 1.5. Inne, jakie?................................................ 

 2. Nie 

22. Czy i w jakim stopniu interesuje się Pan(i) sprawami swojej Gminy? 

 1. Interesuję się w bardzo dużym stopniu 

 2. Interesuję się raczej w dużym stopniu 

 3. Interesuję się w umiarkowanym stopniu 

 4. Interesuję się w niewielkim stopniu 

 5. Nie interesuję się sprawami swojej Gminy 
23. Czy jest Pan(i) aktywnym członkiem jakiejkolwiek organizacji, stowarzyszenia, zespołu? Jeżeli tak, proszę 

podać jej nazwę lub rodzaj. 

 Nie 

 Tak, jakiej?  
1. ..................................................... 
2. ..................................................... 
3. ..................................................... 

24. Czy uczęszcza Pan(i) na zebrania z władzami miejscowości bądź Gminy? 

 1. Tak, regularnie 

 2. Tak, sporadycznie 

 3. Nie 
25. Czy działania integracyjne i aktywizacyjne prowadzone przez Lokalną Grupę Działania (szkolenia 

dla mieszkańców, konkursy, spotkania) przyczyniły się do wzrostu aktywności grup/organizacji 

społecznych na Państwa terenie? 

 1. Tak 

 2. Nie 

26. Jak Pan/i ocenia ofertę/program LGD „Owocowy Szlak” nawiązujących do tradycji i dziedzictwa 

zamieszkiwanego obszaru?  

 1. Bardzo dobrze 

 2. Dobrze 

 3. Przeciętnie 

 4. Źle, jakich brakuje?..................................................................... 

 5. Bardzo źle, jakich brakuje?......................................................... 

27. Proszę ocenić każde z poniższych stwierdzeń w skali od 1 – „najmniej prawdziwe”, do 5 – „najbardziej 

prawdziwe.” Gmina, w której mieszkam……..:  

 1 2 3 4 5 

1. Jest obszarem o dużym potencjale rolniczym           

2. Posiada dogodne warunki rozwoju turystyki wypoczynkowej           

3. Jest dobrym obszarem do rozwoju przedsiębiorczości           
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4. Posiada wiele obiektów, które umożliwiają jej mieszkańcom 
wspólne spędzanie wolnego czasu 

          

5. Posiada sporo bogactw kultury            

 

Dziękujemy za udział w badaniu
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Załącznik II Scenariusz wywiadu z przedstawicielami LGD 

(pracownicy biura i rady decyzyjnej) 
Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i wizerunku  

LGD „Owocowy Szlak”  

I. Wprowadzenie 

Witam, 

Nazywam się [….] i jestem ankieterem firmy Biostat. Na zlecenie Lokalnej Grupy Działania 
„Owocowy Szlak” realizujemy badanie dotyczące jej funkcjonowania i wizerunku. Projekt 
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
latach 2007-2013. 

Nasza rozmowa zostanie rejestrowana, co jest konieczne ze względu na to, że nie jestem 

w stanie zapamiętać wszystkich Pana(i) opinii, a każda z nich jest dla nas ważna. 

Pana(i) wypowiedzi są anonimowe. Zarejestrowany materiał zostanie wykorzystany tylko  

i wyłącznie do sporządzenia końcowego raportu z całego badania. Nasza rozmowa nie powinna 

przekroczyć 30 minut. 

Serdecznie dziękujemy 

II. Wywiad 

1. Jak Pan/i ocenia dotychczasową działalność LGD i beneficjentów przyczyniającą się do realizacji założeń 

LSR? Czy Pana/i zdaniem poziom osiągniętych wskaźników (celów szczegółowych i celów ogólnych) jest 

zadawalający?  

2. Czy Pana/i zdaniem LSR realizowana jest prawidłowo? Proszę opowiedzieć o ewentualnych 

problemach/barierach jakie LGD napotkało w trakcie wdrażania LSR? Czy realizacja, któregoś z 

celów/przedsięwzięć jest utrudniona? Jeżeli tak, to jakie bariery Państwo napotkali? Jakie środki 

zaradcze Państwo wdrożyli bądź zamierzają wdrożyć?  

3. Proszę opowiedzieć o działaniach jakie podejmuje LGD aby zagwarantować jakość 

 i efektywność wdrażania LSR. Jakie efekty przyniosły te działania?  

4. Jak Pan/i ocenia adekwatność wskaźników (produktu, rezultatu i oddziaływania) realizacji LSR? Czy 

zostały one prawidłowo oszacowane? Jakie wnioski powinny być Pana/i zdaniem wyciągnięte na 

przyszłość? 

5. Jak Pan/i ocenia kryteria wyboru dla poszczególnych działań (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej)? Czy stanowią 
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utrudnienie/bariery dla osób ubiegających się  

o dofinansowanie? Jak można je usunąć? 

Uwaga dla ankietera proszę omawiać kryteria wyboru dla każdego z działań: 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  

 Odnowa i rozwój wsi 

 Małe Projekty 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

6. Jak Pan/i ocenia skuteczność prowadzonych naborów? Czy odczuli Państwo jakiekolwiek problemy w 

tej kwestii? 

7. Czy ma Pani uwagi do harmonogramu działań? – w jakim zakresie? Jakich działań? Jeżeli tak, to jakie?  

8. Czy ma Pana/i propozycje zmian, które powinno podjąć LGD „Owocowy Szlak” by proces wdrażania 

LSR był jak najbardziej efektywny i skuteczny? 

9. Jak Pan/i ocenia jakość i efektywność pracy trójsektorowego partnerstwa? Proszę uzasadnić.  

10. Jak Pan/i ocenia współpracę LGD z Instytucją Wdrażającą? Czy współpraca ta ma charakter 

Partnerstwa, czy może IW utrudnia działalność LGD? Proszę opowiedzieć o pojawiających się 

problemach. 

11. Jaka jest Pan/i ogólna ocena sprawności i efektywności funkcjonowania LGD? Czy w pełni wykorzystuje 

potencjał, możliwości, którymi dysponuje? Proszę uzasadnić swoją opinię. 

12. Na zakończenie wywiadu proszę powiedzieć jaki Pana/i zdaniem realizacja LSR miała wpływ na  życie 

społeczności lokalnej? Czy działania, które były i są prowadzone w ramach LSR są zgodne z 

oczekiwaniami mieszkańców? Dlaczego Pan/i tak sądzi? 

Metryka 

1. Płeć: 

 1. Kobieta 

 2. Mężczyzna 

2. Funkcja w LGD: 

 1. Członek Rady 

 2. Członek Zarządu 

 3. Członek Komisji Rewizyjnej 

 4. Pracownik Biura 

 5. Członek LGD 

 6. Inna, jaka?……………………………………………………………. 

Dziękujemy za udział w badaniu! 
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Załącznik III Ankieta z beneficjentami  

Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i wizerunku LGD „Owocowy 

Szlak” 

CATI z beneficjentami 

Witam, 

Nazywam się [….] i jestem ankieterem firmy Biostat. Na zlecenie Lokalnej Grupy Działania 
„Owocowy Szlak” realizujemy badanie dotyczące jej funkcjonowania i wizerunku. Projekt 
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w latach 2007-2013. 

W celu wykonania tego badania zwracamy się do Pana/i z prośbą o odpowiedź na pytania, 
które za chwilę zostaną zadane. Ankieta ma charakter anonimowy. Wszelkie uzyskane dane zostaną 
wykorzystane tylko i wyłącznie do analiz statystycznych. Czas wypełniania kwestionariusza to ok. 20 
minut. 

Serdecznie dziękujemy! 

Metryka 

1. Płeć: 

 1. kobieta 
 2. mężczyzna 

2. Wiek: 

 1. 18-29 lat 
 2. 30-49 lat 
 3. 50-64 lat 
 4. 65 lat i więcej 

3. Gmina zamieszkania: 
 1. Gmina Chodel 
 2. Gmina Józefów nad Wisłą 
 3. Gmina Łaziska  
 4. Gmina Karczmiska 
 5. Gmina Opole Lubelskie 
 6. Gmina Poniatowa 

 7. Gmina Wilków  
4. Do jakiego sektora Pan(i) należy? / Do jakiego sektora należy podmiot, który Pan(i) reprezentuje? 

 1. Publiczny 
 2. Społeczny 
 3. Gospodarczy 
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5. Jakiego rodzaju podmiot Pan/i reprezentuje? 

 1. Jednostka samorządu terytorialnego (JST) 
 2. Jednostka organizacyjna JST 
 3. Organizacja pozarządowa (NGO) 
 4. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą 
 5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną 
 6. Przedsiębiorca będący osobą prawną 
 7. Rolnik, domownik 

 8. Inny, jaki?............................... 
6. W ramach którego z działań otrzymał(a) Pan(i) dofinansowanie? 

 1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 2. Odnowa i rozwój wsi 
 3. Małe Projekty 
 4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 

Kwestionariusz właściwy 

1. W ramach jakiego działania PROW 2007-2013 i ile razy starał/a się Pan/i o dofinansowanie? 

Działanie: Ile razy: 
 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej …. 
 2.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw …. 
 3. Odnowa i rozwój wsi …. 
 4. Małe projekty …. 

2. Ile złożonych przez Pana/ią wniosków otrzymało od LGD „Owocowy Szlak” dofinansowanie i mogło być 
złożonych do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego? 

……….  

3. Jak Pan/i ocenia proces oceny wniosków przez Radę LGD? 

 1. Bardzo dobrze 

 2. Dobrze 

 3. Średnio 

 4. Źle 

 5. Bardzo źle 

4. Teraz zadam Panu/i kilka pytań na temat weryfikacji wniosku w Urzędzie Marszałkowskim. Ile ze złożonych 
wniosków: 

 Ile wniosków: 

 1. Przeszło od razu pomyślną weryfikację …. 

 2. Zostało skierowanych do uzupełnienia, dlaczego? ………….. …. 

 3. Zostało odrzuconych, dlaczego?........................ …. 

 4. Sam/a zrezygnowałem/am, dlaczego?............... …. 

 5. Inne, jakie? ………………………………………… …. 

5. Do kogo skierowana jest/była Pana(i) operacja bądź też operacje, na które otrzymał(a) Pan(i) 
dofinansowanie? (możliwość wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Mieszkańcy: 
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o 1.1. Dzieci i młodzież 
o 1.2. Kobiety 
o 1.3. Bezrobotni 
o 1.4. Przedsiębiorcy 
o 1.5. Rolnicy 
o 1.6. Inna grupa, jaka?.......... 

 2. Turyści 

 3. Inna grupa, jaka?............  
6. Czy zaobserwował/a Pan/i wzrost ruchu turystycznego czy też wzrost zainteresowania ofertą 

turystyczną osób spoza terenu powiatu? 

 1. Tak 

 2. Nie 

 3. Trudno powiedzieć  

7. Proszę dokonać oceny poniższych aspektów w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo małe trudności”, a 
5 – „bardzo duże”: 

 1 – Bardzo 

małe 

2 – Małe 3 – Średnie 4 – Duże 5 – Bardzo 

duże 

1.Trudności, jakie Pan/i napotkał/a w 

dotarciu do oferty doradczej, 

szkoleniowej, w zakresie przygotowania 

wniosku o dofinansowanie 

          

2. Trudności w przygotowaniu wniosku o 

dofinansowanie oraz konieczność 

naniesienia ewentualnych poprawek 

          

3. Trudności w przygotowaniu wniosku o 

płatność 
          

8. Czy gdyby nie otrzymał/a Pan/i dofinansowania z LGD miałby/aby Pan/i możliwość realizacji projektu? 

 1. Tak 

 2. Nie 
9. Proszę ocenić w skali od 1 – „bardzo łatwo” do 5 – „bardzo trudno”, czy w Pana/i gminie łatwo jest 

uzyskać informację skąd można pozyskać dofinansowanie do swojego projektu? 

 1. Bardzo łatwo 

 2. Łatwo 

 3. Średnio 

 4. Trudno 

 5. Bardzo trudno 
10. Skąd Pan(i) czerpał wiedzę na temat naborów wniosków składanych za pośrednictwem LGD? (możliwość 

wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Strona internetowa LGD „Owocowy Szlak” 

 2. Inne portale internetowe, jakie?................... 

 3. Prasa lokalna 

 4. Ulotki 

 5. Informacja w Urzędzie 

 6. Punkt informacyjny 

 7. Od rodziny, znajomych 

 8. Poprzez imprezy organizowane prze LGD 
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 9. Inne źródło, jakie?…………………………………………………………… 

11. Jak Pan/i ocenia termin publikacji ogłoszeń w stosunku do prowadzonych naborów? 

 1. Powinny być wcześniej publikowane 

 2. Termin publikacji jest odpowiedni 

12. Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach lub warsztatach organizowanych przez 
LGD? 

 1. Tak 

 1.1. Jak Pan/i ocenia organizację spotkań informacyjnych, szkoleń lub warsztatów organizowanych 

przez LGD? 

 A) Bardzo dobrze 

 B) Dobrze 

 C) Przeciętnie 

 D) Źle 

 E) Bardzo źle 

 1.2. Proszę określić na ile spotkania informacyjne, szkolenia lub warsztaty były pomocne w 

ubieganiu się o pomoc finansową? 

 A) Bardzo dobrze 

 B) Dobrze 

 C) Przeciętnie 

 D) Źle 

 E) Bardzo źle 

 1.3. Jakie zmiany, by Pan/i wprowadził/a w spotkaniach? 

 A) Temat warsztatów 

 B) Kompetencje osoby prowadzącej 

 C) Jakość materiałów szkoleniowych 

 D) Terminy, na jakie?................................ 

 E) Miejsce spotkań    

 2. Nie 

 2.1. Dlaczego nie korzystał/a Pan/i ze spotkań informacyjnych, szkoleń lub warsztatów 

organizowanych przez LGD? 

 A) Nie wiedziałem o nich 

 B) Nie miałem takiej potrzeby 

 C) Nie odpowiadały mi terminy spotkań 

 D) Inne, jakie?........................................... 

 3. Nie pamiętam (dla ankietera: nie odczytywać tej odp.) 
13. Czy kryteria wyboru dla działania, w ramach którego otrzymał/a Pan/i dofinansowanie były jasno i 

precyzyjnie sformułowane? 

 1. Tak 

 2. Nie 
14. Jak Pan/i ocenia proces oceny wniosków przez Radę LGD? 

 1. Bardzo dobrze 

 2. Dobrze 

 3. Przeciętnie 

 4. Źle 
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 5. Bardzo źle 

15. Czy Pan/i zdaniem jest Pan/i odpowiednio informowany/a przez LGD o przebiegu i wynikach oceny 
wniosków? 

 1. Tak 

 2. Nie 
16. Czy ma Pan/i zamiar ponownie ubiegać się o dofinansowanie z PROW poprzez LGD „Owocowy Szlak”? 

 1. Tak 

 2. Nie, dlaczego? (możliwość wskazania kilku odpowiedzi) 

 2.1. Nie jestem zadowolony/a z otrzymanej od LGD pomocy 

 2.2. Nie chcę już realizować żadnych projektów 

 2.3. Nie jest mi już potrzebne dofinansowanie 

 2.4. Zniechęciła mnie ilość koniecznych do wypełnienia dokumentów 

 2.5. Inna odpowiedź, jaka?…………………………………… 
17. Jak Pan/i ocenia współpracę LGD z beneficjentami? 

 1. Bardzo dobrze 

 2. Dobrze 

 3. Średnio 

 4. Źle, dlaczego?........................................................................................................................... 

 5. Bardzo źle, dlaczego?.............................................................................................................. 

Opinia o LGD 
18. Skąd dowiedział/a się Pan/i o istnieniu Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”? (możliwość wskazania 

kilku odpowiedzi) 

 1. Strona Internetowa 

 2. Biuletyn 

 3. Impreza promująca 

 4. Prasa lokalna 

 5. Strona Internetowa gminy 

 6. Targi 

 7. Rodzina, znajomi 

 8. Imprezy organizowane na trenie działania LGD 

 9. Inne źródło, jakie?…………………………………………………………… 

19. Czy uważa Pan/i działania promujące działalność LGD w Pana/i gminie za skuteczne?  

 1. Tak, z jakimi działaniami promującymi zakres działalności LGD się Pan spotkał? 

 A) Spotkania informacyjne 

 B) Imprezy organizowane przez LGD 

 C) Publikacje  

 D) Udział w targach 

 E) Biuletyn 

 F) Udział w imprezach Gminnych – stoisko promocyjne 

 G) Współpraca z mediami lokalnymi  

 H) Kontakty bezpośrednie z mieszkańcami w terenie 

 I) Inne, jakie?........................................................................................ 

 2. Nie, jak należałoby je usprawnić?.................................................................... 

20. Czy w Pana/i opinii LGD „Owocowy Szlak” w pełni wykorzystał potencjał jakim dysponuje? 
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 1. Zdecydowanie tak 

 2. Tak 

 3. Przeciętnie 

 4. Nie 

 5. Zdecydowanie nie 
21. Czy Pana/i zdaniem LGD „Owocowy Szlak” jest rozpoznawane w lokalnym środowisku? 

 1. LGD jest bardzo dobrze rozpoznawalne w lokalnym środowisku 

 2. LGD jest dobrze rozpoznawalne w lokalnym środowisku 

 3. LGD jest słabo rozpoznawalne w lokalnym środowisku 

 4. LGD jest bardzo słabo rozpoznawalne w lokalnym środowisku 

 5. Nie wiem/trudno powiedzieć 

22. Proszę wskazać działania, które Pana/i zdaniem przyczyniły się do lepszej popularyzacji działalności, wiedzy 
o LGD w lokalnym środowisku (możliwość wskazania kilku odpowiedzi): 

 1. Imprezy promujące LGD 

 2. Udział w imprezach Gminnych – stoisko promocyjne 

 3. Współpraca z mediami lokalnymi 

 4. Kontakty bezpośrednie z mieszkańcami w terenie 

 5. Inne działania, jakie?.......................................................................... 

23. Jak Pan/i ocenia aktywność stowarzyszenia LGD „Owocowy Szlak” na tle innych organizacji działających na 
zamieszkiwanym przez Pana/ią obszarze? 

 1. Jest zdecydowanie większa 

 2. Jest większa 

 3. Taka sama 

 4. Jest mniejsza 

 5. Jest zdecydowanie mniejsza 

24. Jak Pan(i) ocenia efektywność funkcjonowania LGD „Owocowy Szlak”? Mówiąc o efektywności mamy na 
myśli sprawność działania i wydatkowania środków.  

 1. Bardzo dobrze 

 2. Dobrze 

 3. Przeciętnie 

 4. Źle 

 5. Bardzo źle 

25. Skąd w przyszłości chciałby/aby Pan/i czerpać informacje na temat pomocy udzielanej przez LGD? 

(możliwość wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Internet 

 2. Prasa 

 3. Radio 

 4. Publikacje 

 5. Plakaty, billboardy 

 6. Ulotki 

 7. Informacja w Urzędzie 

 8. Punkt informacyjny 

 9. Od rodziny, znajomych 

 10. Poprzez imprezy organizowane prze LGD 
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 11. Inne źródło, jakie?…………………………………………………………… 

26. Proszę ocenić kontakty z pracownikami LGD w skali od 1 – „bardzo słabo” do 5 – „bardzo dobrze”: 

 1 2 3 4 5 

1. Poziom wiedzy merytorycznej pracowników           

2. Chęć do udzielania informacji           

3. Jakość udzielonych informacji           

4. Poziom kultury osobistej           

5. Dostępność pracowników w biurze/pod telefonem/mailem           

27. Czy korzystał/a Pan/i z doradztwa świadczonego przez pracowników lub członków organów LGD? 

 1. Tak → proszę przejść do pyt. 28 

 2. Nie → proszę przejść do pyt. 29 

28. Czy porada ta była pomocna? 

 1. Była zdecydowanie pomocna 

 2. Była raczej pomocna 

 3. Raczej nie była pomocna → dlaczego?............................................. 

 4. Zdecydowanie nie była pomocna → dlaczego?............................................. 

29. Czy wiedział/a Pan/i o możliwości skorzystania z pomocy pracownika LGD przy wypełnianiu/uzupełnianiu 
wniosku? 

 1. Tak 

 2. Nie 

30. Czy ktoś Panu/i pomagał w wypełnieniu/uzupełnieniu wniosku? 

 1. Tak 

 1.1. Pracownik LGD 

 1.2. Firma zewnętrzna 

 1.3. Inna odpowiedź, jaka?…………………………………………. 

 2. Nie 

31. Czy udało się Panu/i zrealizować projekt zgodnie ze wszystkimi założeniami zapisanymi we wniosku? 

 1. Tak 

 2. Nie → czego nie udało się zrealizować?................................ 

32. Czy czas i zaangażowanie jakie włożył Pan/i w przygotowanie wniosku/ów był adekwatny do 

dofinansowania otrzymanego za pośrednictwem LGD „Owocowy Szlak”?  

 1. Zdecydowanie tak 

 2. Raczej tak 

 3. Średnio 

 4. Raczej nie, dlaczego?............................................................................................................. 

 5. Zdecydowanie nie, dlaczego?.................................................................................................  

33. Czy w trakcie realizacji projektu napotkał/a Pan/i na jakieś problemy/bariery? 

 1. Tak, jakie?............................................................. 

 2. Nie 

 

Dziękujemy za udział w badaniu!
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Załącznik IV Scenariusz wywiadu grupowego z beneficjentami 

Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i wizerunku LGD „Owocowy 

Szlak” 

FGI z beneficjentami 

I. Wprowadzenie 

Witam, 

Nazywam się [….] i współpracuję z firmą Biostat. Zaprosiliśmy Państwa do dyskusji w związku  
z realizacją badania dotyczącego funkcjonowania i wizerunku Lokalnej Grupy Działania „Owocowy 
Szlak.”  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w latach 2007-2013. 

 Dzisiaj są Państwo ekspertami. Bardzo proszę, abyście Państwo w żaden sposób nie czuli się 
skrępowani czy ograniczeni moją obecnością albo opiniami innych uczestników spotkania. Moja rola 
sprowadzać się będzie do poprowadzenia dyskusji w taki sposób, aby każdy z Państwa miał równą 
szansę wyrażania własnych opinii na omawiane tematy. 
 Spotkanie zostanie zarejestrowane, co jest konieczne ze względu na to, że nie jestem w stanie 
zapamiętać wszystkich Państwa opinii a każda z nich jest dla nas bardzo ważna. 
 Państwa wypowiedzi są anonimowe. Zarejestrowany materiał zostanie wykorzystany tylko 
 i wyłącznie do sporządzenia końcowego raportu z całego badania. 
 Nasze spotkanie nie powinno przekroczyć 60 minut. 

Serdecznie dziękujemy! 

 

II. Wprowadzenie  

1. Na sam początek chciał(a)bym prosić Państwa o przedstawienie się [tylko imię] i podanie jaki podmiot 

Państwo reprezentują [np. czy to organizacja pozarządowa, czy jednostka samorządu terytorialnego, 

jednostka organizacyjna JST, przedsiębiorca, osoba fizyczna]. 

 

III. Znajomość LGD  

2. W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o istnieniu LGD? Jakie działania powinno podjąć LGD, by być lepiej 

rozpoznawalne w środowisku lokalnym? 

 

IV. Działania LGD 

3. Jak Państwo oceniają wpływ działalności LGD na rozwój Gmin, na terenie których funkcjonuje? Czy potrafi 

Państwo wskazać główne obszary, na które LGD „Owocowy Szlak” ma największy wpływ? [dla 
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moderatora: w razie potrzeby uściślić: obszary czyli np. działalność rolnicza, turystyka, kultura, 

przedsiębiorczość, aktywizacja mieszkańców] 

4. Jakie działania powinno podjąć LGD, aby zachęcić beneficjentów do składania wniosków? 

5. Czy są jakieś działania, które mogą usprawnić proces naboru wniosków? Jakie? 

 

V. Ocena beneficjentów 

 
6. Jak Państwo oceniają kryteria wyboru dla działania, w ramach którego otrzymali Państwo 

dofinansowanie? Czy były elementy, które stanowiły dla Państwa znaczny problem? Jakie zmiany by 

Państwo proponowali? 

7. Jak Państwo oceniają proces oceny wniosków przez Radę LGD? Czy byli Państwo odpowiednio 

informowani przez LGD o przebiegu i wynikach oceny wniosków? Jeżeli nie, to co powinno być zmienione? 

8. Czy czas i zaangażowanie jakie włożyli Państwo w przygotowanie wniosku/ów był adekwatny do 

dofinansowania otrzymanego za pośrednictwem LGD „Owocowy Szlak”? Jeżeli nie, dlaczego? 

9. Czy brali Państwo udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach lub warsztatach organizowanych 

przez LGD? Jeżeli tak, to czy wprowadziliby Państwo jakieś zmiany  

w spotkaniach, których brali Państwo udział? [dla moderatora: w razie potrzeby dopytać  

o tematykę, kompetencje osoby prowadzącej, materiały szkoleniowe, godziny, dni tygodnia  

i miejsce organizacji spotkań].   

10. Czy korzystali Państwo z usług doradczych oferowanych przez LGD? Jeżeli tak, to jak Państwo oceniają 

poziom wiedzy doradców? Na ile były pomocne w ubieganiu się o pomoc finansową? Czy można je jakoś 

usprawnić?  

11. Czy napotkali Państwo jakieś bariery lub utrudnienia w trakcie realizacji projektu/ów? Z czego one 

wynikały? Co można zrobić, żeby ich uniknąć? 

12. Na zakończenie wywiadu proszę powiedzieć jaka jest Państwa ogólna ocena sprawności  

i efektywności funkcjonowania LGD? Czy LGD w pełni wykorzystuje swój potencjał? Czy mają Państwo 

jakieś zastrzeżenia lub propozycje zmian? 
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Załącznik V Scenariusz wywiadu grupowego z przedstawicielami 

LGD 

Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i wizerunku LGD „Owocowy 

Szlak” 

FGI z przedstawicielami LGD 

I. Wprowadzenie 

Witam, 

Nazywam się [….] i współpracuję z firmą Biostat. Zaprosiliśmy Państwa do dyskusji w związku  
z realizacją badania dotyczącego funkcjonowania i wizerunku Lokalnej Grupy Działania „Owocowy 
Szlak.”  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w latach 2007-2013. 

 Dzisiaj są Państwo ekspertami. Bardzo proszę, abyście Państwo w żaden sposób nie czuli się 
skrępowani czy ograniczeni moją obecnością albo opiniami innych uczestników spotkania. Moja rola 
sprowadzać się będzie do poprowadzenia dyskusji w taki sposób, aby każdy z Państwa miał równą 
szansę wyrażania własnych opinii na omawiane tematy. 
 Spotkanie zostanie zarejestrowane, co jest konieczne ze względu na to, że nie jestem w stanie 
zapamiętać wszystkich Państwa opinii a każda z nich jest dla nas bardzo ważna. 
 Państwa wypowiedzi są anonimowe. Zarejestrowany materiał zostanie wykorzystany tylko 
 i wyłącznie do sporządzenia końcowego raportu z całego badania. 
 Nasze spotkanie nie powinno przekroczyć 60 minut. 

Serdecznie dziękujemy! 

 

II. Wywiad 

 

1. Na sam początek chciał(a)bym prosić Państwa o przedstawienie się [tylko imię] i podanie jaką pełnią 

Państwo funkcje w LGD „Owocowy Szlak”. 

2. Jak Państwo oceniają proces naboru wniosków? Czy należy wprowadzić jakieś działania, które mogą go 

usprawnić? Jakie?  

3. Czy mieli Państwo problemy z dotarciem do potencjalnych beneficjentów? Jakie działania podejmowane 

przez LGD okazały się w tej kwestii zawodne, a jakie były najbardziej efektywne?  

4. Czy wprowadziliby Państwo jakieś zmiany do procesu naboru wniosków?  

5. Jak z perspektywy czasu oceniają Państwo kryteria wyboru dla poszczególnych działań? Czy wprowadziliby 

Państwo jakieś zmiany? Czy były kryteria, które były kłopotliwe dla wnioskujących? 
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6. Jak Państwo oceniają adekwatność wskaźników (produktu, rezultatu i oddziaływania) realizacji LSR? Czy 

zostały one prawidłowo oszacowane? Jakie wnioski powinny być Państwa zdaniem wyciągnięte na 

przyszłość? 

7. Czy mieli Państwo problemy z organizacją szkoleń, warsztatów czy też innych spotkań organizowanych 

przez LGD? Na czym one polegały? Jakie zmiany powinny być wprowadzone w przyszłości?  

8. Jakie bariery lub utrudnienia zgłaszali Państwu beneficjenci w trakcie realizacji projektów? 

9. Jak Państwo oceniają wpływ działalności LGD na rozwój Gmin, na terenie których funkcjonuje? Czy potrafi 

Państwo wskazać główne obszary, na które LGD „Owocowy Szlak” ma największy wpływ? [dla 

moderatora: w razie potrzeby uściślić: obszary czyli np. działalność rolnicza, turystyka, kultura, 

przedsiębiorczość, aktywizacja mieszkańców] 

10. Jakie obszaru powinny się znaleźć w kręgu zainteresowań LGD w przyszłości? Czy obecnie prowadzone 

działania powinny być kontynuowane czy też powinno się wprowadzić zmiany? Jakie? 

11. Na zakończenie wywiadu proszę powiedzieć jaka jest Państwa ogólna ocena sprawności  

i efektywności funkcjonowania LGD? Czy LGD w pełni wykorzystuje swój potencjał? Czy mają Państwo 

jakieś propozycje zmian? 

 


