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Wykaz skrótów i pojęć 

ARiMR  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Beneficjent  osoba fizyczna lub prawna, która jest odbiorcą ostatecznym pomocy publicznej 

CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviews) – badanie ankietowe realizowane z 
wykorzystaniem kwestionariusza internetowego 

EFRROW  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

IZ  

KGW 

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013 

Koło Gospodyń Wiejskich 

LGD 

LSR 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2009–2015 

Rada  Organ decyzyjny LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, 
które mają być realizowane w ramach LSR 

MRiRW  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

PROW 2007–2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

Oś Leader Jedna z czterech osi priorytetowych w PROW 2007–2013 obejmujący grupę 
powiązanych ze sobą środków posiadających szczególne, wymierne cele 

Okres badania Okres przeprowadzonej analizy w ramach badania obejmujący okres od 2009 
roku, kiedy podpisana została umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji 
LSR z LGD wybranymi i termin 15 czerwca 2015 roku 

Operacja  Projekt wybrany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa 
realizowany przez co najmniej jednego beneficjenta, pozwalający na osiągnięcie 
celów osi Leader, do której odnosi się ta operacja 

SW  samorząd województwa 

UE  Unia Europejska  

UM, UM WM Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

WPR  Wspólna Polityka Rolna  

413 Działanie w ramach Osi Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

413 – „małe projekty” Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju „małe projekty”, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia 
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celów tej osi  

413 - 311 Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

413 - 312 Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

413 - 413 - 313, 322, 
323 

Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju, Odnowa i rozwój wsi 

Umowa ramowa Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR zawierana pomiędzy UM a LGD, w 
której określa się także maksymalną wysokość środków finansowych na 
wdrażanie lokalnej strategii rozwoju  
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Streszczenie wyników badania 

Wyniki przeprowadzonej analizy ukazały obraz Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza” jako 

instytucji o ugruntowanej pozycji lokalnej, dobrze zarządzanej, dysponującej wykwalifikowanym 

personelem, organizacji o zbudowanej „solidnej marce” wśród społeczności lokalnej.  

Pomimo początkowych trudności we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju takich jak: brak płynności 

finansowej LGD, niska jakość LSR opracowanej ówcześnie przez podmiot zewnętrzny, czy nikłe 

zainteresowanie działaniami Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej, stowarzyszenie było w stanie je przezwyciężyć i zrealizować wszystkie 

założenia LSR na zaplanowanym poziomie, a także zainwestować niemal wszystkie udostępnione mu 

środki finansowe. Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” jest liderem w województwie 

mazowieckim wykorzystania środków finansowych przewidzianych w budżecie LSR. 

Mocnymi punktami LGD „Zaścianek Mazowsza”, które zadecydowały o wysokiej jakości wdrażania 

LSR, były przede wszystkim:  

• pracownicy biura LGD (ich wiedza, zaangażowanie, rzetelna praca etc.),  

• trafnie zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i dobrane do tych potrzeb działania 

(np. szkolenia, spotkania), 

• aktywna współpraca władz 4 gmin obszaru LGD. 

Niezwykle istotna okazała się także adekwatna pomoc przekazywana beneficjentom i odbiorcom 

działań LGD w postaci indywidualnego doradztwa czy szkoleń; elastyczny sposób prowadzenia zajęć 

edukacyjnych, a także dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb zainteresowanych.  

Stowarzyszenie potrafiło także wyciągać wnioski ze swoich doświadczeń np. poprzez właściwe 

wykorzystanie rekomendacji ewaluacji śródokresowej, otwierających drogę do zintensyfikowania 

pracy doradczej, dzięki zachęceniu potencjalnych beneficjentów do korzystania z doradztwa i de 

facto uzyskaniu kontroli nad jakością składanych do LGD wniosków o przyznanie pomocy.  

Nie bez znaczenia była także nauka LGD od innych organizacji; stowarzyszenie podjęło szereg 

inicjatyw partnerskich z różnymi podmiotami: organizacjami pozarządowymi, urzędami gmin czy 

przedsiębiorcami. Podjęte działania partnerskie i ich efekt pozytywnie wpłynęły na funkcjonowanie 

stowarzyszenia i pomogły mu we wdrażaniu LSR, a tym samym przyczyniły się do rozwoju obszaru 

LGD. 

Działania edukacyjne (szkolenia, doradztwo, spotkania) zrealizowane przez LGD zostały wysoko 

ocenione przez ich odbiorców; 79% odbiorców działań LGD była zadowolona z pomocy, jaką 
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otrzymała, czy wydarzeń, w których wzięła udział. Ponad 70% uznało, że ich oczekiwania wobec 

pomocy ze strony LGD czy wydarzeń zorganizowanych przez LGD zostały spełnione. Oceny te 

świadczą o wysokiej skuteczności działań zrealizowanych przez LGD. 

Analiza użyteczności udzielonej pomocy i wiedzy przekazanej odbiorcom działań LGD w ramach 

szkoleń, spotkań, doradztwa czy konkursów wykazała, że ponad 70% ankietowanych uznała je za 

przydatne. Wysoka przydatność zrealizowanych działań wynika z dobrego dostosowania ich do 

potrzeb osób z nich korzystających, co było możliwe przede wszystkim dzięki przeprowadzeniu przez 

pracowników Biura LGD trafnej diagnozy oczekiwań odbiorców i beneficjentów. 

Wyniki ewaluacji wskazują także na potencjalne obszary funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, 

które wymagałyby zmian, wprowadzają szereg rekomendacji np.: położenie większego nacisku na 

dobór zewnętrznych doradców/trenerów, którzy powinni być doświadczonymi specjalistami – 

praktykami w swoich dziedzinach; przeanalizowanie celowości doradztwa prowadzonego w postaci 

dyżurów wyjazdowych; ze względu na jego angażujący pracowników Biura charakter oraz niskie 

zainteresowanie pośród potencjalnych wnioskodawców czy zaangażowanie pracowników Biura LGD 

do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną w okresie programowania Leader 2014–

2020. Ponadto istotną kwestią jest poprawa jakości komunikacji LGD ze społecznością lokalną, w 

szczególności z przedsiębiorcami; ta grupa wymaga opracowania innego modelu komunikacji niż np. 

grupa 50+, dlatego podczas opracowania strategii komunikacji zaleca się uważny dobór narzędzi do 

określonych grup odbiorców. Wyniki ewaluacji formułują także zalecenie w postaci położenia 

większego nacisku na identyfikacji potrzeb przedsiębiorców oraz przygotowaniu zaprojektowanych 

dla nich działań np. spotkań/doradztwa. 

Wyniki analizy wskazują, że najbardziej zauważalny efekt działalności LGD stanowią inwestycje 

infrastrukturalne, które przyczyniły się do zagospodarowania i upiększenia miejscowości, szczególnie 

ich centrów, np. w postaci budowy skwerów, placów zabaw, zewnętrznych siłowni, ścieżek 

rowerowych, remontów i budowy świetlic etc.  

Innym szczególnie istotnym efektem działalności LGD i realizacji LSR jest poprawa aktywności 

społecznej mieszkańców poprzez zaangażowanie ich w działalność grup formalnych 

 i nieformalnych, prowadząca do poprawy poziomu integracji mieszkańców; LGD wypełniło swoistą 

lukę w postaci organizacji działań, które doprowadziły do poznania się mieszkańców, poprawy 

integracji społeczności lokalnej oraz podniesienia ich aktywności, co może być istotnym czynnikiem w 

utrzymaniu trwałości efektów LSR. Warto przytoczyć jeden z komentarzy uczestników badania 

obrazujący tę sytuację: „(…) widać że w głowach się zmieniło, powstały nowe inicjatywy oddolne, 

koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, ci ludzie zaczynają się spotykać, coś robić wspólnie, 
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poznawać ludzi, którzy żyją w gminach obok. Bardzo dużo fajnych rzeczy się zadziało dzięki 

Zaściankowi.” 

Wyniki analizy wskazują, że „uruchomiony” przez „Zaścianek Mazowsza” rozwój ich gmin ma 

charakter trwały i przyniesie długotrwałe pozytywne efekty, wykraczające poza horyzont realizacji 

obecnej LSR. 
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1. Wstęp 

W latach 2007–2013 rozwój obszarów wiejskich wspierany był ze środków wspólnotowych 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej.  

W zakresie EFRROW zostały wyznaczone następujące cele:  

 poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wsparcie restrukturyzacji,  

 poprawa stanu środowiska i obszarów wiejskich przez wsparcie zarządzania gruntami,  

 poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności 

gospodarczej.  

Do głównych celów polityki rozwoju obszarów wiejskich przypisana została oś priorytetowa 

obejmująca odpowiednie instrumenty polityki ROW. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 

1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 

20.09.2005, s. 1), działania zgrupowane zostały w ramach czterech osi priorytetowych kierunków 

wsparcia obszarów wiejskich UE: 

1) oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 

2) oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, 

3) oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 

4) oś 4: Leader. 

W ramach Leader zaplanowane zostało wydatkowanie 787 mln euro. Środki te miały posłużyć przede 

wszystkim do budowania kapitału społecznego na terenach wiejskich, aktywizacji społeczności 

lokalnych poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do 

planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, poprawy warunków życia mieszkańców terenów 

wiejskich dzięki realizacji projektów w ramach LSR. Ważnym celem Leader jest także rozwój inicjatyw 

i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych.  

Wydatkowanie środków Leader zakłada podejście oddolne zamiast tradycyjnego podejścia 

odgórnego. Oznacza to, że lokalni partnerzy biorą udział w podejmowaniu decyzji co do strategii  

i przy wyborze priorytetów do realizacji na ich własnym terenie. W skład LGD wchodzą 

przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Trójsektorowość zapewniona jest 

również na poziomie składu organu decyzyjnego LGD. Wsparcie finansowe przekazywane jest 
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grupom na potrzeby opracowanych przez nie lokalnych strategii rozwoju (LSR). W ramach PROW 

finansowane jest funkcjonowanie lokalnych grup i animacja lokalnego środowiska; finansowane są 

również operacje na rzecz współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej LGD. Osiągnięcie 

zakładanych wartości wskaźników LSR powinno zostać poddane ocenie w ramach badania 

ewaluacyjnego. 

W ramach programu Leader na lata 2007–2013 na obszarach wiejskich powstało ponad trzysta 

trzydzieści Lokalnych Grup Działania. Terytorium kraju jest pokryte w ponad 90% działaniem LGD. 

 Z funkcjonujących LGD w kraju według danych z maja 2015 r. 35 LGD funkcjonowało na terenie 

województwa mazowieckiego. Pośród nich LGD „Zaścianek Mazowsza”. 

1.1. Wprowadzenie do badania 

Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” jest 

organizacją pozarządową powstałą na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–

2013 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 173 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o 

stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.). Formą prawną funkcjonowania 

LGD jest stowarzyszenie rejestrowe. Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła w dniu 11 grudnia 2008 

roku pod numerem rejestrowym KRS: 0000319539.  

LGD „Zaścianek Mazowsza” działa na podstawie Statutu uchwalonego 21 października 2011 roku. 

Zgodnie z zapisami Statutu „Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, a w szczególności: 

a) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy z dnia  

7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej 

ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla obszaru gmin 

Czerwin, Goworowo, Troszyn, Rzekuń (obszar działania LGD)”. 

Dla realizacji zaplanowanych w LSR celów oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenie dysponowało budżetem w wysokości 4 163 092 zł. 

Zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia LGD jego władzami są:  

• Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,  

• Zarząd Stowarzyszenia,  

• Rada Stowarzyszenia,  
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• Komisja Rewizyjna.  

Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Zaścianek Mazowsza” jest 

partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego 

i społecznego. W okresie realizacji badania LGD „Zaścianek Mazowsza” liczyło 115 członków z terenu 

wszystkich gmin objętych LSR, w tym: 58 z sektora społecznego, 41 z sektora publicznego, 16  

z sektora gospodarczego. Dane te prezentuje poniższy wykres. 

 
Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 
na lata 2009–2015. 

Należy dodać, że liczba członków stowarzyszenia stale rośnie; z poziomu 84 osób na początku 

działalności, wzrosła do 115 członków obecnie. 

Według danych LSR obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza” obejmuje teren 

czterech gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn. Gminy objęte strategią leżą na terenie 

województwa mazowieckiego w południowej części powiatu ostrołęckiego, a ich łączna powierzchnia 

wynosi 681,87 km², co stanowi 32,5% powierzchni całego powiatu. 

Rysunek 1: Mapa określająca przestrzenne uwarunkowania obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Zaścianek Mazowsza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 
na lata 2009–2015. 
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41 

16 

Liczba członków LGD „Zaścianek Mazowsza” z podziałem na sektory 
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Na dzień 31 grudnia 2013 roku na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza” 

zamieszkiwało 28 820 mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały). W ogólnej liczbie ludności LGD 

zdecydowanie największą część stanowią mieszkańcy gmin Rzekuń i Goworowo – odpowiednio jest 

to 35,02% oraz 29,98%. Mieszkańcy gminy Czerwin stanowili 17,93% ogólnej liczby ludności 

zamieszkałej na obszarze LGD, natomiast mieszkańcy gminy Troszyn 17,07%. 

Tabela 1 Liczba ludności gmin wchodzących w skład LGD „Zaścianek Mazowsza” na dzień 31 grudnia 2013 roku 

Gmina Liczba ludności Procentowy udział ludności 
LGD 

Czerwin 5167 17,93% 
Goworowo 8640 29,98% 
Rzekuń 10 094 35,02% 
Troszyn 4919 17,07% 
Obszar LGD 28 820 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na koniec 2006 roku całkowita liczba ludności obszaru LSR wynosiła 28 129 osób. Oznacza to, że na 

przestrzeni 7 lat na obszarze tym przybyło prawie 700 mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały). 

Opracowana przez LGD Lokalna Strategia Rozwoju definiuje 3 cele główne, 12 celów szczegółowych 

oraz wynikające z nich przedsięwzięcia: 
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Tabela 2 Struktura celów Lokalnej Strategii Rozwoju 

Przedsięwzięcie I – Aktywna społeczność Zaścianka 

Cel ogólny 1: Zwiększanie aktywności 
społecznej i rozwój społeczno-ekonomiczny 
oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki 

regionu 

1.1. Rozwój 
przedsiębiorczości 

społeczności lokalnej. 

1.2. Zwiększenie 
poziomu aktywności 

mieszkańców i instytucji 
oraz jej promowanie. 

1.3. Kreowanie, 
wzmacnianie i 
promowanie 

przedsiębiorczości, 
ciekawych form 

aktywności i 
gospodarowania. 

1.4. Wzrost ilości usług 
świadczonych na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Przedsięwzięcie II – Tradycje szlacheckie w nurcie 
produktów lokalnych i turystycznych 

Cel ogólny 2: Tworzenie warunków do 
poznawania, rozwijania i promowania 

tradycji szlacheckiej  

2.1. Podtrzymywanie 
tradycji szlacheckiej. 

2.2. Kreowanie i 
promowanie produktów 

lokalnych i 
turystycznych. 

2.3. Promocja zabytków 
kultury oraz obiektów 

charakterystycznych dla 
architektury regionu. 

2.4. Wzrost tożsamości 
regionalnej i 

rozpoznawalności 
regionu. 



Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania  
„Zaścianek Mazowsza” 

str. 13 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie LSR 2009–2015. 

Działanie 413. PROW „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” miało na celu umożliwienie 

mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju realizację projektów w ramach tej strategii. 

Beneficjenci mogli ubiegać się o dofinansowanie operacji w następujących kategoriach” z zakresu 

działań Osi 3 PROW 2007–2013:  

• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,  

• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

• Odnowa i rozwój wsi. 

Ponadto mogli korzystać z działania „Małe projekty”, czyli operacji, które nie kwalifikują się do 

wsparcia w ramach działań Osi 3 PROW, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub 

zróżnicowania działalności gospodarczej.  

Przedsięwzięcie III – Piękna wieś szlachecka 

Cel ogólny 3: Kształtowanie w sposób estetyczny 
przestrzeni służącej zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców i upowszechnianiu rekreacji, sportu, 
kultury i turystyki oraz podnoszenie jakości życia 

mieszkańców 

3.1. Poprawa estetyki przestrzennej. 3.2. Zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb 
rekreacyjno-sportowych mieszkańców. 

Przedsięwzięcie IV – Kulturą, sportem i edukacją 
Zaścianek stoi 

Cel ogólny 3: Kształtowanie w sposób estetyczny 
przestrzeni służącej zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców i upowszechnianiu rekreacji, sportu, 
kultury i turystyki oraz podnoszenie jakości życia 

mieszkańców 

3.3. Wzrost udziału aktywnych metod spędzania 
wolnego czasu. 

3.4 .Powstanie nowych ofert usług: kulturalnych, 
rekreacyjnych i edukacyjnych. 
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LGD „Zaścianek Mazowsza” w ramach LSR miało zagwarantowane środki finansowe w wysokości 

4 163 092,00 zł, rozdzielone w następują sposób: 

• Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 3 262 964 zł, 

• Działanie 421. Wdrażanie projektów współpracy –84 387 zł, 

• Działanie 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja – 815 741 zł.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie LSR 2009–2015. 

W ramach działania 413. Wdrożenie LSR najwięcej środków udostępnionych zostało na działania 

Odnowa i rozwój wsi (67,42%). Na działanie Małe projekty udostępniono 12,58% środków, a na 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

udostępniono po 10% środków. Szczegółowe zestawienie pokazuje powyższy wykres. 

1.2. Metodologia badawcza 

Cel badania 

Przedmiotem badania ewaluacyjnego ex-post była Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2009–2015 oraz 

funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”.  

Architektura procesu badawczego wchodzącego w zakres ewaluacji końcowej zaprojektowana 

została w sposób zoptymalizowany do wytyczonych celów. Zdefiniowane cele ewaluacji określiły 

główne obszary badawcze, odpowiadające im pytania kluczowe oraz źródła danych wraz z technikami 

ich pozyskania i analizy. W ramach ewaluacji zdefiniowano następujące obszary badania: 

2199745,06 zł; 
67,42% 

410627,04 zł;  
12,58% 

326295,5 zł;  
10,00% 

326296,4 zł;  
10,00% 

Środki Leader przyznane LGD w LSR na podziale na działania w ramach 
413. Wdrażanie LSR 

Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
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• analiza i ocena stopnia wdrożenia pomocy oraz realizacji założonych w LSR celów ogólnych, 

szczegółowych i przedsięwzięć – ocena poziomu osiągniętych wskaźników; 

• ocena finansowa wdrażania pomocy – analiza poziomu realizacji budżetu dla każdego 

przedsięwzięcia oraz ocena efektywności wdrożonej pomocy, 

• ocena pomocy wdrażanej przez LGD w odniesieniu do potrzeb beneficjentów i odbiorców, 

• ocena wpływu działalności LGD oraz wdrożenia LSR na trwałość rozwoju obszaru objętego 

działaniem LGD w odniesieniu do potrzeb społecznych, rozdysponowanych środków 

pomocowych i działań aktywizacyjnych, 

• ocena poziomu zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowanymi działaniami 

 w ramach określonych przedsięwzięć w LSR, 

• opinia w środowisku odbiorców i beneficjentów działań LGD na temat działalności  

i funkcjonowania LGD, 

• ocena systemu komunikacyjnego LGD z odbiorcami działań, 

• ocena działalności LGD w odniesieniu do podejmowanych działań partnerskich. 

Badanie ewaluacyjne zrealizowane zostało przez Damiana Sadzę na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”. 

Odbiorcy ewaluacji 

Odbiorcami wyników ewaluacji są: Samorząd Województwa Mazowieckiego, członkowie LGD oraz 
mieszkańcy obszaru LGD. 

Kryteria ewaluacji 

W trakcie procesu ewaluacji uwzględniono następujące 4 kryteria ewaluacyjne: 
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Schemat 1. Kryteria wykorzystane w procesie ewaluacji  

 
Źródło: opracowanie własne. 

Pytania kluczowe badania 

Problematyka badania obejmowała następujące pytania kluczowe: 

1. W jakim stopniu zostały osiągnięte cele ogólne, szczegółowe oraz wskaźniki w LSR? 

2. Jakie problemy utrudniały realizację przedsięwzięć, LSR? 

3. Jak kształtuje się poziom realizacji budżetu w podziale na przedsięwzięcia LSR? 

4. W jakim stopniu podejmowane przez LGD działania przyczyniły się do jakości i efektywności 

wdrożonej pomocy (LSR)? 

5. Jakie działania zrealizowane przez LGD zapewniły właściwą jakość realizacji LSR? 

6. Czy wykorzystano wyniki ewaluacji mid-term? Jeśli tak, w jaki sposób? 

7. Czy wydatkowane środki na wdrożoną pomoc przyczyniły się do osiągnięcia założeń 

zawartych w LSR i w jakim stopniu wpłynęły na osiągnięte rezultaty? 

8. Czy możliwe byłoby osiągnięcie rezultatów LSR bez zewnętrznej pomocy finansowej albo przy 

wykorzystaniu niższych nakładów? 

9. Czy podejmowane działania partnerskie przez LGD wpłynęły na jakość wdrażania LSR, na 

rozwój obszaru LGD i w jakim stopniu? 

10. Czy beneficjenci/odbiorcy działań są zadowoleni z udzielonej pomocy? Czy udzielona pomoc 

przyczyniła się do rozwoju podjętych przez nich działań oraz czy spełnia ich oczekiwania? 

 EFEKTYWNOŚĆ 

 SKUTECZNOŚĆ 

 UŻYTECZNOŚĆ 

 TRWAŁOŚĆ 

Pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu 
nakłady były proporcjonalne do osiągniętych rezultatów. 

 

Pozwala odpowiedzieć na pytanie o stopień realizacji 
założonych celów. 

Pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy efekty 
realizowanych działań zaspokajają potrzeby ich odbiorców 
i beneficjentów. 

Pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy pozytywne efekty 
związane z realizacją badanych działań będę wykraczać 
poza horyzont czasowy interwencji. 
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11. Czy przekazana pomoc była/jest dla nich użyteczna? 

12. Jak odbiorcy działań oceniają sposób funkcjonowania oraz działalność LGD? 

13. Czy działalność LGD oraz wdrożona pomoc przynoszą długotrwałe efekty? Jakie, w jakim 

stopniu i dla kogo? 

14. Jak kształtowało się zainteresowanie środowiska lokalnego działaniami podejmowanymi 

przez LGD?  

15. Czy przyjęty system komunikacji LGD był skuteczny?  

16. Jakiego rodzaju działania partnerskie podjęto? W jakim celu i z jakimi podmiotami? 

Określenie próby badawczej  

Pierwszą grupę badanych stanowili członkowie Zarządu LGD, Rady, Komisji Rewizyjnej, Zespołu ds. 

Aktualizacji LSR, Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji LSR i pracownicy biura. Z próby tej, za pomocą 

metody doboru eksperckiego wykonanego przez pracowników Biura LGD, wyłoniona została 

podgrupa skierowana do przeprowadzenia wywiadów pogłębionych; z pozostałymi osobami 

przeprowadzono internetowe badanie kwestionariuszowe. Drugą grupę badanych stanowili odbiorcy 

i beneficjenci działań LGD. Trzecią grupę badanych stanowili partnerzy LGD. Zarówno z członkami 

drugiej, jak i trzeciej grupy badawczej przeprowadzono wywiady telefoniczne wspomagane 

komputerowo. Badaniu za pomocą analizy desk research poddana została także dokumentacja LGD 

oraz ogólnodostępne dane (GUS, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Regionalny Związek Rolników 

Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce). 

Dobór metod badawczych oraz organizacja badania 

Dobór metod badawczych został oparty o triangulację metod. Zastosowanie triangulacji 

metodologicznej pozwoliło uzyskać rzetelne i komplementarne informacje dotyczące przedmiotu 

ewaluacji. Architektura procesu badawczego realizowanego w ramach badania została 

zaprojektowana w oparciu o następujące metody badawcze. 

Tabela 3. Metody badawcze wykorzystane w ewaluacji 

RODZAJ BADANIA METODY BADAWCZE 

1. BADANIE WTÓRNE: 1. Analiza danych zastanych  

2. BADANIA 
PIERWOTNE: 

ILOŚCIOWE: 
1. Badania CATI 

2. Internetowe badanie kwestionariuszowe 

JAKOŚCIOWE: 3. Telefoniczne wywiady pogłębione 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wszystkie autorskie narzędzia badawcze zostały opracowane z uwzględnieniem opinii pracowników 

biura LGD. 

Dobór metod badawczych w odniesieniu do określonych prób badawczych 

Pierwsza próba badawcza (członkowie Zarządu LGD, Rady, Komisji Rewizyjnej, Zespołu ds. Aktualizacji 
LSR, Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji LSR i pracownicy biura): 

 pogłębione wywiady telefoniczne (TDI), N=6, 

 internetowe badanie kwestionariuszowe (CAWI), N=20. 

Druga próba badawcza (odbiorcy i beneficjenci działań LGD): 

 wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), N=166 – odbiorcy; N=17 –
beneficjenci. 

Trzecia próba badawcza (partnerzy LGD): 

 wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), N=19. 

Dokumentacja: 

 analiza dokumentacji zastanej (desk research) udostępnionej przez LGD oraz danych 

ogólnodostępnych (GUS, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Regionalny Związek Rolników 

Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce). 

W trakcie przygotowania metodologii badawczej próbę badawczą obejmującą odbiorców podzielono 

na dwie grupy – odbiorców działań edukacyjnych oraz odbiorców działań promocyjno-

informacyjnych. Do pierwszej z nich zakwalifikowani zostali uczestnicy szkoleń, doradztwa oraz 

spotkań aktywizujących, drugą grupę tworzyły osoby, które brały udział w konkursach (np. 

plastycznym, fotograficznym, kulinarnym) i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym. 

Zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego bazą kontaktów, odbiorcy działań edukacyjnych stanowili 

grupę 291 osób, spośród której wylosowano 166 respondentów; odbiorcy działań promocyjno-

informacyjnych stanowili grupę 265 osób, spośród której wylosowano 157 respondentów. Posłużono 

się zatem losowo-warstwowym doborem próby badawczej.  

W trakcie realizacji badań metodą CATI w grupie odbiorców działań promocyjno-informacyjnych, 

ewaluator napotkał na znaczne trudności polegające na dużej liczbie wadliwych kontaktów 

(szacunkowo około 30–40%; w większości nieaktywne karty SIM albo nieaktualne numery 

telefonów), ale przede wszystkim na deklarowanym przez respondentów braku wiedzy na temat LGD 

„Zaścianek Mazowsza”. Deklaracje o takim charakterze mogły wynikać z krótkotrwałego kontaktu 

reprezentantów tej próby badawczej z LGD „Zaścianek Mazowsza”, często ograniczającego się do 

udziału w jakimś wydarzeniu organizowanym przy okazji plenerowych imprez integracyjnych. Co 

więcej, często respondentami w tej grupie były dzieci, z którymi nie był możliwy kontakt telefoniczny 
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7; 
41
% 10; 

59% 

Płeć 

kobieta

mężczyzna

(np. ze względu na odmowę rodziców), a sami rodzice, jeżeli pamiętali, że ich dziecko brało udział  

w podobnym wydarzeniu, nie pamiętali już jego szczegółów i nie łączyli wydarzenia z „Zaściankiem 

Mazowsza”. Należy dodać, że część wydarzeń była realizowana kilka lat temu w 2011, 2012, czy 2013 

roku. Często przypominano sobie o samym wydarzeniu dzięki zadawanym przez ankietera 

dodatkowym pytaniom albo jego podpowiedziom, ale już sama identyfikacja wydarzenia z jego 

organizatorem przysparzała respondentom wiele problemów. Sytuacja ta, w porównaniu z efektami 

badania odbiorców działań edukacyjnych, doprowadziły do przekonania, że badanie prowadzone na 

próbie odbiorców działań informacyjno-promocyjnych nie jest w stanie pogłębić ewaluacji, ani 

przyczynić się do odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne. Po dokonanej analizie sytuacji i za 

zgodną Zamawiającego postanowiono zrezygnować z dalszych wywiadów z odbiorcami działań 

informacyjno-promocyjnych. Z powyższego można sformułować wniosek, iż działania promocyjno-

informacyjne, ze względu na swój charakter kreujący zazwyczaj incydentalny kontakt odbiorcy  

z organizatorem tj. LGD, niosą mniejszą od oczekiwanej skuteczność w tworzeniu i upowszechnianiu 

wizerunku LGD na obszarze jej działalności. 

Poniższe wykresy przedstawiają podstawowe dane pochodzące z metryk przedstawicieli 

poszczególnych prób badawczych: 

 beneficjenci  – badanie metodą CATI: 

 
Źródło: opracowanie własne. 

1; 6% 

11; 65% 

5; 29% 

Wiek 

25 lat i mniej

26-45

46-65

powyżej 65 lat
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3; 18% 

3; 18% 

5; 29% 

6; 35% 

Gmina zamieszkania 

Czerwin

Goworowo

Rzekuń

Troszyn

11; 58% 

8; 
42% 

Płeć 

kobieta

mężczyzna 12; 
63% 

6; 
32
% 

1; 5% 

Wiek 

25 lat i mniej

26-45

46-65

powyżej 65 lat

 
Źródło: opracowanie własne. 

 partnerzy – badanie metodą CATI: 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

  

5; 29% 

3; 18% 5; 29% 

1; 6% 
1; 6% 

2; 12% 

Status beneficjenta 

rolnik

przedsiębiorca

jednostka samorządu
terytorialnego
organizacja pozarządowa

jednostka organizacyjna
samorządu terytorialnego
osoba fizyczna

4 

2 

11 

2 
jednostka samorządu
terytorialnego
przedsiębiorca

organizacja pozarządowa

jednostka organizacyjna
samorządu terytorialnego
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106; 64% 

60; 36% 

Płeć 

Kobieta

Mężczyzna

N=166 

 odbiorcy działań – badanie metodą CATI: 

   
Źródło: opracowanie własne. 

 członkowie organów LGD – badanie metodą CAWI: 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Osoby które wzięły udział w wywiadach pogłębionych były: pracownikami Biura LGD (2 osoby), 

Członkami Zarządu (2 osoby) oraz po 1 przedstawicielu Zespołu ds. Aktualizacji LSR oraz Zespołu ds. 

Monitoringu i Ewaluacji LSR. 

Harmonogram badania 

Poniżej znajduje się harmonogram badania ewaluacyjnego. 

10; 6% 

90; 54% 

60; 
36% 

6; 4% 

Wiek 

25 lat i mniej

26-45

46-65

Powyżej 65 lat

8; 40% 

12; 
60% 

Płeć 

Kobieta

Mężczyzna

N=20 

9; 
45
% 

10; 50% 

1; 5% 

Wiek 

25 lat i mniej

26-45

46-65

Powyżej 65 lat

6; 30% 

6; 30% 
4; 20% 

2; 10% 

2; 10% 
Funkcja w LGD 

Członek Rady

Członek Zarządu

Członek Komisji Rewizyjnej

Pracownik Biura

Członek Zespołu ds.
Aktualizacji LSR
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Tabela 4. Harmonogram ewaluacji  

Opis działań 

13
-2

1.
05

.1
5 

22
-2

8.
05

.1
5 

29
-0

4.
06

.1
5 

05
-1

5.
06

.1
5 

15
.0

6.
20

15
 

16
-1

8.
06

.1
5 

19
.0

6.
20

15
 

Opracowanie metodologii, narzędzi badawczych, 
harmonogramu               

Prowadzenie badań ewaluacyjnych               

Interpretacja wyników i sporządzenie raportu        

Przekazanie projektu raportu ewaluacyjnego oraz prezentacji 
multimedialnej        

Przekazanie finalnej wersji raportu ewaluacyjnego oraz 
prezentacji multimedialnej               

Prezentacja wyników badania        

Źródło: opracowanie własne. 
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2. Ocena realizacji i postępów wdrażania LSR 

2.1. Analiza i ocena stopnia wdrożenia pomocy oraz realizacji założonych w LSR celów ogólnych, szczegółowych i 
przedsięwzięć – ocena poziomu osiągniętych wskaźników 

Niniejszy podrozdział odpowiada na następujące pytania badawcze: 
o W jakim zakresie (stopniu) zostały osiągnięte cele ogólne, szczegółowe oraz wskaźniki w LSR?  

o Czy możliwe byłoby osiągnięcie rezultatów LSR bez zewnętrznej pomocy finansowej albo przy wykorzystaniu niższych nakładów? 

o Jakie problemy utrudniały realizację LSR? 

W ramach wszystkich konkursów przeprowadzonych przez LGD „Zaścianek Mazowsza” potencjalni beneficjenci złożyli 84 wnioski o przyznanie pomocy 

 o łącznej wartości 5 996 334,21 zł. Spośród nich LGD wybrała do dofinansowania 68 wniosków o wartości 5 125 841,29 zł. Szczegóły zawiera poniższa tabela. 

Tabela 5 Podsumowanie przeprowadzonych przez LGD naborów wniosków o przyznanie pomocy 

Data naboru Nazwa działania Limit naboru 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Wnioskowana 
kwota 

refundacji 

Liczba 
wniosków 
wybranych 
przez LGD 

Wnioskowana 
kwota refundacji 

wniosków 
wybranych przez 

LGD 

31.03.2010 – 30.04.2010 Małe Projekty 54 862,20 zł 4 83 507,50 zł 2 44 670,10 zł 
31.03.2010 – 30.04.2010 Odnowa i Rozwój Wsi 1 536 141,60 zł 3 1 412 618,00 zł 3 1 412 618,00 zł 
12.07.2010 – 26.07.2010 Małe Projekty 65 054,30 zł 4 63 755,30 zł 4 63 755,30 zł 
14.04.2011 – 10.05.2011 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 219 448,80 zł 3 215 808,02 zł 3 215 808,02 zł 
14.04.2011 – 10.05.2011 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 219 448,80 zł 1 100 000,00 zł 1 100 000,00 zł 
14.04.2011 – 10.05.2011 Odnowa i Rozwój Wsi 540 465,60 zł 1 416 941,00 zł 1 416 941,00 zł 
20.02.2012 – 08.03.2012 Małe Projekty 221 886,77 zł 13 284 110,60 zł 11 234 986,60 zł 
17.04.2012 – 01.05.2012 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 326 296,40 zł 2 51 096,51 zł 0 0,00 zł 
15.06.2012 – 02.07.2012 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 210 488,40 zł 5 316 425,50 zł 3 132 281,50 zł 
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23.10.2012 – 06.11.2012 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 194 014,90 zł 3 185 022,00 zł 3 185 022,00 zł 
23.10.2012 – 06.11.2012 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 326 296,40 zł 4 496 170,00 zł 2 296 170,00 zł 
23.10.2012 – 06.11.2012 Odnowa i Rozwój Wsi 988 861,80 zł 4 769 829,00 zł 4 769 829,00 zł 
19.02.2013 – 05.03.2013 Odnowa i Rozwój Wsi 219 032,00 zł 1 219 032,80 zł 1 219 032,80 zł 
16.07.2013 – 31.07.2013 Małe Projekty 174 051,30 zł 6 136 755,04 zł 6 136 755,04 zł 
16.07.2013 – 31.07.2013 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 126 296,40 zł 2 144 218,50 zł 1 80 218,50 zł 
16.07.2013 – 31.07.2013 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 239 296,40 zł 5 319 144,00 zł 3 224 444,00 zł 
22.10.2013 – 05.11.2013 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 14 852,40 zł 2 22 983,90 zł 1 14 852,40 zł 
22.10.2013 – 05.11.2013 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 46 077,90 zł 1 46 077,90 zł 1 46 077,90 zł 
22.10.2013 – 05.11.2013 Małe Projekty 62 048,27 zł 4 61 880,00 zł 4 61 880,00 zł 
08.04.2014 – 22.04.2014 Małe Projekty 28 239,17 zł 4 28 239,13 zł 4 28 239,13 zł 
09.09.2014 – 23.09.2014 Odnowa i Rozwój Wsi 113 085,06 zł 4 113 084,00 zł 4 113 084,00 zł 
09.09.2014 – 23.09.2014 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 114 852,40 zł 3 155 500,00 zł 3 155 500,00 zł 
09.09.2014 – 23.09.2014 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 126 295,50 zł 5 354 135,51 zł 3 173 676,00 zł 
SUMA 6 167 392,77 zł 84 5 996 334,21 zł 68 5 125 841,29 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD. 

Najwięcej wniosków złożono w odpowiedzi na konkursy organizowane w ramach Małych projektów – 35; najmniej na działanie Odnowa i rozwój wsi – 13 

wniosków. Jednakże działanie Odnowa i rozwój wsi jest jedynym, w ramach którego Rada LGD wybrała do dofinansowania 100% złożonych projektów,  

z czego 12 uzyskało ostatecznie dofinansowanie. Świadczy to o wysokiej jakości wniosków o przyznanie pomocy, a wynikać może z faktu, że w większości 

były one przygotowane przez wykwalifikowanych pracowników Urzędów Gmin obszaru LGD. Zupełnie inaczej wygląda kwestia skuteczności wnioskodawców 

biorących udział w naborach realizowanych w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej. W ramach pierwszego działania ze złożonych do LGD 15 wniosków, ostatecznie dofinansowanie przyznano zaledwie 3 z nich. Oznacza to, 

 że co 5 projekt uzyskał wsparcie finansowe. W przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, co 3. złożony do LGD wniosek 

otrzymał dofinansowanie. 
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Tabela 6 Podsumowanie przeprowadzonych przez LGD naborów w podziale na działania 

Nazwa działania Liczba 
konkursów Limit naboru 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Wnioskowana 
kwota refundacji 

(łączna) 

Liczba 
wniosków 
wybranych 
przez LGD 

Wnioskowana 
kwota 

refundacji 
wniosków 
wybranych 
przez LGD 

Liczba 
wniosków 
dofinanso-

wanych przez 
UM 

Małe projekty 6 606 142,01 zł 35 658 247,57 zł 31 570 286,17 zł 22 

Odnowa i rozwój wsi 5 3 397 586,06 zł 13 2 931 504,80 zł 13ł 2 931 504,80 zł 12 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 6 992 953,30 zł 21 1 214 883,42 zł 16 927 907,92 zł 7 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 6 1 170 711,40 zł 15 1 191 698,42 zł 8 696 142,40 zł 3 

SUMA 24 6 167 392,77 zł 84 5 996 334,21 zł 68 5 125 841,29 zł 44 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD. 

Powyższa tabela prezentuje zbiorcze zestawienie przeprowadzonych przez LGD naborów w podziale na działania 413 PROW. Zainteresowanie środkami 

finansowanymi pozostającymi w dyspozycji LGD było wystarczające, aby zrealizować założenia budżetowe; zasadniczym czynnikiem ułatwiającym to zadanie 

było przeznaczenie na działanie Odnowa i rozwój wsi niemal 70% wszystkich środków, a także wysoka skuteczność aplikujących w ramach tego działania 

wnioskodawców. Trudności wynikające z wdrażania działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

zostały opisane w dalszej części rozdziału. 
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Poniższa tabela prezentuje postęp realizacji wskaźników celów ogólnych i szczegółowych oraz 

przedsięwzięć LSR. Poddany analizie stan na dzień 15 czerwca 2015 roku nie obejmuje efektów 5 

operacji będących w trakcie rozliczania; ich skuteczne rozliczenie przyczyni się do realizacji 

następujących wskaźników: 

• produktu „Rozwinięcie działalności pozarolniczej przez rolnika lub domownika” 

(przedsięwzięcia „Aktywna społeczność Zaścianka”); osiągając wartość „7”, przyczyni się do 

ostatecznej realizacji wskaźnika produktu na poziomie 140% (obecnie wynosi 120%), 

• produktu „Przeprowadzenie innych operacji związanych z kreowaniem, wzmacnianiem i 

promowaniem lokalnych produktów” (przedsięwzięcia „Tradycje szlacheckie w nurcie 

produktów lokalnych i turystycznych”); osiągając wartość „5” przyczyni się do ostatecznej 

realizacji wskaźnika produktu na poziomie 100% (obecnie wynosi 80%); realizacja tego 

wskaźnika produktu wpłynie na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Wypromowanie produktów 

lokalnych/turystycznych” celu szczegółowego „Kreowanie i promowanie produktów 

lokalnych i turystycznych”; osiągając wartość „7” przyczyni się do ostatecznej realizacji 

wskaźnika rezultatu na poziomie 100% (obecnie wynosi 85%), 

• produktu „Realizacja operacji z zakresu organizacji miejsc przyczyniających się do rozwoju 

kultury, sportu i rekreacji” (przedsięwzięcia „Kulturą, sportem i edukacją Zaścianek stoi”); 

osiągając wartość „10”, przyczyni się do ostatecznej realizacji wskaźnika produktu na 

poziomie 91% (obecnie wynosi 64%). 

Zatem, prócz wskaźnika produktu „Realizacja operacji z zakresu organizacji miejsc przyczyniających 

się do rozwoju kultury, sportu i rekreacji” (przedsięwzięcia „Kulturą, sportem i edukacją Zaścianek 

stoi”), ewaluator przewiduje realizację pozostałych wskaźników produktów, rezultatów oraz 

oddziaływania na poziomie co najmniej takim, jaki zaplanowano w Lokalnej Strategii Rozwoju. Należy 

dodać, że część ze wskaźników osiągnęła wartości wyższe niż zakładano, przekraczając poziom 100%. 

Należą do nich na przykład wskaźniki oddziaływania: „Wzrost liczby organizacji pozarządowych oraz 

grup nieformalnych na obszarze LGD „Zaścianek Mazowsza” o min. 15% na koniec okresu objętego 

LSR w porównaniu do roku 2009” oraz „Wzrost liczby przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) 

na obszarze LGD „Zaścianek Mazowsza” do końca okresu objętego realizacją LSR o min. 30% w 

porównaniu do 2009 roku” celu ogólnego „Zwiększanie aktywności społecznej i rozwój społeczno-

ekonomiczny oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki regionu”, osiągając poziomy odpowiednio 

119 i 109%. Szczegółowe wyniki prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 7. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR 
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Zwiększanie 
aktywności 
społecznej i 

rozwój 
społeczno-

ekonomiczny 
oraz wspieranie 
dywersyfikacji 

gospodarki 
regionu 

Wzrost liczby 
organizacji 

pozarządowych 
oraz grup 

nieformalnych na 
obszarze LGD 

„Zaścianek 
Mazowsza” o min. 

15% na koniec 
okresu objętego 

LSR w 
porównaniu do 

roku 2009 

99 83 

Kreowanie, 
wzmacnianie i 
promowanie 

przedsiębiorczośc
i, ciekawych form 

aktywności i 
gospodarowania 

Udział osób w 
szkoleniach z 

zakresu 
przedsiębiorczości 

57 57 

Aktywna 
społeczność 

Zaścianka 

Przeprowadzenie 
spotkań 

szkoleniowych 
7 7 100% 100% 

Zwiększenie 
poziomu 

aktywności 
mieszkańców i 

instytucji oraz jej 
promowanie 

Udział osób w 
inicjatywach z 

zakresu aktywności 
społeczno-

gospodarczej 

375 341 

Organizacja 
inicjatyw 

promujących 
aktywność 

społeczną i/lub 
gospodarczą 

9 7 103% 114% 

Wzrost liczby 
przedsiębiorstw 

(podmiotów 
gospodarczych) 
na obszarze LGD 

„Zaścianek 
Mazowsza” do 
końca okresu 

1819 1670 

Wzrost ilości 
usług 

świadczonych na 
rzecz lokalnej 
społeczności 

Wykreowanie nowej 
usługi lub produktu 

6 

(docel
owo 

może 
wynie
ść 7) 

4 
Utworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorst

w 
3 3 150% 100% 
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objętego realizacją 
LSR o min. 30% 

w porównaniu do 
2009 roku  

Rozwój 
przedsiębiorczośc

i społeczności 
lokalnej 

 Nowe miejsca pracy 5 5 

Rozwinięcie 
działalności 

pozarolniczej przez 
rolnika lub 
domownika 

6 
(docelow

o może 
wynieść 

7) 

5 100% 

120% 
(docelow

o może 
osiągnąć 
140%) 

Tworzenie 
warunków do 
poznawania, 
rozwijania i 
promowania 

tradycji 
szlacheckiej 

Liczba osób 
deklarujących 

znajomość 
obszaru LGD 
„Zaścianek 
Mazowsza” 

301 300 

Podtrzymywanie 
tradycji 

szlacheckiej 

Liczba osób, które 
wzięły udział w 
wydarzeniach 
kulturalnych, 
edukacyjnych, 
związanych z 

tradycjami 
szlacheckimi 

2850 2850 

Tradycje 
szlacheckie 

w nurcie 
produktów 
lokalnych 

i turystyczn
ych 

Zorganizowanie 
imprez, wydarzeń 

edukacyjnych 
promujących 

tradycje szlacheckie 

4 4 100% 100% 

Kreowanie i 
promowanie 
produktów 
lokalnych i 

turystycznych 

Wypromowanie 
produktów 

lokalnych/turystyczn
ych 

6 
(docel
owo 

może 
wynie
ść 7) 

7 

Opracowanie 
i wydanie publikacji 
promującej region 

2 2 
 

 

85% 
(docelow

o może 
osiągnąć 
100%) 

100% 

Liczba osób 
deklarujących, że 
odwiedziła region 

LGD „Zaścianek 
Mazowsza”  

w celach 
rekreacyjno-

turystycznych 
w okresie 

realizacji strategii 

126 100 

Przeprowadzenie 
innych operacji 

związanych z 
kreowaniem, 

wzmacnianiem i 
promowaniem 

lokalnych 
produktów 

4 
(docelow

o może 
wynieść 

5) 

5 

80% 

(docelow
o może 

osiągnąć 
100%) 

Promocja 
zabytków kultury 

oraz obiektów 
charakterystyczny

ch dla zasobów 
regionu 

Liczba 
rozpowszechnionych 

egzemplarzy 
publikacji 

zawierających 
informacje nt. 

zasobów 
zabytkowych 

i charakterystycznyc

400 400 

Przeprowadzenie 
remanentu zasobów 

zabytkowych i 
charakterystycznych 

dla regionu 

1 1 100% 100% 
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h dla regionu 

Liczba osób 
deklarujących 

znajomość 
tradycji 

szlacheckich 
obszaru LGD 
„Zaścianek 
Mazowsza”  

202 200 

Wzrost 
tożsamości 

regionalnej i 
rozpoznawalności 

regionu 

Liczba osób, które 
zapoznały się ze 

stroną internetową 
na temat regionu 

11741 8471 

Opracowanie strony 
internetowej 

upowszechniającej 
informacje o 

regionie 

2 2 139% 100% 

Liczba osób 
biorących udział w 

zespole regionalnym  
15 15 

Powołanie zespołu 
regionalnego 

1 1 100% 100% 

Kształtowanie w 
sposób 

estetyczny 
przestrzeni 

służącej 
zaspokajaniu 

potrzeb 
mieszkańców i 

Liczba 
mieszkańców 
deklarujących 

satysfakcję 
z zamieszkiwania 

w regionie 

150 150 
Poprawa estetyki 

przestrzennej 

Liczba miejscowości, 
których estetyka 
uległa poprawie 

3 3 
Piękna wieś 
szlachecka 

Realizacja operacji z 
zakresu 

zagospodarowania 
centrów wsi 

2 2 100% 100% 
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upowszechnianiu 
rekreacji, sportu, 

kultury i 
turystyki oraz 
podnoszenie 
jakości życia 

mieszkańców 

Wzrost udziału 
aktywnych metod 

spędzania 
wolnego czasu 

Liczba osób 
deklarujących 

korzystanie z miejsc 
przeznaczonych do 

aktywnego 
wypoczynku i 

spędzania czasu 
wolnego  

101  101 

Zorganizowanie 
miejsc 

przeznaczonych do 
aktywnego 

wypoczynku 
i spędzania czasu 

wolnego 

 6 6 100% 100% 

Liczba badanych 
mieszkańców 
deklarujących 

poprawę jakości 
spędzania czasu 

wolnego 

188 188 

Zwiększenie 
stopnia 

zaspokojenia 
potrzeb 

rekreacyjno–
sportowych 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców 
uprawiających sport 
lub uczestniczących 

w rekreacji, 
wydarzeniach 
kulturalnych 

3780 3780 

Kulturą, 
sportem i 
edukacją 

Zaścianek 
stoi 

Realizacja operacji 
z zakresu 

organizacji miejsc 
przyczyniających się 
do rozwoju kultury, 

sportu i rekreacji 

7 – 
(docelow

o może 
wynieść 

10) 

11 100% 

64% 

(docelow
o może 

osiągnąć 
91%) 

Liczba 
mieszkańców 
deklarujących 

wzrost 
świadomości 

i wiedzy o 
miejscach 
rekreacji i 

turystyki na 
obszarze LGD 

90 90 

Powstanie 
nowych ofert 

usług: 
kulturalnych, 

rekreacyjnych i 
edukacyjnych 

Liczby osób 
korzystających 

z zasobów świetlic 
wiejskich/centrów 

kultury 

350 350 

Realizacja inicjatyw 
kulturalnych, 

sportowych czy 
edukacyjnych 

5 5 

100% 

100% 
Liczba instytucji 

kultury, które 
delegują 

pracowników na 
szkolenie/nia 

podnoszące wiedzę 
i umiejętności   

5 4 125% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD. 
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Uczestnicy wywiadów zgodnie przyznali, że niemożliwe byłoby osiągnięcie rezultatów LSR bez 

zewnętrznej pomocy finansowej albo przy wykorzystaniu niższych nakładów (wykres poniżej).  

  
Źródło: opracowanie własne. 

Uczestnicy wywiadów wskazali, że zasoby techniczne, sprzęt wykorzystane do pracy LGD były 

wystarczające. Problem w tym zakresie występował tylko w początkowej fazie realizacji LSR („do 

listopada 2009 roku”). Podobnie wyglądała kwestia zasobów kadrowych i finansowych; na początku 

realizacji LSR były one niewystarczające – w Biurze LGD zatrudniona była 1 osoba, która sama nie była 

w stanie wykonywać wszystkich zadań należycie; natomiast brak środków finansowych uzupełniany 

był pożyczkami np.: „na początku nie były wystarczające zasoby kadrowe i sprzętowe ponieważ na 

początku nie mieliśmy nic, zajmowali się tym członkowie Zarządu społecznie, potem zatrudniono 

jedną osobę, to było niewystarczające. Dopiero w kolejnym etapie zatrudniono drugą osobę i było 

lepiej, w tym układzie było wystarczające. Wyposażenie też sukcesywnie uzupełnialiśmy. (…)Nie było 

środków, ponieważ finansowanie całej działalności odbywało się na zasadzie refundacji. Pierwsze 

środki, jakie dostaliśmy, to była pożyczka (…), jak zaczęły się refundacje, wpływały składki, 

uzyskaliśmy całkowitą płynność finansową i już funkcjonowało to bezproblemowo” (opinia jednego  

z uczestników wywiadów pogłębionych).  

Członkowie organów LGD „Zaścianek Mazowsza” zgodnie uznali, że problemami utrudniającymi 

realizację operacji beneficjentów nie był ich brak wiedzy na temat przygotowania wniosku i realizacji 

operacji oraz brak wsparcia ze strony Biura LGD, ponieważ otrzymywali adekwatne wsparcie od LGD 

np. „(…) otrzymali pomoc z biura, było szkolenie przed naborem wniosków, wnioski nie były 

skomplikowane i były dyżury pracowników biura, którzy byli dostępni (…)” (opinia jednego 

 z uczestników wywiadów pogłębionych). Respondenci podkreślali, że samo przygotowanie 

dokumentów aplikacyjnych, nie było barierą, zasadnicze problemy dla beneficjentów pojawiały się  

w trakcie realizacji operacji, miały charakter zewnętrzny i wynikały ze skomplikowanych procedur, 

systemu refundacji poniesionych wydatków (szczególnie dotkliwe dla niewielkich organizacji, nie 

dysponujących dużymi budżetami), a przede wszystkim kwestii rozliczenia projektów przez UM – 

5% 

30% 

65% 

Czy możliwa byłaby realizacja założeń zawartych w LSR bez 
zewnętrznej pomocy finansowej albo przy wykorzystaniu 

niższych nakładów finansowych? 

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Nie wiem

Raczej nie

Zdecydowanie nie
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długi czas trwania rozliczeń, rotacja kadry opiekującej się operacjami oraz problemy komunikacyjne 

np.: „Rozliczanie projektów było problematyczne. W Urzędzie Marszałkowskim różne osoby po 

osobach przejmowały rozliczenie projektów i każdy inaczej interpretował przepisy, chaos 

informacyjny ze strony Urzędu Marszałkowego był ogromny. Te osoby pomagały, ale chaos 

komunikacyjny się pojawiał, przepisy nie były do końca jednoznaczne”, „Mieliśmy pewien dosyć 

poważny projekt, beneficjent nie zrealizował go, bo nie mógł tyle czekać na rozpatrzenie przez 

Agencje jego wniosku, zrealizował projekt i nie czekał na refundacje…”, „Dla stowarzyszeń była droga 

zamknięta, bo nie miały środków, które mogłyby wydać, a potem dostać refundacje, czyli zaliczki 

urządzają przede wszystkim stowarzyszenia na terenach wiejskich, które nie są bogate (…)” (opinie 

uczestników wywiadów pogłębionych). 

Członkowie organów oraz pracownicy LGD zgodnie podkreślali, że problemy utrudniające realizację 

operacji beneficjentów przekładały się bezpośrednio na problemy wdrożeniowe LSR. Jednakże 

zasadniczym problemem przez nich wskazywanym były problemy finansowe (brak własnych środków 

finansowych), szczególnie dotkliwe na początku realizacji LSR np.: „W początkowej działalności były 

trudności finansowe, brak płynności, trzeba było brać pożyczki (…), ryzykowne to było, ale się udało. 

Później gminy dawały pożyczki, było bezpieczniej… czyli głównie płynność finansowa”. Wskazywane 

przez uczestników wywiadów problemy z płynnością finansową wynikały także z „systemu refundacji 

poniesionych wydatków”. Problemy te miały charakter zewnętrzny i LGD właściwie nie miało na nie 

wpływu; na początku realizacji LSR istotnym problemem było także nikłe zainteresowanie 

mieszkańców działaniami prowadzonymi przez LGD, w szczególności dwoma: Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wynikało ono między 

innymi z tego, że na początku istnienia LGD nie było rozpoznawalną wśród mieszkańców organizacją, 

a równolegle do LGD, tożsame nabory prowadził znacznie lepiej rozpoznawalny ARMiR, którego 

dodatkowym atutem był krótszy czas procedury aplikacyjnej, np.: „Ponadto na początku nie było 

chętnych beneficjentów, bo Agencja prowadziła podobne działania (…). Mogli nie wiedzieć, że mogą  

z tego samego skorzystać u nas, a tam są mniejsze szanse, bo więcej chętnych. Wybierali Agencje, bo 

nie musieli przechodzić dodatkowej procedury naboru, było prościej, krócej to trwało” (opinia 

uczestnika wywiadów pogłębionych). Podkreślono także niewielką atrakcyjność oraz trudne do 

spełnienia warunki stanowiące kryteria uzyskania dofinansowania w ramach działań Tworzenie  

i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, np.: „(…) 

okazało się dość nieatrakcyjnym działaniem np. przez konieczność utrzymania pracownika przez  

2 lata, 5 lat bycia na rynku… to długi okres przy czasem małej dotacji, czy refundacji 50% kosztów 

kwalifikowanych; ciężko niektórym było się zdecydować, jak się zdecydowali, napisali wniosek to 

czasem rezygnowali…”. To co podkreślił w komentarzu jeden z uczestników wywiadów pogłębionych 
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obok jakości wniosków stanowiło poważny problem; w ramach działań Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej na 24 zatwierdzone 

przez LGD wnioski, 4 zostały wycofane przez wnioskodawców. Należy podkreślić, że z pozostałych 20 

wniosków, zaledwie 10 zostało zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą. Obraz ten pokazuje 

niską jakość składanych wniosków. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracowników LGD w 

początkowej fazie wdrażania LSR wiele wniosków przygotowywanych było bez pomocy czy 

konsultacji Biura LGD, co mogło wpłynąć na ich nie najwyższą jakość, a ostatecznie przesądzić o 

odrzuceniu przez Instytucję Wdrażającą. Problem ten rozwiązano, zmieniając kryteria oceny 

wniosków, poprzez wprowadzenie dodatkowo punktowanego udziału w doradztwie potencjalnego 

beneficjenta. Zmiana ta, wprowadzona w wyniku wdrożenia wyników ewaluacji śródokresowej, 

przyniosła zamierzony efekt i przyczyniła się do poprawy jakości wniosków składanych w kolejnych 

naborach. Główne problemy utrudniające LGD realizację Lokalnej Strategii Rozwoju zdefiniowane 

przez członków organów LGD biorących udział w badaniu CAWI przedstawia poniższy wykres.  

 
Źródło: opracowanie własne. 

Należy dodać, że wyniki te pokrywają się z opiniami uczestników wywiadów pogłębionych, jednakże 

uczestnicy wywiadów podkreślali także inne problemy takie jak:  

• nieodpowiednia jakość dokumentu – LSR – niewłaściwa diagnoza problemu, niespójny 

system wskaźników, kryteria wyboru wniosków etc.; problem rozwiązano poprzez 

aktualizację dokumentu, np.: „Strategia była napisana pod wytyczne, ale trzeba ją było 

potem dostosowywać, trzeba było ją dopracować, pozmieniać wskaźniki, ale sobie 

12 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

Brak własnych środków finansowych

System refundacji poniesionych wydatków

Nie było problemów

Brak zainteresowania mieszkańców działaniami
realizowanymi przez LGD

Problemy wynikające ze współpracy z Urzędem
Marszałkowskim

Problemy wynikające ze źle skonstruowanego 
dokumentu – Lokalnej Strategii Rozwoju 

Niewłaściwe przygotowanie merytoryczne osób
zaangażowanych we wdrażanie LSR

Inne problemy, jakie?

0 2 4 6 8 10 12 14

Jakie według Pana/Pani główne problemy utrudniały LGD realizację 
Lokalnej Strategii Rozwoju? (wielokrotny wybór) 

N=20 
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poradziliśmy” (opinia jednego z uczestników wywiadów pogłębionych). Należy dodać, że 

dokument był przygotowany na zlecenie przez zewnętrzny podmiot, 

• niewystarczające zasoby kadrowe – na początku działalności LGD, ze względu na problemy 

finansowe w biurze organizacji zatrudniona była jedna osoba, na której spoczywało zbyt 

wiele obowiązków; problem został rozwiązany poprzez zwiększenie zatrudnienia do dwóch 

osób, 

• brak rozpoznawalności LGD wśród mieszkańców i niski poziom zaufania do „nowej 

organizacji” oraz wynikająca z tego konieczność systematycznego budowania pozytywnego 

wizerunku wśród mieszkańców np.: „Na początku barierą było to, że była to młoda 

organizacja nikomu nie znana, także był brak zaufania do naszych działań, naszych doradców, 

beneficjenci mieli różne obawy. Po podjęciu działań promocyjnych i informacyjnych, 

częstszych spotkaniach, to się zmieniło. Wymagało to dużych nakładów biura” (opinia 

jednego z uczestników wywiadów pogłębionych). 

Jedna osoba wskazała także na czynnik związany z „uczeniem się” pracowników i organizacji nowych 

obowiązków związanych z wdrażaniem działań przy wsparciu środków unijnych; obrazuje to 

wypowiedź jednego z uczestników wywiadów: „Na początku nie mieliśmy doświadczenia, dopiero 

zaczynaliśmy nabierać doświadczenia z programami UE”. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 

pracownicy i członkowie organów LGD zdawali sobie sprawę ze swoich luk kompetencyjnych, jakie 

ujawniały się na początku funkcjonowania LGD, jednakże przezwyciężyli tę trudność poprzez 

położenie nacisku na doskonalenie zawodowe, np. poprzez udział zajęciach szkoleniowych; tego 

rodzaju aktywność była szczególnie widoczna na początku wdrażania LSR. 

Z przedstawionych powyżej wyników wyłania się obraz problemów utrudniających wdrażanie LSR  

o charakterze zewnętrznym, jak np. system refundacji poniesionych wydatków, czy wewnętrznym, 

jak na przykład niewystarczające zasoby kadrowe. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie problemy,  

z którymi stykało się LGD były rozwiązywana na bieżąco, dzięki czemu możliwe było płynne wdrażanie 

LSR. 
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2.2. Ocena finansowa wdrażania pomocy – analiza poziomu realizacji budżetu 
dla każdego przedsięwzięcia oraz ocena efektywności wdrożonej pomocy 

Niniejszy podrozdział odpowiada na następujące pytania badawcze: 
o Jak kształtuje się poziom realizacji budżetu w podziale na przedsięwzięcia LSR?  

o Czy wydatkowane środki na wdrożoną pomoc przyczyniły się do osiągnięcia założeń 

zawartych w LSR i w jakim stopniu wpłynęły na osiągnięte rezultaty? 

o W jakim stopniu podejmowane przez LGD działania przyczyniły się do jakości  

i efektywności wdrożonej pomocy (LSR)? 

o Jakie działania zrealizowane przez LGD zapewniły właściwą jakość realizacji LSR?  

o Czy wykorzystano wyniki ewaluacji mid-term? Jeśli tak, w jaki sposób? 

Niniejszy rozdział prezentuje wyniki analizy poziomu realizacji budżetu LSR w ujęciu dla każdego  

z przedsięwzięć. Ponadto weryfikacji poddano wpływ wydatkowanych środków na osiągnięte 

rezultaty LSR. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zainwestowane przez LGD „Zaścianek 

Mazowsza” środki w ramach Działań 413, 421 i 431 PROW, bezpośrednio wpłynęły na realizację 

wszystkich założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Dla oceny realizacji oraz postępów wdrażania LSR na lata 2009–2015 analizę najlepiej przeprowadzić, 

odnosząc się do efektów makroekonomicznych zachodzących w wyniku realizacji działań założonych 

w LSR. Cele LSR odnosiły się do kształtowanie przestrzeni służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 

i upowszechnianiu rekreacji, sportu, kultury i turystyki oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców; 

tworzenia warunków do poznawania, rozwijania i promowania tradycji szlacheckiej oraz zwiększania 

aktywności społecznej i rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wdrożenie LSR powinno doprowadzić do 

rozwoju kapitału społecznego na wsi i terenach wiejskich. Celem osi czwartej PROW 2007–2013 było 

bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do 

powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. 

Wiązka inicjatyw przyczyniająca się do podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz zwiększania 

aktywności społecznej i rozwoju społeczno-ekonomicznego zrealizowana została w ramach, 

kluczowego elementu wpływającego na realizację założeń LSR, tj. działania Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju poprzez podmioty obszaru LGD, które dzięki zrealizowanym przez siebie operacjom 

bezpośrednio przyczyniły się do realizacji przedsięwzięć, celów szczegółowych i ogólnych LSR. 

Efektem tych inwestycji jest często wspominana przez respondentów poprawa estetyki ich 

miejscowości, utworzenie miejsc pracy oraz przedsiębiorstw dzięki dotacjom, rozwój wspartych firm 

oraz poszerzenie działalności rolników czy doposażenie w infrastrukturę turystyczną – ścieżki 

rowerowe, piesze, materiały promocyjne, rozwój agroturystyki etc. Szczegółowe informacje na temat 
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zrealizowanych operacji prezentuje zamieszczona poniżej tabela. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, 

zasadniczym czynnikiem wpływającym na zwiększenie aktywności mieszkańców była działalność LGD 

prowadzona w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja, w ramach którego podjęto szereg inicjatyw aktywizujących mieszkańców, takich jak 

konkursy, spotkania czy szkolenia. Efekty wdrażania LSR w obszarze budowania kapitału społecznego 

obfitują choćby w powołanie do życia nowych organizacji pozarządowych na obszarze LGD, integrację 

mieszkańców, tworzenie nowych grup nieformalnych, spotykanie się mieszkańców ze sobą, wymiana 

doświadczeń. 

Na realizację celu LSR dotyczącego tworzenia warunków do poznawania, rozwijania i promowania 

tradycji szlacheckiej, prócz operacji zrealizowanych w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju wpływ miało także działanie Wdrażanie projektów współpracy. W ramach tej inicjatywy 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” wespół z LGD „Jagiellońska Przystań”, 

LGD „Zielone Mosty Narwi” i LGD „Orzyc-Narew”, w ramach projektu współpracy pt.: „Wirtualny 

obszar turystyczny”, opracowały narzędzie internetowe oferujące wirtualny spacer prezentujący 

walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze obszaru czterech partnerów; tworząc innowacyjny 

produkt w obszarze turystyki. Produkt ten wpisuje się w realizację celu szczegółowego LSR 

„Kreowanie i promowanie produktów lokalnych i turystycznych”. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że turystyka może wpływać bezpośrednio na rozwój 

gospodarczy oraz zatrudnienie. Powstające atrakcje turystyczne przyciągają turystów, zwiększając 

tym samym całkowite dochody w gospodarce lokalnej w wyniku konsumpcji dóbr i usług przez 

turystów. Efekty gospodarcze wywołane przez inwestycje w turystykę to przede wszystkim 

utworzone nowe miejsca pracy oraz wzrost dochodów mieszkańców. Projekty turystyczne generują 

dodatkowe efekty mnożnikowe, ponieważ przyciągają kolejne inwestycje. 
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Tabela 8. Informacja na temat dofinansowanych wniosków 

NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ OPERACJI STATUS 
WNIOSKU 

WNIOSKOWANA 
KWOTA POMOCY 

(ZŁ) 

ZREALIZOWANE 
PŁATNOŚCI (ZŁ) 

M
AŁ

E 
PR

O
JE

KT
Y 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Goworowie 

Świętojańskie granie – promocja i aktywacja lokalnej grupy działania „Zaścianek 
Mazowsza” zakończony 9819,00 9819,00 

Gmina Goworowo Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w 
Gminie Goworowo zakończony 21 075,74 20 545,72 

Centrum Kultury w Troszynie Zasiać ziarno tradycji szlacheckiej  zakończony 18 760,00 18 760,00 

Centrum Kultury w Troszynie Drugi zajazd szlachecki w Troszynie  zakończony 20 125,00 20 125,00 

Gmina Rzekuń Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu  zakończony 19 999,99 19 999,99 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Goworowie 

Mała rzeka i wielkie możliwości – utworzenie bazy do spływów kajakowych na 
rzece Orz w celu odkrycia piękna lokalnej przyrody i aktywizacji mieszkańców z 
terenu LGD „Zaścianek Mazowiecki” 

 zakończony 16 030,00 15 022,00 

Bruliński Sławomir Internet źródłem informacji  zakończony 19 474,28 19 474,28 

Młodzianowski Michał Zagospodarowanie zieleni zabytkowego parku w Grodzisku Dużym   zakończony 25 000,00 25 000,00 

Gmina Czerwin Budowa placu zabaw na działce nr 458/2 w Czerwinie  zakończony 25 000,00 25 000,00 

Centrum Kultury w Troszynie Izba szlachecka – miejsce popularyzacji, promowania kultury i dorobku tradycji 
szlacheckiej  zakończony 24 977,12 24 977,12 

Centrum Kultury w Troszynie IV Zajazd Szlachecki – Biesiada w Troszynie.  zakończony 18 823,20 18 823,20 

Gmina Rzekuń Bawmy się wesoło – budowa placu zabaw w miejscowości Susk Nowy  zakończony 25 000,00 25 000,00 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Goworowie Pieśnią i tańcem o szlachectwie zaścianka  zakończony 25 264,56 25 264,56 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wsi „Sąsiad” 

Promocja historycznych, przyrodniczych oraz kulturowych zasobów obszaru 
LGD Zaścianek Mazowsza – publikacja  zakończony 9120,00 9120,00 

Gmina Rzekuń Budowa siłowni zewnętrznej – miejsce rekreacji aktywnego wypoczynku w 
miejscowości Rzekuń  zakończony 15 512,00 15 512,00 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Goworowie 

Aktywnie i zdrowo w Gminie Goworowo – zakup oraz montaż sprzętu do 
ćwiczeń na powietrzu  zakończony 15 344,00 15 144,00 

Centrum Kultury w Troszynie Zagospodarowanie miejsca do rekreacji i wypoczynku w Gminie Troszyn  zakończony 15 512,00 15 512,00 

Centrum Kultury w Troszynie Zdrowym być – zakup oraz montaż sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu  zakończony 7059,79 7059,79 

Gmina Rzekuń Zakup i montaż tablicy informacyjno-turystycznej obszaru Gminy Rzekuń  zakończony 6979,77 6320,00 
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Centrum Kultury w Troszynie Pierwszy zajazd szlachecki w Troszynie – krzewienie kultury i obyczajów 
szlachty mazowieckiej  zakończony 15 838,21 15 838,21 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Goworowie 

Zielone centrum gminy – zagospodarowanie przestrzeni i odnowienie 
gminnego ośrodka kultury, sportu i rekreacji w Goworowie  zakończony 24 816,12 24 260,76 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wsi „Sąsiad” 

Przewodnik po najpiękniejszych tradycjach ogródkach wiejskich produktem 
turystycznym LGD „Zaścianek Mazowsza”  zakończony 11 497,43 10 419,91 

SUMA 391 028,21 386 997,54 

O
DN

O
W

A 
I R

O
ZW

Ó
J W

SI
 

Gmina Czerwin Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy zalewie w miejscowości Grodzisk Duży, 
gm. Czerwin  zakończony 219 032,00 185 016,00 

Gmina Czerwin Urządzenie miejsc wypoczynku wraz z wykonaniem termomodernizacji  zakończony 343 633,00 196 114,26 

Gmina Troszyn 

Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury 
sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym 
znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu 
kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn 
– Etap I 

 zakończony 500 000,00 500 000,00 

Urząd Gminy Goworowo Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo  zakończony 495 676,00 378 272,00 

Gmina Goworowo Zagospodarowanie centrum miejscowości Pasieki  zakończony 285 268,00 285 268,00 
Gmina Goworowo Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno  zakończony 50 000,00 50 000,00 

Gmina Rzekuń Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym  zakończony 216 696,00 189 634,00 

Gmina Troszyn Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu 
działki nr 352/5 w miejscowości Kleczkowo  zakończony 217 864,00 217 864,00 

Centrum Kultury w Troszynie Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie gm. Troszyn  zakończony 28 271,00 28 271,00 

Gmina Czerwin Zagospodarowanie centrum wsi Piski umowa 
podpisana 28 271,00 0,00 

Gmina Goworowo Zagospodarowanie centrum miejscowości Czarnowo realizacja 
płatności  28 271,00 0,00 

Gmina Rzekuń Budowa siłowni zewnętrznej – miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w 
miejscowości Borawe 

realizacja 
płatności 27 492,00 0,00 

SUMA 2 440 474,00 2 030 439,26 

RÓ
ŻN
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O

W
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IE
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DZ

IA
ŁA

LN
O
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J  Mariusz Rostkowski Zakup maszyn – rozwój działalności 
realizacja 
płatności 10 852,40 0,00 

Sławomir Kleczkowski Zakup prasy belującej zakończony 55 000,00 55 000,00 

Teresa Daniszewska Zakup sprzętu – rozwój prowadzonej działalności zakończony 49 000,00 49 000,00 

Sławomir Kleczkowski Zakup sprzętu – rozwój działalności pozarolniczej zakończony 30 000,00 30 000,00 

Artur Tyszka Zakup przyczep – świadczenie usług wspomagających produkcję roślinną zakończony 94 444,00 94 444,00 
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Mariusz Rostkowski Zakup nowych maszyn rolniczych zakończony 49 500,00 49 500,00 

Piotr Jastrzębski Zakup siewnika do trawy zakończony 37 500,00 37 500,00 
SUMA 326 296,40 315 444,00 

TW
O
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Gabriela Łępicka Zakup nowego sprzętu zakończony 200 000,00 200 000,00 

Wojciech Żerański Zakup sprzętu do aplikacji pianki poliuretanowej i powłok polimocznikowych            zakończony 92 000,00 92 000,00 

Wiesław Frydrych Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – zakup sprzętu zakończony 10 186,00 10 186,00 

SUMA 302 186,00 302 186,00 
SUMA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ 3 459 984,61 3 035 066,80 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD. 

Wiele z powyższych działań może przyczynić się do powstania efektów mnożnikowych realizacji LSR. Efekty mnożnikowe to dodatkowe efekty gospodarcze 

wywołane przez inwestycje inne, niż efekty bezpośrednie (np. utworzenie nowych miejsc pracy u samego beneficjenta w wyniku realizacji inwestycji); 

powstające u innych podmiotów; najczęściej w bliskim ich otoczeniu. 
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Poniższa tabela zawiera ustalony budżet wdrażania LSR w podziale na przedsięwzięcia oraz cele 

ogólne. 

Tabela 9. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w Lokalnej Strategii Rozwoju 

Cele ogólne 
Budżet celów 
ogólnych (zł) 

Przedsięwzięcia 
Budżet 

przedsięwzięć 
(zł) 

Zwiększanie aktywności społecznej i rozwój 
społeczno-ekonomiczny oraz wspieranie 

dywersyfikacji gospodarki regionu 
669 733,84 

Aktywna społeczność 
Zaścianka 

669 733,84 

Tworzenie warunków do poznawania, 
rozwijania i promowania tradycji 

szlacheckiej 
314 097,44 

Tradycje szlacheckie 
w nurcie produktów 

lokalnych i 
turystycznych 

314 097,44 

Kształtowanie w sposób estetyczny 
przestrzeni służącej zaspokajaniu potrzeb 
mieszkańców i upowszechnianiu rekreacji, 
sportu, kultury i turystyki oraz podnoszenie 

jakości życia mieszkańców 

2 391 394,16 

Piękna wieś 
szlachecka 

2 086 660,00 

Kulturą, sportem i 
edukacją Zaścianek 

stoi 
304 734,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD.  

Poniższa tabela opisuje poziom realizacji ustalonego budżetu w podziale na przedsięwzięcia LSR. 

Analiza dotyczy stanu na dzień 15 czerwca 2015 roku i podobnie jak ocena stopnia realizacji 

wskaźników celów i przedsięwzięć, zawiera wyniki stanu obecnego (bez włączania 5 operacji 

czekających na akceptację UM WM), oraz symulacji stanu docelowego – możliwego do osiągnięcia po 

zaakceptowaniu owych 5 wniosków przez UM WM. Szczegółowy kształt poziomu realizacji budżetu 

prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 10. Poziom realizacji budżetu przedsięwzięć i celów szczegółowych określonych w LSR 

Cel ogólny Wskaźnik 
oddziaływania Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Przedsięwz

ięcie Wskaźnik produktu Budżet 
Zrealizowa
ny budżet       

Razem 

% 
realizacji 
budżetu 

Symulacja 
z 

dodatkowy
mi 

wnioskami 

% 
realizacji 
budżetu 
(symulac

ja) 

Zwiększenie 
aktywności 

społecznej i rozwój 
społeczno-

ekonomiczny oraz 
wspieranie 

dywersyfikacji 
gospodarki regionu 

Wzrost liczby 
organizacji 

pozarządowych 
oraz grup 

nieformalnych na 
obszarze LGD 

„Zaścianek 
Mazowsza” o min. 

15% na koniec 
objętego LSR w 
porównaniu do 

roku 2009  

Kreowanie, 
wzmacnianie i 
promowanie 

przedsiębiorczości, 
ciekawych form 

aktywności i 
gospodarowania 

Udział osób w szkoleniach 
z zakresu 

przedsiębiorczości  

Aktywna 
społeczność 

Zaścianka 

Przeprowadzenie 
spotkań szkoleniowych 9005,79 

636 584,69 95,05% 647 437,09 96,67% 

Zwiększenie poziomu 
aktywności 

mieszkańców i 
instytucji oraz jej 

promowanie, 

Udział osób w 
inicjatywach z zakresu 
aktywności społeczno-

gospodarczej  

Organizacja inicjatyw 
promujących 

aktywność społeczną 
i/lub gospodarczą 

9 948,90 

Wzrost liczby 
przedsiębiorstw 

(podmiotów 
gospodarczych)      
na obszarze LGD 

„Zaścianek 
Mazowsza” do 
końca okresu 

objętego realizacją 
LSR o min. 30% w 

porównaniu do 
2009 roku 

Wzrost ilości usług 
świadczonych na 

rzecz lokalnej 
społeczności 

Wykreowanie nowej 
usługi lub produktu 

Utworzenie lub rozwój 
mikroprzedsiębiorstw  302 186,00 

Rozwój 
przedsiębiorczości 

społeczności lokalnej 
Nowe miejsca pracy  

Rozwinięcie działalności 
pozarolniczej przez 

rolnika lub domownika  
315 444,00 

Tworzenie 
warunków do 
poznawania, 
rozwijania i 

promowania 
tradycji szlacheckiej 

Liczba osób 
deklarujących 

znajomość obszaru 
LGD „Zaścianek 

Mazowsza” 

Podtrzymywanie 
tradycji szlacheckiej 

Liczba osób, które wzięły 
udział w wydarzeniach 

kulturalnych, 
edukacyjnych związanych 
z tradycjami szlacheckimi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorganizowanie imprez, 
wydarzeń edukacyjnych 
promujących tradycje 

szlacheckie 

73 546,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreowanie i 
promowanie 

produktów lokalnych 

Wypromowanie 
produktów 

lokalnych/turystycznych 

Opracowanie i wydanie 
publikacji promującej 

region 
15 759,91 
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Liczba osób 
deklarujących, że 
odwiedziła region 

LGD „Zaścianek 
Mazowsza” w 

celach rekreacyjno-
turystycznych w 
okresie realizacji 

strategii 

i turystycznych,  
 
 
 
 
 

Tradycje 
szlacheckie 

w nurcie 
produktów 
lokalnych i 

turystycznyc
h 

Przeprowadzenie 
innych operacji 

związanych z 
kreowaniem, 

wzmacnianiem i 
promowaniem 

lokalnych produktów 

76 842,84 

 
 
 
 
 
 

221 908,00 

 
 
 
 
 
 

70,65% 

 
 
 
 
 
 

296 020,30 

 
 
 
 
 
 

94,24% 

Promocja zabytków 
kultury oraz 

obiektów 
charakterystycznych 
dla zasobów regionu 

Liczba 
rozpowszechnionych 

egzemplarzy publikacji 
zawierających informacje 
nt. zasobów zabytkowych 
i charakterystycznych dla 

regionu 

Przeprowadzenie 
remanentu zasobów 

zabytkowych i 
charakterystycznych dla 

regionu 

9120,00 

Liczba osób 
deklarujących 

znajomość tradycji 
szlacheckich 
obszaru LGD 
„Zaścianek 
Mazowsza”  

Wzrost tożsamości 
regionalnej i 

rozpoznawalności 
regionu 

Liczba osób, które 
zapoznały się ze stroną 
internetową na temat 

regionu  

Opracowanie strony 
internetowej 

upowszechniającej 
informacje o regionie 

21 374,28 

Liczba osób biorących 
udział w zespole 

regionalnym 

Powołanie zespołu 
regionalnego 25 264,56 

Kształtowanie w 
sposób estetyczny 

przestrzeni służącej 
zaspokajaniu 

potrzeb 
mieszkańców i 

upowszechnianiu 
rekreacji, sportu, 
kultury i turystyki 
oraz podnoszenie 

jakości życia 
mieszkańców 

Liczba 
mieszkańców 
deklarujących 
satysfakcję z 

zamieszkiwania w 
regionie 

Poprawa estetyki 
przestrzennej 

Liczba miejscowości, 
których estetyka uległa 

poprawie 

Piękna wieś 
szlachecka 

Realizacja operacji z 
zakresu 

zagospodarowania 
centrów wsi 

663 540,00 

2 002 168,26 95,95% 2 002 168,26 95,95% 
Wzrost udziału 

aktywnych metod 
spędzania wolnego 

czasu 

Liczba osób deklarujących 
korzystanie z miejsc 
przeznaczonych do 

aktywnego wypoczynku i 
spędzania czasu wolnego 

Zorganizowanie miejsc 
przeznaczonych do 

aktywnego wypoczynku 
i spędzania czasu 

wolnego 

1 338 628,26 

Liczba badanych 
mieszkańców 
deklarujących 

poprawę jakości 
spędzania czasu 

wolnego   

Zwiększenie stopnia 
zaspokojenia potrzeb 

rekreacyjno-
sportowych 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców 
uprawiających sport lub 

uczestniczących w 
rekreacji, wydarzeniach 

kulturalnych 

Kulturą, 
sportem i 
edukacją 
Zaścianek 

stoi 

Realizacja operacji z 
zakresu organizacji 

miejsc przyczyniających 
się do rozwoju kultury, 

sportu i rekreacji 

112 342,51 

202 922,51 66,59% 286 956,51 94,17% 
Liczba 

mieszkańców 
deklarujących 

wzrost 
świadomości i 

Powstanie nowych 
ofert usług: 

kulturalnych, 
rekreacyjnych i 
edukacyjnych 

Liczba osób 
korzystających z zasobów 

świetlic 
wiejskich/centrów kultury 

Realizacja inicjatyw 
kulturalnych, 

sportowych czy 
edukacyjnych 

90 580,00 
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wiedzy o miejscach 
rekreacji i turystyki 

na obszarze LGD 
Liczba instytucji kultury, 

które delegują 
pracowników na 

szkolenie/a podnoszące 
wiedzę i umiejętności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD. 

Całościowe wykorzystanie budżetu przyznanego LGD w ramach Osi 4 PROW prezentuje poniższa tabela (stan na 15 czerwca 2015 roku): 

Tabela 11. Całościowe wykorzystanie budżetu przyznanego LGD 

Realizacja 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

4.21 
Wdrażanie 
projektów 

współpracy 

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 

Razem Oś 4 

Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla 
działań 

Małe 
projekty 

Razem 
4.1/413 

Funkcjonowanie 
LGD (koszty 

bieżące) 

Nabywanie 
umiejętności i 

aktywizacja 

Razem 
4.31 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Limit środków 326296,40 326295,50 2199745,06 410627,04 3262964,00 84387,00 554463,80 261277,20 815741,00 4163092,00 
Poziom realizacji 

(zł) 326296,40 302186,00 2114473,26 387657,31 3130612,97 74112,30 545944,94 256943,68 802888,62 4007613,89 

% realizacji 
zaplanowanego 

poziomu realizacji 
100% 93% 96% 94% 96% 88% 98% 98% 98% 97% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD. 
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Członkowie organów oraz pracownicy Biura LGD uczestniczący w wywiadach pogłębionych oraz 

badaniu CAWI zidentyfikowali 3 kluczowe czynniki sukcesu (mocne punkty) LGD „Zaścianek 

Mazowsza”, które zadecydowały o zrealizowaniu LSR zgodnie z założeniami, były to: 

• pracownicy biura LGD „Zaścianka Mazowsza” (ich wiedza, zaangażowanie, komunikatywność 

etc.), 

• trafnie zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i dobrane do tych potrzeb działania (np. 

szkolenia, spotkania), 

• aktywna współpraca władz 4 gmin obszaru LGD. 

Wyniki badania CAWI prezentuje poniższy wykres. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Analogicznie do wyników zamieszczonych na powyższym wykresie rezultaty wszystkich wywiadów 

pogłębionych (6 osób) wskazują na kadry LGD – pracownice Biura LGD – jako kluczowy czynnik 

decydujący o jakości i efektywności wdrażania LSR i ostatecznego sukcesu „Zaścianka”, np.: „Przede 

wszystkim dobra praca Biura, skrupulatna, systematyczna, dopilnowywanie spraw, merytoryczne 

przygotowanie, dobry kontakt z rożnymi grupami, odpowiedzialność, solidność”, „Przede wszystkim 

wiedza pań, które tam pracują, skoordynowanie, serdeczność i zachęta”. Większość osób biorących 

udział w wywiadach pogłębionych (4 osoby) dodała, że istotna była także praca członków organów, 

którzy stale wspierali rozwój LGD, np.: „(…) przede wszystkim organy, Zarząd i Rada są bardzo 

zaangażowane w rozwój Zaścianka, naszego obszaru. Są aktywni, zawsze pomocni, jak sobie z czymś 

nie radzi Biuro, zawsze można zadzwonić do pani Prezes, czy do Zarządu”. 
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W trakcie wywiadów pogłębionych pojawiał się także argument mówiący o „chęci do samoedukacji” 

 i „stałym pogłębianiu kompetencji” członków LGD oraz pracowników Biura, który wpisuje się czynnik 

mówiący o wysokiej jakości kadry Biura LGD.  

O samym wdrażaniu strategii decydowała także wysoka jakość wdrażania projektów przez 

beneficjentów, którzy otrzymywali z Biura LGD szeroką pomoc w postaci indywidualnego doradztwa, 

czy szkoleń; zajęcia te były prowadzone w sposób elastyczny – dostosowany do indywidualnych 

potrzeb zainteresowanych, w razie potrzeby przez doradców zewnętrznych specjalizujących się 

 w określonym obszarze (wskazanie 4 uczestników wywiadów pogłębionych), np.: „Aby zapewnić 

dobrą realizację przez nich operacji było prowadzone doradztwo indywidualne, szkolenia, dyżury na 

miejscu z dojazdem… Doradztwo było w bardzo szerokim zakresie, dotyczyło głównie wypełniania 

wniosków, było także dopasowane do potrzeb beneficjentów. Beneficjent nie wymagał czasem 

doradztwa 3-dniowego. Przychodził, przynosił wniosek, doradczyni otrzymywała wniosek, 

analizowała go i wskazywała, czy jest coś, co należy poprawić, co konkretnie. Nierzadko praca z 1 

osobą trwała kilka dni… Także doradztwo, także było elastyczne i dopasowane do odbiorców”, „Do 

doradztwa zatrudnialiśmy ekspertów (…), ludzie mogli rozmawiać z nimi o pomysłach” (opinia 

uczestników wywiadów pogłębionych). Prowadzono także doradztwo w formie dyżurów w siedzibach 

Urzędów Gmin, jednakże nie cieszyło się ono zainteresowaniem, jakiego się spodziewano. Oferowane 

szkolenia, także były dopasowane do potrzeb odbiorców zarówno tematycznie, jak i czasowo; często 

były to krótkie spotkania dotyczące kluczowych spraw dla zainteresowanych nimi osób, a „nie 

 2-dniowe, czy 8-godzinne szkolenia”. 

Trzecim kluczowym czynnikiem jest aktywna współpraca władz 4 gmin obszaru LGD; element ten był 

także podkreślany przez uczestników wywiadów pogłębionych (2 osoby), np.: „Jeśli chodzi o strukturę 

tych 4 gmin, to dobrze się dogadywaliśmy, nie na zasadach rywalizacji, ale współpracy, każdy z tego 

dobrodziejstwa korzystał, raczej w równej części, nie było rywalizacji”. Współpraca ta obfitowała w 

liczne działania partnerskie, ale koncentrowała się przede wszystkim na ułatwieniu bieżącego 

funkcjonowania organizacji np. poprzez udostępnianie sal na spotkania, pomoc finansową, 

merytoryczną czy podczas działań promocyjnych. 

Należy także zauważyć, co prawda pominięty przez uczestników badania CAWI, czynnik w postaci 

zastosowania istotnych rekomendacji ewaluacji mid-term, otwierających drogę do zintensyfikowania 

pracy doradczej, dzięki zachęceniu potencjalnych beneficjentów do korzystania z doradztwa. 

Członkowie organów LGD nie dostrzegli tego istotnego czynnika, dlatego należałoby poprawić 

przepływ informacji pomiędzy nimi a Biurem LGD oraz zalecić bardziej uważne śledzenie postępów 

wdrażania LSR. 
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Dobrą praktyką wydaje się poddanie przez LGD na początku prowadzonego doradztwa ocenie przez 

zewnętrznego eksperta w danej dziedzinie, co mogło pomóc w identyfikacji słabych stron doradztwa, 

np.: „Na początku, kiedy jeszcze nie byliśmy dokładnie zorientowani, poprosiliśmy naszego partnera 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego o pomoc, wydelegował on swojego doświadczonego pracownika, 

który ocenił nasze doradztwo z punktu widzenia instytucji bardziej doświadczonej w tym doradztwie i 

sam też je zrealizował” (opinia jednego z uczestników wywiadów pogłębionych). 

Natomiast z punktu widzenia bieżącej pracy Biura LGD istotnym elementem stanowiącym o jakości 

 i efektywności wdrażania LSR był „skrupulatny monitoring” postępów realizacji strategii, 

umożliwiający sprawne podjęcie działań w sytuacji nasilonego ryzyka np.: „Kiedy widziałyśmy 

zagrożenie, że jakieś projekty nie są realizowane, że środki wracają, natychmiast przerzucaliśmy moce 

przerobowe na tych beneficjentów z danego działania, żeby tak jakoś przyspieszyć realizację”. 

Często wskazywanym czynnikiem sukcesu zarówno przez uczestników badania CAWI, jak i wywiadów 

pogłębionych był skuteczny sposób dotarcia do mieszkańców z informacjami nt. prowadzonych przez 

LGD działań, np.: „(…) wychodzenie do ludzi, pokazywaliśmy się gdzie to tylko możliwe, przez media, 

przez różne spotkania aktywizujące, lokalne, organizowane szkolenia, zapraszaliśmy mieszkańców, 

wychodziliśmy naprzeciw, w różnych miejscach, żeby nie było bariery odległości” (opinia jednego 

 z uczestników wywiadów pogłębionych). Z elementem tym wiąże się także kwestia wypracowania, 

„marki Zaścianek Mazowsza” – pozytywnego wizerunku LGD wśród społeczności lokalnej. Dla 

wzmocnienia działań promocyjno-informacyjnych LGD angażowało partnerów, z którymi realizowane 

były różne działania, przy okazji budując szeroką sieć kontaktów przydatnych w przyszłości, 

przyczyniające się do wypromowania pozytywnego wizerunku LGD wśród mieszkańców. 

O wykreowaniu marki „Zaścianek Mazowsza” świadczy także fakt wzrastającej liczby członków LGD;  

z poziomu 84 osób na początku działalności stowarzyszenia, wzrosła ona do 115 członków obecnie 

 i zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracowników Biura LGD, składane są nowe deklaracje 

członkowskie, które czekają na rozpatrzenie przez Zarząd LGD. 

Opisane powyżej działania podejmowane przez LGD w okresie 2009–2015 przyczyniły się do wysokiej 

jakości, efektywności i skuteczności wdrażania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Świadczą o tym 

także sukcesy LGD definiowane w procesie badawczym przez respondentów. Zarówno członkowie 

organów oraz pracownicy Biura LGD uczestniczący w wywiadach pogłębionych oraz badaniu CAWI 

zgodnie wskazali, iż największym sukcesem „Zaścianka” było zbudowanie rozpoznawalności LGD 

wśród mieszkańców obszaru działania LGD; niejako doszło do wykreowania marki „Zaścianek 

Mazowsza” (wyniki badania CAWI prezentuje poniższy wykres). Uczestnicy wywiadów pogłębionych 

komentowali tę kwestie, dodając, że nie był to proces łatwy: „Wymagało to trochę cierpliwości, czasu 
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i poświecenia. Nie można tego było zrobić zza biurka, trzeba było jechać, spotkać się z ludźmi, 

rozmawiać z nimi, uczestniczyć w ich wydarzeniach”. Drugim często wskazywanym sukcesem była 

realizacja założeń LSR „na zaplanowanym poziomie” oraz poziom wykorzystania środków 

budżetowych; LGD „Zaścianek Mazowsza” jest liderem w woj. mazowieckim pod względem poziomu 

wykorzystania przyznanego LGD wsparcia; wydatkowanie osiągnęło wartość około 97% 

zaplanowanych środków budżetowych. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z wynikami analizy trzecim sukcesem działalności LGD „Zaścianek Mazowsza” jest 

wykreowanie pozytywnego wizerunku LGD wśród mieszkańców, co możliwe było głównie dzięki 

realizacji szeregu działań skierowanych dla mieszkańców, także do najmłodszych, takich jak szkolenia, 

spotkania, konkursy czy inne inicjatywy integrujące mieszkańców, np.: „(…) pozytywny odbiór 

«Zaścianka» przez osoby, które się z nami zetknęły. Jeśli jest jakiś problem możemy się zwrócić do 

naszych mieszkańców, są otwarci, możemy na siebie nawzajem liczyć, pozytywne relacje, które 

powstały są niezwykle istotne” (opinia jednego z uczestników wywiadów pogłębionych). 

Pięciu uczestników badania metodą CAWI i jeden z wywiadów pogłębionych wskazało także na 

sukces w postaci realizacji przez LGD dodatkowych projektów (ze źródeł PO KL czy Programu FIO), w 

efekcie których doszło do ugruntowania i wzmocnienia pozycji LGD. Cztery osoby za sukces 

„Zaścianka” uznały wykreowanie nowych liderów społecznych. 

Identyfikacja obszarów wdrażania LSR wymagających zmian wykazała, że 25% (5 osób) członków 

organów LGD biorących udział w badaniu CAWI widzi potrzebę wprowadzenia takich zmian, 55% (11 

osób) – nie ma w tej kwestii zdania, natomiast pozostałe 20% (4 osoby) uznało, że żadne zmiany nie 
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są wymagane. Zdanie dominujące wśród uczestników badania CAWI podzielał także 1 uczestnik 

wywiadów pogłębionych, który uznał, że: „Najgorszy okres jest za nami, struktura okrzepła, dojrzała, 

nabrała doświadczenia (…), uważam że teraz jest dobrze i jeśli miałoby być (w przyszłości) w takiej 

strukturze jak obecnie, to LGD sobie poradzi”. 

Wyniki badania CAWI znajdują się na poniższym wykresie. 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki wywiadów pogłębionych przynoszą więcej informacji w tym zakresie. Respondenci uznali, że  

z perspektywy dotychczasowych doświadczeń kluczowy jest etap budowania strategii; tak aby odbył 

się on z udziałem mieszkańców, aby wykonana została prawidłowa diagnoza problemów i potrzeb, by 

zostały dobrane właściwie cele i sposób ich opomiarowania, aby dokument był spójny, np. „(…) 

istotna jest znajomość obszaru, trzeba znać potrzeby, przyszłych beneficjentów, trzeba dobrze 

opracować wskaźniki, żeby to funkcjonowało dobrze, tak samo procedury naboru, oceny wniosków 

statut, podstawowe dokumenty, są istotne na początku” (opinia jednego z uczestników wywiadów 

pogłębionych). 

Pojawiły się także opinie, że pod koniec wdrażania LSR, ze względu na znaczną liczę zgromadzonej 

dokumentacji powierzchnia biurowa zaczęła być za mała; dla niektórych, brakuje odrębnej sali 

umożliwiającej komfortowe prowadzenie spotkań, np.: „Powierzchnia biurowa to nie do końca, (…) 

była średnio wygodna przy spotkaniach, jest to przechodnie pomieszczenie, nie zapewnia komfortu, 

to można by zmienić” (opinia jednego z uczestników wywiadów pogłębionych).  

Jeden z uczestników wywiadów pogłębionych uznał, że w przyszłości LGD powinno być 

uniezależnione od woli wójtów; powinien zostać położony większy nacisk na samodzielność 

organizacji, np.: „Ciągła zależność od wójtów niekoniecznie dobrze wpływa na samodzielność 

stowarzyszenia, współpraca z wójtami jak najbardziej, bo oni też pracują na rzecz dobra gminy (…), 

ale tu jest narzucanie woli władnych, stowarzyszanie nie jest organizacją niezależną, powinno być, ale 

nie jest” (opinia jednego z uczestników wywiadów pogłębionych). 
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Jeden z uczestników wywiadów wskazał także, że określenie minimalnej liczby ludności obszaru LGD 

(w obecnej perspektywie UE), tworzy konieczność współpracy z gminami nie do końca „spójnymi 

kulturowo”, co wpływać może na pewne trudności we współpracy; jako przykład podano 1 gminę, 

która dołączyła do LGD w trakcie wdrażania LSR. Inną zmianą o charakterze systemowym, 

zmierzającą do uproszczenia procedur i wymagań przyznawania dotacji i realizacji operacji była 

wyrażona przez jednego z respondentów potrzeba „uatrakcyjnienie działań skierowanych do 

beneficjentów, aby środki (finansowe) były bardziej dostępne”. 

Po 1 osobie uczestniczącej w wywiadach pogłębionych uznało, że należy zwiększyć wynagrodzenie 

osób zatrudnionych w Biurze LGD; należy zatrudnić dodatkowego pracownika w Biurze. 

Wszyscy (20 osób) uczestnicy badań CAWI (członkowie organów LGD) brali udział  

w szkoleniach/wydarzeniach edukacyjnych/spotkaniach realizowanych przez „Zaścianek Mazowsza”, 

które zgodnie z ich deklaracją były dla nich przydatne do pracy w organach LGD i wdrażaniu LSR 

(głównie podczas oceny wniosków). Mimo to wszyscy widzą potrzebę dalszej edukacji w kontekście 

pełnionej funkcji w LGD, głównie w zakresie „ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze 

środków UE” oraz „innowacyjnych metod rozwoju lokalnego obszarów wiejskich”. Poniżej znajduje 

się prezentacja graficzna odpowiedzi członków organów LGD. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Źródło: opracowanie własne. 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Zajęcia powinny mieć charakter „warsztatów, zajęć praktycznych” oraz „wizyt studyjnych”;  

a odbywać się powinny najlepiej podczas weekendów (55% odpowiedzi), rzadziej w dni robocze (45% 

odpowiedzi). 
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3. Ocena działalności Lokalnej Grupy Działania 

3.1. Ocena systemu komunikacyjnego LGD z odbiorcami działań 

Niniejszy podrozdział odpowiada na następujące pytanie badawcze: 
Czy przyjęty system komunikacji LGD był skuteczny? 

Ponad 80% ankietowanych beneficjentów (wykres poniżej z lewej strony; N=17), najczęściej 

dowiadywało się na temat działań prowadzonych przez LGD „Zaścianek Mazowsza” za 

pośrednictwem Internetu (strony internetowej LGD) oraz bezpośrednio w Biurze LGD. Po 1 osobie 

jako źródło, z którego czerpali informacje na temat prowadzonych aktualnie działań przez LGD, 

wymieniło prasę, znajomych i rodzinę oraz zebrania Zarządu LGD. Podobnie jak w przypadku 

beneficjentów pomocy rozkładały się odpowiedzi odbiorców działań LGD (wykres zamieszczony 

poniżej z prawej strony; N=166), dla których Internet był zasadniczym źródłem informacji nt. 

aktywności stowarzyszenia; w dalszej kolejności było to „inne” źródło (3 najczęściej pojawiające się 

źródła to: Koło Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury, bezpośrednio od członków organów 

LGD; 2 osoby wskazały biuro księgowe; 1 osoba szkołę), a także bezpośrednio Biuro LGD oraz rodzina 

i znajomi. Ponadto dla 19 osób źródłem informacji nt. aktywności LGD był urząd gminy, dla 11 osób – 

prasa (ogłoszenia w prasie lokalnej), a dla 3 pozostałych ulotki i plakaty (także ogłoszenia w miejscach 

publicznych). Należy podkreślić, że 9 osób (odpowiedzi „inne”), wskazało, że nigdy nie miało kontaktu 

z LGD „Zaścianek Mazowsza”, mimo serii pytań dodatkowych zadanych przez ankietera, osoby te nie 

były w stanie przypomnieć sobie, w jaki sposób zetknęły się z LGD. Wyniki prezentują poniższe 

wykresy; wykres z lewej strony dot. badania beneficjentów, wykres z prawej – odbiorców działań. 

  
Źródło: opracowanie własne. 
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100% (17 osób) badanych beneficjentów oceniło działania podejmowane przez LGD w celu 

poinformowania na temat oferowanej pomocy i realizowanych działań jako skuteczne. Inaczej 

kształtują się odpowiedzi odbiorców działań LGD, spośród których 63% (105 osób) uznało sposób 

informowania na temat oferowanej pomocy i realizowanych działań za skuteczne; 18% (30 osób) 

wskazało odpowiedź „nie wiem”, natomiast aż 19% ankietowanych (31 osób) uznało, że sposób 

informowania nie był skuteczny. Wyniki prezentują poniższe wykresy; wykres z lewej strony dot. 

badania beneficjentów, wykres z prawej – odbiorców działań. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Ankietowani odbiorcy, dla których sposób poinformowania na temat oferowanej pomocy 

 i realizowanych przez LGD działań nie był skuteczny mogli wskazać jakiego rodzaju 

działania/usprawnienia należałoby wprowadzić dla poprawy skuteczności.  

Odbiorcy działań LGD wskazali, że dla poprawy skuteczności komunikacji ze środowiskiem lokalnym 

„Zaścianek Mazowsza” powinien przede wszystkim poprawić swoją obecność w Internecie np. na 

lokalnych portalach informacyjnych czy Facebooku („Są trochę słabo widoczni, jak ktoś wie ogólnie o 

LGD, że coś takiego jest to ich znajdzie, wiadomo, ale wiem, że sporo ludzi nie ma pojęcia o nich; 

powinni być obecni na tablicach ogłoszeń – to każdy czyta, no i więcej w Internecie, może Facebook, 

lokalne portale”). Ponadto wskazano na konieczność organizacji większej liczby bezpośrednich 

spotkań z mieszkańcami („Więcej informacji, bezpośrednio poprzez spotkania w miejscowościach”), 

cyklicznego informowania mieszkańców bezpośrednio za pomocą ulotek np. wrzucanych do skrzynek 

pocztowych („Słabo widoczni, myślę, że jest sporo ludzi w naszej gminie, które nie wiedzą o nich; 

powinni używać więcej ulotek – cykliczne informowanie, a nie raz na rok (…)”, „Trochę za mało 

skuteczny, powinni na każdej tablicy ogłoszeń przy sołtysie zamieszczać informacje o sobie, tym co 

robią, przy sklepie też”) oraz na tablicach informacyjnych czy w miejscach, gdzie często pojawiają się 

mieszkańcy np. w okolicach sklepów. Ciekawą propozycję mieli przedsiębiorcy, którzy wskazali na 

potrzebę stworzenia bazy firm obszaru LGD i bezpośredniego przesyłania im informacji (np. na 
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zasadzie newslettera) nt. prowadzonych przez LGD aktywności („Powinni być lepiej widoczni – nie 

tylko ich www; informacja bezpośrednia powinna iść do firm i osób zainteresowanych”). Ponadto 

pojawiły się uwagi, że przekazywane informacje (np. w formie plakatów/ogłoszeń) powinny być lepiej 

widoczne (np. ogłoszenia, ulotki większych rozmiarów) oraz bardziej czytelne (bardziej zrozumiałe dla 

wszystkich mieszkańców), natomiast ogłoszenia o naborach powinny już na wstępie zawierać 

klarowną informację na temat niezbędnych do spełnienia wymagań, kryteriów dostępu. 

Należy zauważyć, że ponad 65% odpowiedzi negatywnych, wskazujących na potrzebę wprowadzenia 

zmiany w zakresie komunikacji LGD z otoczeniem pochodziło od uczestników doradztwa. Osoby te 

często wskazywały, że ich kontakt z LGD ograniczał się jedynie do pojedynczego, krótkiego spotkania 

w Biurze LGD w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na uruchomienie albo rozwinięcie 

działalności gospodarczej. Osoby korzystające ze szkoleń czy spotkań, odznaczały się większą 

aktywnością w poszukiwaniu informacji nt. różnych działań umożliwiających rozwój, czy spędzenie 

wolnego czasu, dzięki temu trafiały na LGD.  
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3.2. Ocena pomocy wdrażanej przez LGD w odniesieniu do potrzeb 
beneficjentów i odbiorców 

Niniejszy podrozdział odpowiada na następujące pytania badawcze: 
o Czy beneficjenci (odbiorcy) działań są zadowoleni z udzielonej pomocy? Czy 

udzielona pomoc przyczyniła się do rozwoju podjętych przez nich działań oraz czy 

spełnia ich oczekiwania? 

o Czy przekazana pomoc była/jest dla nich użyteczna? 

Siedemnastu beneficjentów, których wnioski o przyznanie pomocy zostały przyjęte przez LGD 

„Zaścianek Mazowsza”, otrzymało pomoc finansową. Niemal wszyscy z tej grupy skorzystali z 

doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD (16 osób). Pięć osób wskazało na udział w 

spotkaniach aktywizujących, cztery wskazania dotyczyły udziału w szkoleniach. Wyniki te prezentuje 

poniższy wykres; beneficjenci mieli możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Beneficjenci bardzo wysoko ocenili jakość pomocy uzyskanej ze strony LGD. W skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza najniższy poziom satysfakcji, a 5 poziom najwyższy; średnia arytmetyczna ocen 

respondentów wyniosła 5,0. Ponadto wszyscy beneficjenci (17 odpowiedzi) wskazali, że pomoc,  

z której skorzystali, była dla nich użyteczna oraz spełniła ich oczekiwania; wyniki prezentują poniższe 

wykresy. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Wszyscy respondenci ocenili, że udzielona im przez pracowników Biura LGD pomoc przyczyniła się do 

rozwoju operacji, które realizowali (16 osób / 94% odpowiedzi „zdecydowanie tak”; 1 osoba / 6% 

odpowiedzi „raczej tak”). Ocena ta świadczy o wysokiej skuteczności pomocy przekazanej 

beneficjentom przez LGD. Wyniki prezentuje poniższy wykres. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci mieli także za zadanie zidentyfikować kluczowe problemy, jakie utrudniały im 

pozyskanie dotacji oraz realizację operacji. Niemal połowa beneficjentów uznała, że nie napotkała 

żadnych tego rodzaju problemów, często podkreślając, że było to możliwe przede wszystkim dzięki 

wsparciu uzyskanemu ze strony pracowników Biura LGD na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Po 2 osoby wskazały na problemy o charakterze zewnętrznym takie jak: długi czas weryfikacji 

wniosków przez Urząd Marszałkowski, system refundacji poniesionych wydatków oraz 

skomplikowane procedury przygotowania wniosku i jego realizacji – grupę tę stanowili rolnicy i 

przedsiębiorcy. Dwie osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego, wskazały na inne 

problemy związane z brakiem wsparcia odpowiedniej jakości ze strony pracowników UM WM 

(opiekunów operacji) wynikającym z ich niskich kompetencji oraz problemami wewnętrznymi 
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instytucji realizującej operację, wynikającymi z nieodpowiedniego poziomu współpracy wewnętrznej. 

Wyniki prezentuje poniższy wykres. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Podobnej analizy jakości pomocy wdrażanej przez LGD dokonano w przypadku odbiorców działań 

LGD. Odbiorcy ci w ramach przeprowadzonego badania CATI wskazali, iż najczęściej uczestniczyli 

 w szkoleniach prowadzonych przez „Zaścianek Mazowsza” (78 wskazań), doradztwie (61 wskazań), 

spotkaniach aktywizujących (30 wskazań), konkursach (12 wskazań). Dwie osoby wybrały odpowiedź 

„inne, jakie?”, wskazując, że „nigdy nie miały nic wspólnego z LGD…”, pozostałe 11 wskazań było 

odpowiedziami „nie pamiętam”. Wyniki znajdują się na poniższym wykresie. Należy dodać, że istotna 

część respondentów w pierwszej odpowiedzi na zadane pytanie wskazywała, że „nigdy nie zetknęła 

się z LGD «Zaścianek Mazowsza»”. Po pogłębieniu pytania przez ankietera przez zadanie kilku 

dodatkowych pytań, okazywało się, że kontakt faktycznie miał miejsce, ale był on krótkotrwały i miał 

postać doradztwa, często jednokrotnego w biurze LGD i/lub telefonicznego, odbył się kilka lat temu 

(2–4 lata) i dotyczył uzyskania informacji nt. możliwości pozyskania dotacji na uruchomienie albo 

rozwinięcie działalności gospodarczej. Sytuacja ta pokazuje występowanie efektu polegającego na 

zatarciu wspomnień respondentów, wynikającego ze znacznego upływu czasu. Podobna sytuacja 

miała miejsce w odpowiedzi na niektóre inne pytania zadane ankietowanym odbiorcom działań LGD. 

Należy zauważyć, że efekt zatarcia nie pojawił się w sytuacji mniej incydentalnego kontaktu, jakim był 

udział w szkoleniach czy spotkaniach.  
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Źródło: opracowanie własne. 

79% odbiorców działań LGD (90 osób – 54% odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 41 osób – 25% „raczej 

tak”) jest zadowolona z pomocy, jaką otrzymała, czy wydarzeń, w których wzięła udział. 8% 

respondentów (14 osób) nie było niezadowolone, natomiast pozostałe 13% respondentów (21 osób) 

nie miało w tej kwestii zdania. Podobnie kształtują się odpowiedzi odbiorców działań LGD w obszarze 

spełnienia oczekiwań; ponad 70% ankietowanych uznało, że ich oczekiwania wobec pomocy ze 

strony LGD czy wydarzeń zorganizowanych przez LGD zostały spełnione (75 osób – 45% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak”, 43 osób – 26% „raczej tak”). Oczekiwania 15% odbiorców (25 osób) nie zostały 

spełnione, natomiast pozostałe 14% respondentów (23 osoby) nie miało w tej kwestii zdania. Oceny 

te świadczą o wysokiej skuteczności działań zrealizowanych przez LGD. Wyniki prezentują poniższe 

wykresy. 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Warto podkreślić, że spośród 14 osób, które nie były zadowolone z pomocy, którą otrzymały / 

wydarzeń, w których wzięły udział, 10 osób skorzystało z doradztwa, a pozostałe 4 ze szkoleń. 

Podobnie w przypadku oceny spełnienia oczekiwań w odpowiedziach negatywnych dominowały 

osoby, które skorzystały z doradztwa – 17 osób, pozostałe 8 skorzystało ze szkoleń. Uczestnicy 
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doradztwa wyrażający negatywne opinie wskazywali, iż ich celem kontaktu z LGD było pozyskanie 

środków finansowych (najczęściej na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej), a w trakcie 

doradztwa okazywało się, że taka pomoc, ze względu na niespełnianie przez nich kryteriów dostępu, 

nie mogła zostać przyznana. Tym samym, niekorzystne dla nich informacje uzyskane podczas 

doradztwa, wpływały na jego całościowe postrzeganie i de facto niską ocenę stopnia zadowolenia 

oraz spełnienia oczekiwań.  

W przypadku niezadowolenia z otrzymanej pomocy oraz niespełnienia oczekiwań odbiorców wobec 

szkoleń, oceny 12 respondentów wydają się nie być zaburzone przez czynniki zewnętrzne, jak to 

miało miejsce w przypadku oceny doradztwa. 

Analiza użyteczności pomocy / wiedzy przekazanej odbiorcom działań LGD w ramach szkoleń, 

spotkań, doradztwa czy konkursów wykazała, że ponad 70% ankietowanych (112 osób) uznało ją za 

przydatną; 19% (29 osób) nie znalazło dla niej przydatności, natomiast pozostałe 9% respondentów 

(14 osób) wskazało odpowiedź „nie wiem”. Poniższy wykres prezentuje omawiane wyniki. 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Odbiorcy działań LGD mieli także możliwość uargumentowania, w jaki sposób uzyskana 

pomoc/wiedza była dla nich przydatna, a także wskazania, z jakiego powodu się nie przydała. 

Odpowiedzi respondentów zostały podzielone ze względu na rodzaj działań realizowanych przez LGD, 

z którego skorzystali. Poniżej znajdują się odpowiedzi ankietowanych argumentujące przydatność 

pomocy / nabytej wiedzy. 

PRZYDATNOŚĆ SZKOLEŃ: 

Odbiorcy działań LGD uczestniczący w szkoleniach najczęściej wskazywali na przydatność zajęć  

w kilku obszarach: 

 wiedza i umiejętności uzyskane na kursach kulinarnych i innych praktycznych spotkaniach, jak 
np. szydełkowanie, przydatna jest w życiu codziennym; kobiety – uczestniczki tego rodzaju 
zajęć podkreślały, że są to umiejętności i wiedza uniwersalne przydatne każdej osobie 
prowadzącej gospodarstwo domowe np.: „Gotowanie – bardzo przydatne w życiu 
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codziennym”, „W życiu codziennym np. konkurs kulinarny bardzo przydatny w życiu na co 
dzień”, 

 zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowych – w ostatnim czasie w wyniku szkoleń 
prowadzonych przez LGD powstało kilka nowych stowarzyszeń (pierwszych na obszarze LGD); 
ponadto respondenci deklarowali powoływanie kolejnych, np.: „Dowiedziałam się co to org. 
pozarządowa, jak je zawiązać, jak prowadzić, wszystko związane ze stowarzyszeniem i były 
osoby z innych stowarzyszeń, one opowiadały o sobie, z czego korzystają, jak działają i to 
wszystko było bardzo przydatne do założenia i powołania stowarzyszenia; to nas przekonało, 
żeby założyć org. pozarządową i jesteśmy pierwszym stowarzyszeniem w gminie, jesteśmy  
z tego dumne!”, 

 prowadzenie i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich, np.: „W życiu tak, do prowadzenia KGW, 
wymieniamy się doświadczeniami, podpowiedzą coś, możemy porozmawiać z innymi ludźmi, 
zaktywizować się, wyjść z domu, spotkać się z innymi; zawsze od innych można się sporo 
dowiedzieć; a my aktywnie działamy, spotykamy się, malujemy, gotujemy, jeździmy…”, 
„Pomogły w wypromowaniu KGW (…)”, 

 możliwość obcowania z innymi osobami, nawiązywania nowych kontaktów, wymiana 
doświadczeń, a także nauka od innych osób oraz zaktywizowanie się i „wyjście z domu”, np.: 
„Kontakt z ludźmi, obcowanie z innymi ludźmi, podniesienie naszej aktywności – działamy 
bardzo aktywnie, jest mnóstwo inicjatyw, w których bierzemy udział i wszyscy są zachwyceni, 
że tak szybko udało się dużo zrobić, ludzie są aktywni. Poznałam bardzo dużo życzliwych 
osób”, „Przede wszystkim dzięki temu, że wyszłam z domu do ludzi, żeby mieć z nimi kontakt 
trochę poobcować z innymi ludźmi dzięki szkoleniom, ale też konkursom, szczególnie 
kulinarnym”. 

 pozyskanie nowej wiedzy dla wsparcia rozwoju osobistego – sam fakt dowiedzenia się czegoś 
nowego był niezwykle istotny dla uczestników szkoleń, np.: „Dużo się można było dowiedzieć 
– ogólnie mi się przydała (…) – nauka jest ważna dla mnie”, 

 tworzenie wniosków o dofinansowanie pozyskiwanie środków finansowych oraz prowadzenie 
działalności w agrobiznesie (agroturystyce) – wiele osób wskazało namacalne efekty zajęć,  
w których wzięli udział np. w postaci pozyskania dotacji, nabycia umiejętności pisania 
wniosków o dotację, uruchomienia działalności w agroturystyce, czy poczynionych 
przygotowaniach w tym celu np.: „Kurs agrobiznesu – bardzo przydatny – dużo się nauczyłam 
– mam zamiar wykorzystać wiedzę w praktyce, właśnie się przygotowuję do otwarcia 
agrobiznesu”, „Po szkoleniu mąż uruchomił gospodarstwo agroturystyczne – bardzo się 
przydała, w tym kierunku był na szkoleniu”, „(…) nauczyłam się pisać projekty, co 
wykorzystuję obecnie w stowarzyszeniu oraz wiedzę jak prowadzić stowarzyszanie”, 
„Nauczyłam się pozyskiwać środki UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Więcej wiem i 
szykuje się do sięgnięcia po te pieniądze, już nawet przygotowałam wniosek o przyznanie 
dotacji – będę startować w nowych naborach”. Warto podkreślić, że umiejętności 
pozyskiwania środków finansowych wykorzystywane są przez odbiorców zarówno do celów 
prywatnych, jak i działalności społecznej. Mamy więc do czynienia z efektem „kuli śnieżnej”, 
gdzie na skutek zrealizowanych działań szkoleniowych, powstają nowe inicjatywy, które mogą 
przyczynić się do wzmocnienia rozwoju lokalnego, 
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 praca zawodowa – niektórzy z odbiorców wykorzystują na co dzień zdobytą wiedzę w pracy 
zawodowej, np.: „Pracuje z dziećmi w Centrum Kultury w Troszynie – wiedzę już wykorzystuję 
do pracy zawodowej z dziećmi”. 

Warto także podkreślić elastyczność pracowników „Zaścianka Mazowsza”, którzy w odpowiedzi na 

potrzebę mieszkańców przygotowali zaprojektowane dla nich tematycznie spotkanie: „Chcemy 

założyć spółdzielnie socjalną i «Zaścianek Mazowsza» zorganizował nam spotkanie z osobą, która zna 

się na tym temacie i wdrożyła nas w to wszytko w bardzo zrozumiały sposób, wytłumaczyła wszystko 

– było bardzo użyteczne”. 

PRZYDATNOŚĆ DORADZTWA: 

Odbiorcy działań LGD korzystający z doradztwa najczęściej wskazywali na przydatność zajęć  

w następujących obszarach: 

 pozyskanie nowej użytecznej wiedzy z zakresu źródeł dotacji oraz pozyskiwania środków 
finansowych – wiedza ta była wykorzystana w praktyce albo zostanie wykorzystana  
w przyszłej perspektywie finansowej UE 2014–2020, np.: „Poznałam ogólne warunki i szanse 
na pozyskanie dotacji; w przyszłości spróbuję pozyskać w nowej perspektywie”, „Dostałem 
pełną odpowiedź na swoje pytania, zweryfikowali moje możliwości i wymagania – nie 
mogłem z tego skorzystać, ale informacja była przejrzysta, jak się do tego zabrać – bardzo 
uprzejme panie”, 

 nabycie informacji na temat warunków pozyskania środków unijnych – były to informacje 
często istotne dla odbiorców choćby dlatego, że dowiadywali się, że ze względów formalnych 
nie mogą ubiegać się o środki finansowe albo na podstawie pozyskanych informacji sami 
podejmowali decyzję o rezygnacji np. ze względu na uznanie wysokiego stopnia 
skomplikowania procedur aplikacyjnych, np.: „Dowiedziałam się, że nie mogę skorzystać 
 z tego, o czym myślałam. Także pod tym względem było przydatne, bo nie straciłam czasu, 
ale generalnie nic z planów nie wyszło”. 

Ponadto należy podkreślić często wspominane przez odbiorców rzetelne wywiązanie się ze 

zrealizowanego doradztwa przez pracowników Biura LGD.  

PRZYDATNOŚĆ SPOTKAŃ: 

Odbiorcy działań LGD korzystający ze spotkań najczęściej wskazywali na przydatność zajęć  

w następujących obszarach: 

 poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy w zakresie: pozyskiwania środków unijnych, 
przygotowania potraw, zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych oraz działalności 
w ramach KGW, np.: „Nowa wiedza, że można skorzystać z dofinansowań i teraz myślimy, jak 
to wykorzystać we własnej miejscowości, chcemy to zrobić w niedługim czasie”, „Przełożyło 
się na działalność KGW, w którym działam, więc była wykorzystywana w praktyce”, 
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 zwiększenia aktywności społecznej – spotkania były impulsem do kolejnych działań, także 
pożytecznych społecznie np.: „Udało się założyć organizację pozarządową, która już zaczyna 
działać”, 

 poznanie nowych osób, wymiana doświadczeń oraz zagospodarowanie wolnego czasu, np. 
„Poznaliśmy wiele osób nowych, wymiana doświadczeń, poznawanie ludzi z różnych 
regionów, nowych rzeczy się dowiedziałam”. 

PRZYDATNOŚĆ KONKURSÓW I INNYCH DZIAŁAŃ: 

Odbiorcy konkursów LGD i innych działań wskazywali na przydatność działań w zakresie możliwości 

spotkania innych osób, obcowania z nimi, zdobycia nowej wiedzy oraz możliwości reprezentowania 

własnej miejscowości np.: „Człowiek nauczył się zrobić jakieś danie i spotkaliśmy się z ludźmi i 

reprezentacja swojej miejscowości w takim konkursie kulinarnym”. 

Uczestnicy badania (odbiorcy działań LGD), mieli także możliwość uargumentowania swoich opinii na 

temat braku przydatności pomocy/wiedzy uzyskanej podczas doradztwa, szkoleń, spotkań czy 

konkursów. 

BRAK PRZYDATNOŚCI SZKOLEŃ: 

Brak przydatności szkoleń dla odbiorców wynikał przede wszystkim z: 

 niskiego poziomu szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych np.: „(…) wg mnie na 
podstawie tej wiedzy laik nie jest w stanie przygotować wniosku, to była wina prowadzących 
szkolenie, kogoś z zewnątrz, nie „Zaścianka”, „Szkolenie nt. pozyskiwania dotacji było dość 
spłycone, dla zupełnych laików, ja się trochę orientuję w temacie, więc dla mnie to nie była 
nowość; powinni staranniej dobierać trenerów”, 

 niespełnienia innych warunków (np. formalnych) niezbędnych do wykorzystania wiedzy np.: 
„Nie skorzystałam z pomocy, bo byłam wykluczona z możliwości skorzystania ze środków 
unijnych, ale wiem, że wiele osób skorzystało z pomocy i informacji”. 

Należy podkreślić, że niektórzy odbiorcy, mimo że sami nie znaleźli zastosowania dla pozyskanej 

wiedzy/umiejętności, chętnie dzielili się nią z innymi osobami, którym okazała się ona przydatna; 

wystąpiło zatem zjawisko dyfuzji wiedzy. Ponadto ocena szkolenia z zakresu pozyskiwania 

dofinansowania wynikać może z faktu, że dokonały jej osoby, które jak same wskazały są 

zorientowane w obszarze, którego dotyczyło szkolenie i miały znacznie większe oczekiwania wobec 

zajęć. Podkreślić także należy, że jak wynika z opinii respondentów zajęcia były realizowane przez 

wynajęty podmiot, dlatego należy szczególnie zwracać uwagę na kompetencje trenerów w trakcie ich 

doboru. 

BRAK PRZYDATNOŚCI DORADZTWA: 

Z komentarzy uczestników badania wyłania się profil osób, które były niezadowolone z doradztwa. 

Były to przede wszystkim osoby, które były zainteresowane pozyskaniem środków finansowych za 
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pośrednictwem LGD, ale w trakcie doradztwa okazywało się, że głównie ze względów formalnych 

takich dotacji nie mogą pozyskać, tym samym uznały je za nieprzydatne, np.: „Nie mogłem otrzymać 

dotacji, więc nie było to dla mnie przydatne”. Co więcej tego rodzaju ocena miała także wpływ na 

całościowe postrzeganie LGD oraz świadczonych przez stowarzyszenie usług, wpływała choćby na 

ocenę braku spełnionych oczekiwań. Poza tego rodzaju dominującymi komentarzami, pojawiły się 

także opinie odbiorców, którzy uznali, że wiedza być może przyda się im w przyszłości. Należy także 

odnotować komentarze mówiące, że przekazana pomoc mogłaby być przydatna, jeśli odbiorca 

miałby więcej czasu na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, czyli dowiedziałby się wcześniej  

o prowadzonym konkursie, np.: „Doradztwo było rzetelne, zdobyłem nową wiedzę, ale nie 

pozyskałem dotacji bo było mało czasu i za późno, gdybym dowiedział się wcześniej, to może bym 

skorzystał”. 

BRAK PRZYDATNOŚCI SPOTKAŃ: 

Uczestnicy podkreślali, że brak przydatności spotkań wynikał z powodu niekwalifikowania się przez 

nich do otrzymania wsparcia np. nieposiadanie statusu rolnika, a zatem powodem nie była niska 

jakość zajęć, a przeszkody formalne, np.: „To było spotkanie dla rolników, osoby, które odprowadzają 

KRUS, więc nie mogłam skorzystać; generalnie dla bezrobotnych pewnie było pomocne, ale nie 

szczególnie dla mnie. Moje oczekiwania w związku z tym nie zostały spełnione”. 

Ponadto pojawiły się 3 komentarze odbiorców wskazujące na „brak jakiegokolwiek kontaktu” z LGD. 

Można przypuszczać, że wynika to z ilości czasu, jaki upłynął od ew. kontaktu ze stowarzyszeniem 

 i jego incydentalnego charakteru np. skorzystania z krótkiego doradztwa w Biurze LGD. 

Należy podkreślić, że wysoka przydatność zrealizowanych przez LGD działań wynika z dobrego 

dostosowania ich do potrzeb osób z nich korzystających, co było możliwe przede wszystkim dzięki 

przeprowadzeniu przez pracowników Biura LGD trafnej diagnozy oczekiwań odbiorców  

i beneficjentów. Oczekiwania mieszkańców badane były metodą bezpośrednią za pomocą obserwacji, 

np.: „(…) wychodziłyśmy z biura, przy każdej okazji kontaktowałyśmy się  

z grupami mieszkańców, aktywnie uczestniczyliśmy w nieformalnych spotkaniach mieszkańców. 

Podczas takich spotkań oficjalnych i nieoficjalnych zdobywałyśmy informacje prostą metodą wywiadu 

i to się sprawdziło”, „(…) jeśli stwierdzaliśmy, że bardzo długie szkolenia całodniowe nie cieszą się 

powodzeniem, to na zasadzie krótkiej rozmowy badałyśmy co jest powodem, okazało się że rolnicy  

i przedsiębiorcy są bardzo zajęci i woleliby krótkie spotkania, nawet indywidualne, więc zmieniłyśmy 

w ogóle formułę tych spotkań (…), tak żeby jak najbardziej dopasować się do oczekiwań odbiorców 

tych działań (…). 
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Warto także podkreślić właściwe wykorzystanie przez LGD narzędzia, jakim jest działanie 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, które umożliwiało 

elastyczną reakcję stowarzyszenia na potrzeby mieszkańców, np.: „(…). zaobserwowaliśmy potrzebę 

edukacji w kole gospodyń wiejskich, bardzo szybko można to było zrealizować, zaplanować w naszym 

budżecie, a niekiedy nasza pomoc ograniczała się do zapewnienia transportu na bezpłatne szkolenie” 

(wypowiedź jednego z uczestników wywiadów pogłębionych). 
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3.3. Opinia w środowisku odbiorców, beneficjentów działań LGD na temat 
działalności i funkcjonowania LGD 

Niniejszy podrozdział odpowiada na następujące pytanie badawcze: 
Jak odbiorcy działań oceniają sposób funkcjonowania oraz działalność LGD?  

Środowisko beneficjentów pomocy zgodnie oceniło pozytywny wpływ działalności LGD „Zaścianek 

Mazowsza” na rozwój obszaru gmin, na których realizowana była LSR; 13 osób wskazało odpowiedź 

„zdecydowanie pozytywny” (76% odpowiedzi), pozostałe 4 osoby (24% odpowiedzi) wskazało 

odpowiedź „raczej pozytywny”. Wyniki te prezentuje poniższy wykres. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Beneficjenci pomocy mieli także możliwość poddania ocenie sposób funkcjonowania LGD „Zaścianek 

Mazowsza” oraz podejmowanych przez LGD działań w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę 

najniższą, a 5 najwyższą. Średnia arytmetyczna zebranych 17 odpowiedzi wskazuje na bardzo wysoką 

ocenę działalności LGD oraz zrealizowanych inicjatyw (średnia z ocen wyniosła 4,9). 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowana większość beneficjentów pomocy nie podjęłaby żadnych zmian dla podniesienia jakości 

działań oraz sposobu funkcjonowania LGD (14 odpowiedzi). Osoby te bardzo często podkreślały 
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swoje zadowolenie z wysokiej jakości pracy biura, w szczególności pań pracujących na stałe w Biurze 

LGD, np.: „Jestem bardzo zadowolony, zawsze dostaję pomoc od osób z biura taką jaką potrzebuję” – 

jeden z komentarzy uczestników badania. Trzy osoby wskazały działania, jakie mogłyby zostać 

podjęte dla poprawy jakości działań oraz sposobu funkcjonowania LGD: 

• zwiększenie liczby spotkań pracowników LGD z mieszkańcami – najlepiej w każdej z 

miejscowości obszaru wdrażania LSR, w ramach których mieszkańcy byliby na bieżąco 

informowani nt. aktualnie prowadzonych przez LGD działań np. naborów i ich warunków, 

inicjatyw edukacyjnych czy planów na przyszłość np.: „Należy dodać spotkania w każdej 

miejscowości, zebrania nt. tego co robi LGD, ich zamierzenia na przyszłość, jak z programów 

korzystać, co można w ramach programów zrobić; czy działanie jest dla pań, czy dla panów; 

co można jeszcze na wsi zrobić, przy pomocy środków jakimi dysponują?”. Ponadto tego 

rodzaju spotkania miałyby posłużyć mieszkańcom także jako źródło inspiracji możliwych do 

realizacji przedsięwzięć na terenie ich wsi, 

• zwiększenie zakresu działań LGD – przede wszystkim o działania edukacyjne i aktywizujące 

oraz budżetu, jakimi dysponowała organizacja, np.: „Zwiększenie działań miękkich jak w POKL 

np. działanie 9.5 [Inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich – przyp. ewaluatora], żeby też 

takimi mogli się zajmować, głównie działania szkoleniowe, bo oni lepiej znają strukturę 

lokalną i oczekiwania społeczności lokalnej. Poza tym powinno być więcej środków na ich 

działania, konkursy”. Należy zauważyć, że swoiste wzmocnienie pozycji LGD planowane jest 

w nowej pespektywie finansowej UE na lata 2014–2020. 

Wysoką ocenę działalności LGD w odniesieniu do podejmowanych działań podkreśla także ocena 

ogólna kontaktów z pracownikami stowarzyszenia dokonana przez odbiorców działań LGD. 

Uczestnicy wywiadów ocenili kontakty z pracownikami LGD na bardzo wysokim poziomie – dominują 

oceny 4 i 5 (w skali 1–5, gdzie 5 oznacza najwyższy poziom oceny). Pozostałe oceny mają charakter 

marginalny poza odpowiedziami „nie miałem/miałam kontaktu/trudno powiedzieć”, które stanowią 

między 17–18% wszystkich wskazań. Tak duży odsetek tego rodzaju odpowiedzi wynika z kilku 

powodów. Przede wszystkim respondenci ze względu na długi czas, jaki upłynął od kontaktu z LGD, 

faktycznie nie potrafili przywołać w pamięci tamtych zdarzeń i tym samym dokonać oceny; w tej 

grupie dominują osoby, które skorzystały z doradztwa, gdzie kontakt z pracownikami LGD miał 

charakter incydentalny. Innym powodem był brak kontaktu z pracownikami LGD; tego rodzaju 

odpowiedzi udzielali przede wszystkim uczestnicy szkoleń, gdzie, jak wspominali, właściwie nie mieli 

styczności z pracownikami LGD, tak aby móc dokonać oceny wymaganej pytaniem. Wyniki prezentuje 

poniższy wykres. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowana większość odbiorców działań LGD nie podjęłaby żadnych zmian dla podniesienia jakości 

działań oraz sposobu funkcjonowania LGD (48% odpowiedzi; 80 osób). Osoby te często wyrażały się 

bardzo entuzjastycznie na temat działalności LGD, podejmowanych przez organizację inicjatyw, ich 

różnorodności, wkładu w aktywizację mieszkańców, w szczególności podkreślając zaangażowanie 

 i profesjonalizm pracownic Biura LGD. Podczas prowadzonych wywiadów CATI z odbiorcami 

wielokrotnie pojawiały się komentarze wskazujące na jakość kadry „Zaścianka Mazowsza” jako 

kluczowego elementu zapewniającego sprawne funkcjonowanie organizacji. 27% ankietowanych 

odbiorców działań LGD (44 osoby) nie miało pomysłu na możliwe do wprowadzenia usprawnienia. 

Pozostałe 25% ankietowanych (42 osoby) wprowadziłoby zmiany dla poprawy jakości działań albo 

sposobu funkcjonowania LGD „Zaścianek Mazowsza”. Wyniki prezentuje poniższy wykres. 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Ankietowani odbiorcy działań zrealizowanych przez LGD mieli także możliwość wskazania, jakiego 

rodzaju zmiany wykonaliby dla poprawy jakości działań albo sposobu funkcjonowania LGD „Zaścianek 

Mazowsza”. 

Ankietowani uznali, że w ramach poprawy jakości działań oraz sposobu funkcjonowania LGD należy 

przede wszystkim wzmocnić działania promocyjno-informacyjne LGD (opinia jednego  
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z respondentów: „(…) znam sporo osób, które dowiadują się ciągle o nich i są zaskoczeni, że taka 

organizacja istnieje”); poprzez: 

 większą obecność w Internecie, w szczególności na lokalnych portalach informacyjnych np.: 

„(…) trochę więcej promocji w Internecie – sama ich strona to trochę za mało; znam sporo 

osób, które dowiadują się ciągle o nich i są zaskoczeni, że taka organizacja istnieje”, 

 bardziej wyraźne wykorzystywanie dotarcia do społeczności lokalnej za pomocą sołtysów, 

członków samorządu, osób zorientowanych w aktualnych potrzebach mieszkańców, np.: 

„muszą mocniej docierać np. przez sołtysów, ulotki, samorząd”, 

 częstszą organizację spotkań informacyjnych; starając się równomiernie informować 

mieszkańców wszystkich miejscowości obszaru LGD, np.: „Więcej osób do dyspozycji, które 

prowadziłyby spotkania i informowały pokolenie 50+ – nasze pokolenie nie umie za bardzo 

korzystać z Internetu – bardziej by pomogła indywidualna opieka, spotkania z takimi ludźmi 

jak my”, 

 wykorzystanie ulotek, które mogłyby być dystrybuowane bezpośrednio do mieszkańców np. 

za pomocą wysyłki pocztowej oraz czynienie starań, aby zaznaczyć swoją obecność podczas 

wszelkich imprez organizowanych na obszarze LGD, np.: „Żeby byli bardzie widoczni – pocztą 

powinni wysyłać broszurki i plakaty, na tablicach powinny być”, 

 bezpośrednie dotarcie do lokalnych przedsiębiorców z informacją na temat aktualnie 

prowadzonych działań, konkursów, ofertą LGD, realizowane np. za pomocą newslettera; 

przykładowe opinie przedsiębiorców: „Powinni (…) pamiętać o firmach, żebym wiedziała co 

akurat tam się dzieje, jakie konkursy mają, bo ja nie mam czasu tam jeździć czy szukać 

informacji”, „Nie dostawaliśmy informacji z LGD o nowych naborach, choć zgłaszaliśmy taką 

potrzebę – dla firmy”, 

 ułatwienie mieszkańcom obszaru LGD trafienia do Biura LGD np. poprzez lepsze oznaczenie 

lokalizacji Biura np.: „Nacisk na promocję tak jak powiedziałem i może też lokalizacja, bo 

trudno tam trafić, jakiś billboard by sobie zrobili”. 

Z jednej strony rysuje się potrzeba wzmocnienia działań informacyjnych przy wykorzystaniu 

nowoczesnych nośników jak Internet wysuwana przez przede wszystkim młode osoby oraz osoby  

w średnim wieku, natomiast z drugiej strony wyraźnie widać potrzebę osób 50+, które częściej 

preferują tradycyjną formę jak spotkania bezpośrednie, ulotki czy ogłoszenia np. „(…) nasze 

pokolenie nie umie za bardzo korzystać z Internetu – bardziej by pomogła indywidualna opieka, 

spotkania z takimi ludźmi jak my”. 

Kolejnym elementem wskazywanym przez odbiorców, który wymaga zmiany jest położenie 

większego nacisku na doborze zewnętrznych doradców (także aktualizowania bazy kontaktów do 



Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania  
„Zaścianek Mazowsza” 

str. 68 
 

ekspertów zewnętrznych) oraz trenerów, którzy powinni być doświadczonymi specjalistami – 

praktykami w swoich dziedzinach; przykładowe opinie respondentów: „Powinni wybierać 

kompetentnych doradców – osoby, które pomagają pisać wnioski. Ja nie byłem zadowolony  

z pomocy, jaką dostałem od doradcy”, „Rozbudować sieć kontaktów, żeby mieli kontakt ze 

specjalistami/doradcami z różnych dziedzin, albo przynajmniej byli w stanie wskazać z kim się 

skontaktować, żeby uzyskać wiedzę”. 

Interesujące z perspektywy planowania przyszłych działań LGD wydają się być pomysły 

respondentów takie jak: 

 potrzeba organizacji kursów zawodowych oraz szkoleń skierowanych do młodych osób 

(umożliwiających zmianę kwalifikacji zawodowych), 

 utworzenie skansenu „domów szlacheckich” na obszarze LGD, 

 w miarę istniejących możliwości wydłużenie czasu od ogłoszenia naboru do zakończenia 

przyjmowania wniosków; ewentualnie skuteczne informowanie ze znacznym wyprzedzeniem 

o planowanych konkursach; uwaga jest szczególnie istotna w przypadku przedsiębiorstw, 

które w odróżnieniu od np. JST, muszą wykonać większy wysiłek organizacyjny dla 

przygotowania odpowiedniej dokumentacji, 

 ogłoszenia o naborach (dokumentacja) powinny już na wstępie zawierać klarowną informację 

na temat niezbędnych do spełnienia wymagań, kryteriów dostępu; opisy powinny być 

klarowne i dostępne dla wszystkich, aby nie odstraszały potencjalnie zainteresowanych, ale 

jednocześnie informowały nt. warunków udziału w konkursie, 

 częstsze wzbogacanie strony internetowej LGD o fotografie oraz informacje z wydarzeń 

(imprez, spotkań etc.) zrealizowanych na obszarze LGD, 

 wprowadzenie zbiorowej księgowości dla lokalnych mikroprzedsiębiorstw, 

 w przypadku nagradzania grupy (np. Koła Gospodyń Wiejskich) uczestników wydarzeń np. 

konkursów, nagroda powinna trafić dla organizacji, a nie członków indywidualnych, którzy 

 w zamian mogliby otrzymać symboliczny dyplom, natomiast nagroda „wzmocniłaby” samą 

organizację. 

Należy także zauważyć opinie odbiorców działań LGD, którzy nie byli w pełni usatysfakcjonowani  

z jakości pomocy (informacji) otrzymanej ze strony Biura LGD dot. ich działalności gospodarczych. 

Kilka osób wspomniało także o „odległej” lokalizacji Biura LGD oraz słabym dojeździe do Troszyna. 
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3.4. Ocena działalności LGD w odniesieniu do podejmowanych działań 
partnerskich 

Niniejszy podrozdział odpowiada na następujące pytania badawcze: 
o Jakiego rodzaju działania partnerskie podjęto? W jakim celu i z jakimi 

podmiotami? 

o Czy podejmowane działania partnerskie przez LGD wpłynęły na jakość wdrażania 

LSR, na rozwój obszaru LGD i w jakim stopniu?  

Jednym z istotnych elementów ewaluacji funkcjonowania LGD „Zaścianek Mazowsza” była ocena 

działalności stowarzyszenia w odniesieniu do podejmowanych działań partnerskich. W ramach 

badania wykorzystano technikę CATI do przeprowadzenia wywiadów z podmiotami, które wespół 

 z LGD podejmowały jakiekolwiek działania partnerskie. W badaniu CATI udział wzięło 19 partnerów. 

Partnerzy ci reprezentowali sektory: przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, 

organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych samorządy terytorialnego. Poniższy 

wykres prezentuje obszary współpracy LGD w ramach podejmowanych działań partnerskich. 

Źródło: opracowanie własne. 

W badaniu udział wzięło 4 reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego, 11 organizacji 

pozarządowych oraz po 2 przedsiębiorców i reprezentantów jednostek organizacyjnych samorządu 

terytorialnego. Uczestnicy mieli możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi. Trzema najczęściej 

podejmowanymi wspólnie inicjatywami partnerskimi były: realizacja projektów (10 wskazań), 

organizacja wspólnych spotkań oraz wymiana doświadczeń (po 9 wskazań). Natomiast partnerem, 

który okazał się najbardziej aktywnym – podejmującym największą liczbę inicjatyw partnerskich były 

jednostki samorządu terytorialnego. W drugiej kolejności aktywność przejawiali reprezentanci 

2 
3 

2 
3 

4 
4 

3 
4 

2 5 
6 

2 
5 

1 
1 

1 
2 

1 

1 

1 

0 2 4 6 8 10

Realizacja wspólnych projektów
Organizacja wspólnych spotkań/szkoleń

Pomoc merytoryczna w realizacji działań
Wymiana doświadczeń

Pomoc w rekrutacji uczestników działań
Pomoc w promocji LSR i działań LGD
Udostępnienie sprzętu/pomieszczeń

Pomoc finansowa
Inne, jakie?

Na czym polegała Państwa współpraca z LGD „Zaścianek Mazowsza”?  

Jednostka samorządu terytorialnego Przedsiębiorca
Organizacja pozarządowa Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego



Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania  
„Zaścianek Mazowsza” 

str. 70 
 

trzeciego sektora, dalej jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego  

i przedsiębiorstwa.  

LGD „Zaścianek Mazowsza” od początku swojego istnienia zrealizował wiele działań partnerskich. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie podjętych działań oraz listę podmiotów, z którymi 

współpracowało LGD. 

Tabela 12. Zestawienie działań partnerskich zrealizowanych przez LGD 

Nazwa partnera Rodzaj zrealizowanych działań partnerskich 

Fundacja Fundusz Współpracy, 
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu 
Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie 
Europa i my. 

Realizacja projektu w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie, LGD było 
ambasadorem projektu. 

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu 
Inicjatyw Społecznych BORIS w ramach 
Regionalnego Ośrodka Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Ostrołęce. 

Między innymi współorganizowanie spotkania 
aktywizującego w Malinowie Nowym. 

Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi 
Regionów Zdzisław Kochanowicz. 

Realizacja dwóch projektów partnerskich 
dofinansowanych ze środków POKL działania 7.3. 

Lokalna Agencja Przedsiębiorczości 
Justyna Balcerzak. 

Realizacja projektu partnerskiego w ramach Programu 
FIO „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju 
lokalnego”. 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie Oddział  
w Ostrołęce. 

Udział eksperta MODR w szkoleniach realizowanych 
przez LGD w roli doradcy. 

Centrum Kultury w Troszynie 

Realizacja projektu partnerskiego w ramach Programu 
FIO „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju 
lokalnego”. 

LGD Zielone Mosty Narwi 

Współpraca w ramach porozumienia; wymiana 
doświadczeń; wzajemne wsparcie merytoryczne; 
wspólna realizacja projektu współpracy „Wirtualny 
Obszar Turystyczny”. 

LGD Zielone Sioło 

Współpraca w ramach porozumienia; wymiana 
doświadczeń; wzajemne wsparcie merytoryczne;  
wspólnie zorganizowanie spotkania.  

LGD Jagiellońska Przystań 
Wspólna realizacja projektu współpracy „Wirtualny 
Obszar Turystyczny”. 

LGD „Przyjazne Mazowsze” 
Wspólne wydanie publikacji. LGD „Przyjazne 
Mazowsze” było liderem projektu. 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi 
„Sąsiad” 

Współpraca w ramach wspólnej realizacji spotkania 
aktywizującego w Malinowie Nowym.  

Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
 i Rekreacji w Goworowie 

Stała współpraca obejmująca realizację wielu 
wspólnych działań.  

Partnerstwo Lokalne Gowor  
Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju turystyki  
w Gminie Goworowo. 
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Towarzystwo Przyjaciół 
Goworowszczyzny 

Współpraca w ramach wspólnej realizacji spotkania 
aktywizującego w Malinowie Nowym. 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 
Drwęcz „Drwęczanka” 

Współpraca w ramach wspólnej realizacji spotkania 
aktywizującego w Malinowie Nowym.  

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. 
Adama Chętnika 

Współpraca podczas organizacji konferencji 
historycznej; Towarzystwo objęło patronat naukowy. 

Gmina Troszyn Współpraca w ramach wielu obszarów m.in. 
udostępnianie sal na Walne Zebranie Członków, 
szkolenia, dyżury doradcze, pomoc w bezpośrednim 
dotarciu do odpowiednich grup mieszkańców, pomoc 
w działaniach promocyjnych, pomoc merytoryczna, 
finansowa etc. 

Gmina Goworowo 

Gmina Czerwin 

Gmina Rzekuń 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD „Zaścianek Mazowsza” oraz badań CATI. 

Należy podkreślić, że często były to zupełnie dodatkowe do zakresu wdrażania LSR inicjatywy. 

Działania te miały charakter pożyteczny społecznie, niejako uzupełniły inicjatywy podejmowane 

„obligatoryjnie” dla realizacji celów LSR, przyczyniając się do rozwoju obszaru LGD oraz wzmocnienia 

aktywności społecznej mieszkańców. Działania partnerskie przyczyniły się także do nawiązania przez 

LGD sieci kontaktów, które mogą zostać wykorzystane na przyszłość, prowadząc do wzmocnienia 

organizacji w środowisku lokalnym.  

Na realizację celu LSR wpływ miało także działanie Wdrażanie projektów współpracy. W ramach 

niego LGD zrealizowało projektu współpracy pt.: „Wirtualny obszar turystyczny” – narzędzie 

internetowe oferujące wirtualny spacer prezentujący walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze 

obszaru czterech partnerów; będące innowacyjnym produktem w obszarze turystyki. 

W ramach badania CATI partnerzy LGD poddali ocenie podjętą współpracę. Wszyscy respondenci 

zdecydowanie pozytywnie ocenili LGD „Zaścianek Mazowsza” jako partnera zrealizowanych wspólnie 

działań oraz poleciliby współpracę z LGD innym podmiotom. 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Partnerzy mieli także możliwość oceny jakości współpracy z LGD w ramach podjętych działań. Średnia 

ocena wyniosła 4,8, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom najniższy, a 5 poziom najwyższy. 

Ponadto wszyscy wskazali, że współpraca z LGD przebiegała bezproblemowo (wykres poniżej). 
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Źródło: opracowanie własne. 

Wysoką ocenę działalności LGD w odniesieniu do podejmowanych działań partnerskich podkreśla 

także ocena ogólna kontaktów z pracownikami stowarzyszenia. Wszyscy uczestnicy wywiadów ocenili 

kontakty z pracownikami LGD na bardzo wysokim poziomie (odpowiedzi 4 i 5 w skali 1–5, gdzie 5 

oznacza najwyższy poziom oceny). 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Zdaniem wszystkich partnerów (11 wskazań – 58% odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 8 wskazań – 42% 

odpowiedzi „raczej tak”) podjęta z LGD współpraca była pomocna dla LGD „Zaścianek Mazowsza”. 

Wyniki prezentuje poniższy wykres. 

19; 100% 
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Źródło: opracowanie własne. 

Zdaniem wszystkich uczestników wywiadów pogłębionych zrealizowane przez LGD działania 

partnerskie miały pozytywny wpływ na jakość wdrażania LSR i de facto rozwój obszaru LGD, przede 

wszystkim przyczyniając się do realizacji „wskaźników oddziaływania zapisanych w LSR”. Wartość 

działań partnerskich miała znaczny wpływ na pracę LGD i jakość wdrażania LSR, partnerzy stawali się 

często „łącznikami” pomiędzy mieszkańcami, a LGD, ułatwiając dotarcie do beneficjentów i 

odbiorców działań stowarzyszenia (pomoc w rekrutacji beneficjentów czy uczestników szkoleń) oraz 

promując działalność Grupy. Takie wsparcie w ramach promocji działań bywa szczególnie istotne na 

początku działalności, kiedy organizacja jest młoda i słabo rozpoznawalna w środowisku lokalnym; 

wtedy mieszkańcy są bardziej skłonni zaufać instytucji, którą znają np. urzędowi gminy, np.: „Udało 

się wypracować pozytywny wizerunek i zbudować sieć kontaktów, często docieraliśmy do naszych 

beneficjentów za pomocą naszych partnerów, gmin, GOK-ów, czy instytucji działających na terenie, 

aby zbudować zaufanie” (opinia jednego z uczestników wywiadów pogłębionych). 

Istotny wpływ na funkcjonowanie LGD i de facto jakość wdrażania LSR miała także pomoc 

merytoryczna ze strony partnerów, także wymiana doświadczeń, techniczna (np. udostępnianie sal 

na szkolenia czy spotkania) oraz finansowa; ta ostatnia pochodziła głównie od urzędów gmin. 

Z powyższego można wnioskować, że podjęte działania partnerskie i ich efekt pozytywnie wpłynęły 

na funkcjonowanie stowarzyszenia i pomogły mu we wdrażaniu LSR, a tym samym przyczyniły się do 

rozwoju obszaru LGD. 

  

11; 58% 

8; 42% 
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3.5. Ocena wpływu działalności LGD oraz wdrożenia LSR na trwałość rozwoju 
obszaru objętego działaniem LGD  

Niniejszy podrozdział odpowiada na następujące pytanie badawcze: 
o Czy działalność LGD oraz wdrożona pomoc przynoszą długotrwałe efekty? Jakie, 

w jakim stopniu i dla kogo?  

Wyniki analizy wskazują, że działalność LGD „Zaścianek Mazowsza” przyniosła pozytywne i trwałe 

efekty dla rozwoju społeczności lokalnej oraz gmin obszaru LGD. Ocenę tę podkreśla opinia 

odbiorców działań LGD, którzy w przeważającej części wskazali (73% odpowiedzi, 121 osób), że 

inicjatywy zrealizowane przez „Zaścianek Mazowsza” pomogły w rozwoju gminy, w której mieszkają. 

W odpowiedzi na to pytanie pojawiło się zaledwie 4% odpowiedzi negatywnych (6 osób), natomiast 

23% respondentów (39 osób), nie miało zdania w tej kwestii.  

  
Źródło: opracowanie własne. 

Podobnie do opinii odbiorców rozkładają się odpowiedzi uczestników badania CAWI (poniższy 

wykres) oraz wywiadów pogłębionych, którzy jednomyślnie wskazali, że działalność LGD „Zaścianek 

Mazowsza” oraz efekty realizacji celów LSR przyczyniły się do rozwoju gminy, w której mieszkają. 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Członkowie organów oraz pracownicy Biura LGD uczestniczący w wywiadach pogłębionych oraz 

badaniu CAWI zgodnie wskazali, iż najbardziej zauważalny efekt działalności LGD stanowią inwestycje 
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infrastrukturalne, które przyczyniły się do zagospodarowania i upiększenia miejscowości, szczególnie 

ich centrów (wyniki przedstawia poniższy wykres). Były to inwestycje w postaci budowy skwerów, 

placów zabaw, zewnętrznych siłowni, ścieżek rowerowych, remontów i budowy świetlic etc., np.: 

„Działania przyczyniły się do rozwoju obszaru, zarówno w infrastrukturze, jak i aktywizacji 

społeczeństwa, bez nich nie powstałoby wiele rzeczy, nie byłoby świetlic wiejskich; gmin nie jest stać, 

by budować, inwestować; zmobilizowało to wójtów do działania, a społeczeństwo jest zadowolone z 

efektów”. 

Źródło: opracowanie własne. 

Drugim najczęściej wskazywanym przez uczestników badania CAWI i wywiadów pogłębionych 

widocznym efektem działalności LGD i realizacji LSR jest poprawa aktywności społecznej 

mieszkańców poprzez zaangażowanie ich w działalność grup formalnych i nieformalnych, prowadząca 

do poprawy poziomu integracji mieszkańców; LGD wypełniło swoistą lukę w postaci organizacji 

działań, które prowadziły do poznania się mieszkańców, poprawy integracji społeczności lokalnej oraz 

podniesienia ich aktywności, co może być istotnym czynnikiem w utrzymaniu trwałości efektów LSR 

np.: „(…) poznali się ludzie, dotyczy to raczej kobiet; powstały grupy formalne, nieformalne, zaczęły 

ze sobą współpracować, poznały się”, „dla mnie najistotniejszą sprawą jest aktywizacja naszych 

społeczności. Na terenie naszego obszaru prawie w ogóle nie było stowarzyszeń, nie licząc 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Wskutek naszej działalności powstały już 3 takie lokalne 

stowarzyszenia, które nadal potrzebują wsparcia. Widać namacalnie pobudzenie społeczności 

lokalnej” (opinie uczestników wywiadów pogłębionych). 
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Jedynie uczestnicy badania CAWI (12 osób) wskazali na efekt w postaci wzmocnienia 

rozpoznawalności tradycji szlacheckiej wśród mieszkańców obszaru LGD; ich perspektywa może 

wynikać z koncentracji na efekcie w postaci realizacji celów LSR; gdzie jeden z celów ogólnych polega 

na „Tworzeniu warunków do poznawania, rozwijania i promowania tradycji szlacheckiej”. 

Zarówno uczestnicy badania CAWI, jak i wywiadów pogłębionych zauważyli istotny efekt w postaci 

ugruntowania pozycji/marki „Zaścianek Mazowsza”, jako organizacji godnej zaufania, np.: „(…) sama 

idea stowarzyszenia się przyjęła się na terenie, mamy odbiorców, osoby, instytucje, organizacje, 

które chcą z nami współpracować, nasz główny cel się zrealizował, istota naszego działania się 

sprawdziła” (opinia uczestnika wywiadów pogłębionych). 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Członkowie organów oraz pracownicy Biura LGD uczestniczący w wywiadach pogłębionych oraz 

badaniu CAWI (wyniki prezentuje powyższy wykres) jednomyślnie wskazali, że „uruchomiony” przez 

„Zaścianek Mazowsza” rozwój ich gmin ma charakter trwały i przyniesie długotrwałe pozytywne 

efekty, wykraczające poza horyzont realizacji obecnej LSR, objawiając się przede wszystkim trwałymi 

inwestycjami infrastrukturalnymi, zmianą mentalności społeczności lokalnej oraz zwiększeniem 

aktywności mieszkańców obszaru LGD np.: „Tak, bardzo. Infrastruktura będzie na lata, czy 

aktywizacja, zaszczepiło to w społeczeństwie chęć na następne działania”, „(…) widać, że w głowach 

się zmieniło, powstały nowe inicjatywy oddolne, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, ci ludzie 

zaczynają się spotykać, coś robić wspólnie. Poznawać ludzi, którzy żyją w gminach obok, bardzo dużo 

fajnych rzeczy się zadziało dzięki Zaściankowi”, „nie da się już zahamować czegoś, co ludzie zaczęli; 

zaczęli się spotykać, znać, poznawać swoje prawa, żądać czegoś więcej dzięki przykładom  

z innych gmin. Wiedzą, że mają prawo od wójta coś więcej żądać, widzą, że nie jest tak, że nic nie 

można zmienić, nie da się cofnąć aktywności, doszło do zmian mentalności ludzi”, „Spowodowaliśmy 

wewnętrzną zmianę u ludzi w ich sposobie myślenia, czyli jeśli już osoby te zobaczyły, że można 

aktywnie działać na różnych polach, działać społecznie, myślę, że to jest już nieodwracalne” (opinie 

uczestników wywiadów pogłębionych). 
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Komentarze uczestników wywiadów (2 osoby) pogłębionych mówią także o tym, że zapewnienie 

trwałości będzie bardziej skuteczne poprzez zapewnienie funkcjonowania „opiekuna” w postaci 

„Zaścianka Mazowsza” np.: „Chociaż na pewno na utrzymanie trwałości miałaby wpływ opiekuńczość 

«Zaścianka» zapewniona przez nasze dalsze trwanie”. W tym miejscu warto wziąć pod uwagę 

przyszłość LGD w kontekście kolejnych pespektyw finansowych UE. Z dużą dozą 

prawdopodobieństwa kolejne finansowe perspektywy unijne (po 2020 roku) obfitować będą  

w mniejsze środki dla Polski niż to było dotychczas. Przełożyć się to może także na zmniejszenie, albo 

całkowite ograniczenie środków dla LGD; w najgorszym scenariuszu ich całkowitą likwidację. Dlatego 

też, czerpiąc z doświadczeń innych krajów członkowskich UE, polskie LGD (powołane stowarzyszenia) 

przy wykorzystaniu środków obecnej perspektywy 2014–2020, powinny czynić starania do 

wzmocnienia swoich pozycji i stworzenia możliwości do uniezależnienia swojego funkcjonowania od 

środków unijnych zapewniających im obecnie funkcjonowanie. Skuteczną wydaje się droga 

prowadząca do położenia nacisku na stworzenie/wypromowanie oraz komercjalizację 

produktów/usług regionalnych, które mogłyby dawać nadzieję na finansowanie funkcjonowania 

stowarzyszenia po ograniczeniu lub wygaśnięciu zewnętrznego wsparcia unijnego. 
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3.6. Ocena poziomu zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowanymi 
działaniami w ramach określonych przedsięwzięć w LSR 

Niniejszy podrozdział odpowiada na następujące pytanie badawcze: 
o Jak kształtowało się zainteresowanie środowiska lokalnego działaniami 

podejmowanymi przez LGD?  

Odbiorcy działań LGD w ramach przeprowadzonego badania CATI wskazali, iż najczęściej uczestniczyli 

w szkoleniach prowadzonych przez „Zaścianek Mazowsza” (78 wskazań), doradztwie (61 wskazań), 

spotkaniach aktywizujących (30 wskazań), konkursach (12 wskazań). Dwie osoby wybrały odpowiedź 

„inne, jakie?”, wskazując, że „nigdy nie miały nic wspólnego z LGD”, pozostałe 11 wskazań było 

odpowiedziami „nie pamiętam”. Należy dodać, że istotna część respondentów w pierwszej 

odpowiedzi na zadane pytanie wskazywała, że nigdy nie zetknęła się z LGD „Zaścianek Mazowsza”. Po 

pogłębieniu pytania przez ankietera przez zadanie kilku dodatkowych pytań, okazywało się, że 

kontakt faktycznie miał miejsce, ale był on krótkotrwały i miał postać doradztwa, często 

jednokrotnego w biurze LGD i/lub telefonicznego, odbył się kilka lat temu i dotyczył uzyskania 

informacji nt. możliwości pozyskania dotacji na uruchomienie albo rozwinięcie działalności 

gospodarczej. Sytuacja ta pokazuje występowanie efektu polegającego na zatarciu wspomnień 

respondentów, wynikającego ze znacznego upływu czasu. 

Źródło: opracowanie własne. 

Należy wyjaśnić, że „zaledwie” 12 osób, które wskazały, że wzięły udział w konkursach wynika z faktu, 

że dobór próby badawczej koncentrował się na uczestnikach doradztwa, szkoleń i spotkań (działań 

edukacyjnych), z pominięciem grupy biorącej udział w działaniach informacyjno-promocyjnych (dla 

poprawności wnioskowania można pominąć te odpowiedzi). Szersze wyjaśnienia dotyczące doboru 

próby badawczej znajdują się w rozdziale poświęconym przyjętej metodologii badania. Natomiast  

z wyników badań CAWI przeprowadzonych z 20 członkami organów LGD wynika, że to właśnie 
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konkursy cieszyły się największym zainteresowaniem mieszkańców (wyniki prezentuje poniższy 

wykres). 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Z wywiadów pogłębionych z członkami organów LGD wynika, że na wszystkie działania edukacyjne  

i promocyjne występowało zadowalające zainteresowanie mieszkańców, np.: „Na działania 

edukacyjne był popyt, na wszystkie chyba było, bo nie było nic co świeciło pustkami, jakiekolwiek 

działania były podejmowane, czy konkursy, jakie robił Zaścianek (…), to była odpowiedź ludzi, chętnie 

brali udział, wyjazd szkolenie, ludzie byli”; wskazano jednak, iż do czasu zmian w kryteriach oceny 

wniosków (wprowadzonej na skutek ewaluacji śródokresowej zrealizowanej na przełomie 2012/2013 

roku), doradztwo nie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych beneficjentów. 

Ponadto zauważono niewielkie zainteresowanie szkoleniami prowadzonymi w klasycznej 8-godzinnej, 

czy 2-dniowej formie (głównie ze względu na ich czasochłonność dla często zapracowanych właścicieli 

przedsiębiorstw czy rolników); szkolenia te zastąpiono krótkimi spotkaniami informacyjnymi, np.: 

„Tak naprawdę, nie cieszyły się w zasadzie szkolenia takie typowe, długie, monotonne szkolenia to w 

ogóle nie trafiony pomysł, później odeszliśmy od tego, jakieś krótkie spotkania informacyjne to tak”, 

„Później po ewaluacji, kiedy zmusiliśmy trochę beneficjentów, żeby do nas przychodzili; dowiedzieli 

się, że to doradztwo u nas jest bezpłatne, pomaga w uzyskaniu środków, to bardzo dobre było to 

doradztwo w biurze, odeszliśmy od tych długich szkoleń, monotonnych, na które nikt nie miał czasu. 

Dodam, że ze szkoleniami było tak, że one były lekko wymuszone przez Instytucje Wdrażającą, która 

twierdziła, że one mają duże przełożenie na jakość wniosków, wg. mnie tak nie jest, bo one nie 

dawały takiego efektu”. Uznano także niewielkie zainteresowanie doradztwem prowadzonym  

w formie dyżurów w siedzibach UG. Należy także przypomnieć o nikłym zainteresowaniu 

doradztwem na początku wdrażania LSR i wprowadzeniem zmian w kryteriach oceny wniosków 
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mobilizujących wnioskodawców do udziału w doradztwie, dzięki czemu możliwe było poprawienie 

jakości składanych wniosków. 

Uczestnicy wywiadów pogłębionych podkreślali także duże zainteresowanie spotkaniami 

aktywizującymi, ale głównie ze strony kobiet, np.: „tutaj skorzystały całe grupy z różnych 

miejscowości. Taki babski ten zaścianek, kobiety były najbardziej zainteresowane. Może miały więcej 

czasu, a mężczyźni poszli na wojnę”. 

Pośród działań wynikających z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju największym zainteresowaniem 

potencjalnych beneficjentów cieszyła się Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Wyniki badania 

CAWI zamieszczone na poniższym wykresie pokrywają się z opiniami członków organów LGD, którzy 

wzięli udział w wywiadach pogłębionych. 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Najtrudniej było znaleźć chętnych do korzystania z działań poświęconych tworzeniu i rozwojowi 

działalności gospodarczych oraz różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej. Wynikało to 

głównie z mniejszej atrakcyjności działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw od podobnych 

funkcjonujących ówcześnie, wdrażanych przez inne instytucję (LGD dysponowało niewielkim 

budżetem) oraz dość skomplikowanymi procedurami i trudnymi do spełnienia warunkami realizacji 

operacji; natomiast w przypadku Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej ARMiR prowadził 

równolegle z LGD nabory na tego samego rodzaju działanie, co wymusiło konkurowanie 

stowarzyszenia z instytucją państwową, np.: „Jeżeli chodzi o działanie Odnowa i rozwój wsi, które 

było wykorzystane przez JST na pewno było to fajne działanie pozytywnie odbierane i zawsze 

mieliśmy tutaj beneficjentów, mogliśmy liczyć na gminy z naszego obszaru. Małe projekty również 

były wykorzystywane przez instytucje kultury, które były aktywne, korzystały z tych środków, robiły 

działania na rzecz społeczności, mało było tutaj udziału organizacji pozarządowych, tylko jedno 

stowarzyszenie korzystało ze środków (ponieważ mało jest stowarzyszeń, ale zaczęły się zawiązywać 
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nowe, bo zostały poinformowane, że w nowej perspektywie będą mogły korzystać z tych środków), 

jeżeli chodzi o działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej, początkowo mało było chętnych z uwagi na to, że ARMiR prowadziła 

równolegle nabory na te same działania. W ostatnim naborze, w ostatnim roku, agencja już nie miała 

środków i wtedy dopiero było zauważalne to, że jest zainteresowanie na to. Wtedy zostały 

uruchomione mocniej nasze środki” (opinia uczestnika wywiadów pogłębionych). Dodatkowo małe 

zainteresowanie mogło wynikać, ze słabej na początku działalności, rozpoznawalności LGD pośród 

mieszkańców obszaru LGD. 
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4. Wnioski i rekomendacje 

Zaleca się upublicznienie raportu końcowego opracowanego w wyniku ewaluacji do potrzeb 

informacyjnych odbiorców badania czy społeczności lokalnej. Do planowania rozpowszechniania 

wyników badania należy wziąć pod uwagę interesariuszy różnego szczebla – partnerów, media, 

zaangażowane w proces planowania i programowania. Wnioski i rekomendacje uzyskane w toku 

realizacji procesu ewaluacji powinny zostać przeanalizowane pod kątem możliwości ich wdrożenia. 

Przeprowadzona analiza pozwala pozytywnie ocenić wdrożenie przez stowarzyszenie działań osi 

Leader w ramach PROW 2007–2013. Ocenę tę uzasadnia adekwatne przygotowanie organizacji do 

pełnienia funkcji Lokalnej Grupy Działania i wynikająca z tego realizacja zadań w ramach osi Leader,  

a także właściwe wywiązywanie się z postanowień Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego; przejawiające się właściwą 

realizacją założeń LSR oraz wysokim wykorzystaniem limitów finansowych. W wyniku badania 

sformułowano szczegółowe wnioski i rekomendacje. 

Analiza i ocena stopnia wdrożenia pomocy oraz realizacji założonych w LSR celów ogólnych, 
szczegółowych i przedsięwzięć – ocena poziomu osiągniętych wskaźników 

Kluczowe wnioski z badania: 

• W ramach wszystkich konkursów przeprowadzonych przez LGD „Zaścianek Mazowsza” 
potencjalni beneficjenci złożyli 84 wnioski o przyznanie pomocy o łącznej wartości 

5 996 334,21 zł. Spośród nich LGD wybrała do dofinansowania 68 wniosków o wartości 
5 125 841,29 zł. Zainteresowanie środkami finansowanymi pozostającymi w dyspozycji LGD 

było wystarczające, aby zrealizować założenia budżetowe na zadowalającym poziomie. 

• Oprócz wskaźnika produktu „Realizacja operacji z zakresu organizacji miejsc przyczyniających 

się do rozwoju kultury, sportu i rekreacji” (przedsięwzięcia „Kulturą, sportem i edukacją 
Zaścianek stoi”), w okresie realizacji badania przewiduje się realizację pozostałych 

wskaźników produktów, rezultatów oraz oddziaływania na poziomie co najmniej takim, jaki 
zaplanowano w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wskaźnik ten może osiągnąć docelowo wartość 
91%. Należy podkreślić, że część ze wskaźników osiągnęła wartości wyższe niż zakładano w 

LSR, przekraczając poziom 100%. 

• Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy niemożliwe byłoby osiągnięcie rezultatów LSR 

na obecnym poziomie bez zewnętrznej pomocy finansowej albo przy wykorzystaniu niższych 
nakładów.  

• Zasoby techniczne, sprzęt wykorzystane do pracy LGD i realizacji założeń LSR, były 
wystarczające. Problem w tym zakresie występował tylko w początkowej fazie realizacji LSR 

(„do listopada 2009 roku”). Podobnie wyglądała kwestia zasobów kadrowych i finansowych; 
na początku realizacji LSR były one niewystarczające. 
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• Dzięki szkoleniom i pomocy LGD przygotowanie dokumentów aplikacyjnych nie było barierą 

dla beneficjentów. Zasadnicze dla nich problemy pojawiały się w trakcie realizacji operacji; 
miały charakter zewnętrzny i wynikały ze skomplikowanych procedur, systemu refundacji 

poniesionych wydatków, a przede wszystkim kwestii rozliczenia projektów przez UM – długi 
czas trwania rozliczeń, rotacja kadry opiekującej się operacjami oraz problemy 

komunikacyjne z kadrą UM WM. 

• Problemy utrudniające realizację operacji beneficjentów pomocy przekładały się 
bezpośrednio na problemy wdrożeniowe LSR. Jednakże zasadniczym problemem 

pojawiającym się podczas wdrażania LSR były kwestie finansowe (brak własnych środków 
finansowych), szczególnie dotkliwe na początku realizacji LSR. Problemy z płynnością 

finansową wynikały także z „systemu refundacji poniesionych wydatków”. Problemy te miały 
charakter zewnętrzny; na początku realizacji LSR istotnym problemem było także nikłe 

zainteresowanie mieszkańców działaniami prowadzonymi przez LGD, w szczególności 
dwoma: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej. Wynikało ono między innymi z tego, że na początku istnienia LGD nie było 
rozpoznawalną wśród mieszkańców organizacją, a równolegle do LGD, tożsame nabory 

prowadził znacznie lepiej rozpoznawalny ARMiR. Podczas wywiadów podkreślono także 
niewielką atrakcyjność oraz trudne do spełnienia warunki stanowiące kryteria uzyskania 

dofinansowania w ramach tych dwóch działań. 

o W ramach działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie  

w kierunku działalności nierolniczej na 24 zatwierdzone przez LGD wnioski, 4 zostały 
wycofane przez wnioskodawców. Z pozostałych 20 zaledwie 10 zostało zaakceptowanych 
przez UM. Obraz ten pokazuje niską jakość składanych wniosków.  

W początkowej fazie wdrażania LSR wiele wniosków przygotowywanych było bez pomocy czy 
konsultacji Biura LGD, co mogło wpłynąć na ich nie najwyższą jakość,  

a ostatecznie przesądzić o odrzuceniu przez UM. Problem ten rozwiązano, zmieniając kryteria 
oceny wniosków, poprzez wprowadzenie dodatkowo punktowanego udziału w doradztwie 

potencjalnego beneficjenta. Zmiana ta przyczyniła się do poprawy jakości wniosków 
składanych w kolejnych naborach; przyczyniając się do sukcesu 

 w realizacji założeń LSR. 

o Istotnym problemem podczas wdrażania LSR była jakość strategii opracowanej ówcześnie 

przez podmiot zewnętrzny, przejawiająca się niewłaściwą diagnozą problemu, niespójnym 
systemem wskaźników, kryteriami wyboru wniosków etc.; problem rozwiązano poprzez 

aktualizację dokumentu. Uczestnicy wywiadów pogłębionych uznali, że z perspektywy 
dotychczasowych doświadczeń kluczowy dla funkcjonowania LGD jest etap budowania 

strategii; tak aby odbył się on z udziałem mieszkańców, aby wykonana została prawidłowa 
diagnoza problemów i potrzeb, dobrane właściwie cele i sposób ich opomiarowania, aby 
dokument był spójny. 
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o Problematyczne były także niewystarczające zasoby kadrowe – na początku działalności LGD, 

ze względu na problemy finansowe w Biurze organizacji zatrudniona była jedna osoba, na 
której spoczywało zbyt wiele obowiązków; oraz brak rozpoznawalności LGD wśród 

mieszkańców i niski poziom zaufania do „nowej organizacji” oraz wynikająca z tego 
konieczność systematycznego budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku wśród 

mieszkańców. 

• Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie problemy, z którymi stykało się LGD, były 

rozwiązywane na bieżąco, dzięki czemu możliwe było płynne wdrażanie LSR. 

Rekomendacje: 

 

Ocena finansowa wdrażania pomocy – analiza poziomu realizacji budżetu dla każdego 
przedsięwzięcia oraz ocena efektywności wdrożonej pomocy 

Kluczowe wnioski z badania: 

• Z przeprowadzonej analizy wynika, że zainwestowane przez LGD „Zaścianek Mazowsza” 
środki w ramach Działań 413, 421 i 431 PROW bezpośrednio wpłynęły na realizację 

wszystkich założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.  

• Założenia budżetu zapisanego w LSR zostały zrealizowane na wysokim poziomie, osiągając 

wartość około 97%. 

1 

•W przyszłych naborach zaleca się utrzymanie stosowania podczas oceny wniosków 
dodatkowo punktowanego kryterium dotyczącego udziału potencjalnych 
beneficjentów w doradztwie, tak aby LGD miało wpływ na jakość wniosków 
przedkładanych do oceny przed UM WM. 

2 
•Obecnie rekomenduje się uczestnictwo członków organów LGD oraz pracowników 
Biura w szkoleniu pozwalającym przygotować się do zadań związanych z zamykaniem 
PROW i przygotowaniem się do nowego okresu programowania Leader 2014-2020.  

3 

•W miarę istniejących możliwości należy zaangażować pracowników Biura LGD do 
prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną w okresie programowania 
Leader 2014-2020, bezpośrednio albo poprzez nadzór nad prowadzonymi w tym 
zakresie pracami. Sytuacja ta dzięki doświadczeniu pracowników umożliwi 
zminimalizowanie liczby błędów w LSR, przyczyniając się eliminacji problemów 
wdrożeniowych. Należy zwrócić uwagę, że podobnie jak w okresie programowania 
na lata 2007-2013 również i w kolejnym okresie na lata 2014-2020 ocena diagnozy 
LSR będzie jednym z podstawowych kryteriów oceny LSR przy wyborze lokalnych 
strategii. 

4 
•Należy uprzedzać beneficjentów o długiej procedurze sprawdzania wniosków, która 
może przekroczyć planowane terminy, co może spowodować dłuższe „kredytowanie” 
projektu. 
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• Inicjatywy przyczyniające się do podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz zwiększania 

aktywności społecznej i rozwoju społeczno-ekonomicznego zrealizowane zostały głównie  
w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, poprzez podmioty obszaru LGD, 

które dzięki zrealizowanym przez siebie operacjom bezpośrednio przyczyniły się do realizacji 
przedsięwzięć, celów szczegółowych i ogólnych LSR. Efektem tych inwestycji jest często 

wspominana przez respondentów poprawa estetyki ich miejscowości, utworzenie miejsc 
pracy oraz przedsiębiorstw dzięki dotacjom, rozwój wspartych firm oraz poszerzenie 

działalności rolników czy doposażenie w infrastrukturę turystyczną – ścieżki rowerowe, 
piesze, materiały promocyjne, rozwój agroturystyki etc. 

• Zgodnie z przeprowadzoną analizą, zasadniczym czynnikiem wpływającym na zwiększenie 
aktywności mieszkańców była działalność LGD prowadzona w ramach działania 
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, w ramach 

którego podjęto szereg inicjatyw aktywizujących mieszkańców takich jak konkursy, spotkania 
czy szkolenia. Efekty wdrażania LSR w obszarze budowania kapitału społecznego obfitują 

choćby w powołanie do życia nowych organizacji pozarządowych na obszarze LGD, integrację 
mieszkańców, tworzenie nowych grup nieformalnych, spotykanie się mieszkańców ze sobą, 

wymianę doświadczeń. 

• Na realizację celu LSR dotyczącego tworzenia warunków do poznawania, rozwijania  
i promowania tradycji szlacheckiej, prócz operacji zrealizowanych w ramach działania 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wpływ miało także działanie Wdrażanie projektów 
współpracy. W ramach tej inicjatywy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza” w partnerstwie z LGD „Jagiellońska Przystań”, LGD „Zielone Mosty Narwi” i LGD 
„Orzyc-Narew”, zrealizowały wspólnie projekt pt.: „Wirtualny obszar turystyczny”, w ramach 

którego opracowały narzędzie internetowe oferujące wirtualny spacer prezentujący walory 
historyczne, kulturowe i przyrodnicze obszaru czterech partnerów. 

• Członkowie organów oraz pracownicy Biura LGD uczestniczący w wywiadach pogłębionych 
oraz badaniu CAWI zidentyfikowali 3 kluczowe czynniki sukcesu (mocne punkty) LGD 

„Zaścianek Mazowsza”, które zadecydowały o zrealizowaniu LSR zgodnie z założeniami, były 
to: 

• pracownicy biura LGD „Zaścianka Mazowsza” (ich wiedza, zaangażowanie, 

komunikatywność etc.), 

• trafnie zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i dobrane do tych potrzeb działania 

(np. szkolenia, spotkania), 

• aktywna współpraca władz 4 gmin obszaru LGD. 

• O samym wdrażaniu strategii decydowała także wysoka jakość wdrażania projektów przez 

beneficjentów, którzy otrzymywali z Biura LGD szeroką pomoc w postaci indywidualnego 
doradztwa czy szkoleń; zajęcia te były prowadzone w sposób elastyczny – dostosowany do 

indywidualnych potrzeb zainteresowanych, w razie potrzeby przez doradców zewnętrznych 
specjalizujących się w określonym obszarze. Prowadzono także doradztwo w formie dyżurów 
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w siedzibach Urzędów Gmin, jednakże nie cieszyło się ono zainteresowaniem, jakiego się 

spodziewano. Oferowane szkolenia, także były dopasowane do potrzeb odbiorców zarówno 
tematycznie, jak i czasowo; często były to krótkie spotkania dotyczące kluczowych spraw dla 

zainteresowanych nimi osób, a „nie dwudniowe, czy 8-godzinne szkolenia”. 

• Istotne dla jakości wdrażania LSR było zastosowanie rekomendacji ewaluacji mid-term, 

otwierających drogę do zintensyfikowania pracy doradczej, dzięki zachęceniu potencjalnych 
beneficjentów do korzystania z doradztwa. 

• Dobrą praktyką wydaje się poddanie przez LGD na początku prowadzonego doradztwa ocenie 
przez zewnętrznego eksperta w danej dziedzinie, co mogło pomóc w identyfikacji słabych 
stron doradztwa. 

• Z punktu widzenia bieżącej pracy Biura LGD istotnym elementem stanowiącym o jakości 
 i efektywności wdrażania LSR był „skrupulatny monitoring” postępów realizacji strategii, 

umożliwiający sprawne podjęcie działań w sytuacji nasilonego ryzyka. 

• Często wskazywanym czynnikiem sukcesu zarówno przez uczestników badania CAWI, jak 
 i wywiadów pogłębionych był skuteczny sposób dotarcia do mieszkańców z informacjami nt. 

prowadzonych przez LGD działań. 

• Wszyscy członkowie organów LGD – uczestnicy badań CAWI brali udział 

 w szkoleniach/wydarzeniach edukacyjnych/spotkaniach realizowanych przez „Zaścianek 
Mazowsza”, które zgodnie z ich deklaracją były dla nich przydatne do pracy w organach LGD  

i wdrażaniu LSR (głównie podczas oceny wniosków). Mimo to wszyscy widzą potrzebę dalszej 
edukacji w kontekście pełnionej funkcji w LGD. 

• Zasadniczym sukcesem LGD były realizacja założeń LSR „na zaplanowanym poziomie” oraz 
wysoki poziom wykorzystania środków budżetowych; LGD „Zaścianek Mazowsza” jest 
liderem w woj. mazowieckim pod względem poziomu wykorzystania przyznanego LGD 

budżetu.  

• Stowarzyszenie wypracowało „markę Zaścianek Mazowsza” oraz pozytywny wizerunek wśród 

społeczności lokalnej. Dla wzmocnienia działań promocyjno-informacyjnych oraz 
edukacyjnych LGD angażowało partnerów, z którymi realizowane były różne działania, przy 

okazji budując szeroką sieć kontaktów przydatnych w przyszłości. Wykreowanie pozytywnego 
wizerunku LGD wśród mieszkańców, możliwe było głównie dzięki realizacji szeregu działań 

skierowanych do mieszkańców, także do najmłodszych, takich jak szkolenia, spotkania, 
konkursy czy inne inicjatywy integrujące mieszkańców. 
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Rekomendacje: 

 

  

1 

•Na przyszłość zaleca się dalsze przykładanie wagi do podnoszenia poziomu wiedzy 
i umiejętności przydatnych we wdrażaniu LSR i pracy w ramach LGD 
 u pracowników Biura, jak i członków organów LGD. Członkowie organów LGD 
potrzebują szkoleń głównie w zakresie „ubiegania się o przyznanie pomocy 
finansowej ze środków UE” oraz „innowacyjnych metod rozwoju lokalnego 
obszarów wiejskich”. Zajęcia powinny mieć charakter „warsztatów, zajęć 
praktycznych” oraz „wizyt studyjnych”; a odbywać się powinny najlepiej podczas 
weekendów, rzadziej w dni robocze. 

2 

•Sugeruje się przeanalizowanie celowości doradztwa prowadzonego w postaci 
dyżurów wyjazdowych; ze względu na jego angażujący pracowników Biura 
charakter oraz niskie zainteresowanie pośród potencjalnych wnioskodawców, 
zachęca się do zrezygnowania z tej formy wsparcia. W każdym urzędzie gminy 
mogłaby znajdować się przeszkolona osoba, która w ramach swoich obowiązków 
byłaby w stanie udzielić ogólnych informacji mieszkańcom nt. planowanych 
konkursów i warunków naborów; osoba ta musiałaby być w bieżącym kontakcie z 
LGD. Zalecenie może zyskać na znaczeniu szczególnie w nowym okresie 
programowania Leader 2014-2020, kiedy obszar LGD będzie musiał być większy, 
 a okaże się, że liczba etatów w Biurze LGD pozostanie na takim samym poziomie. 

3 

•Zaleca się publikowanie planów działania (harmonogramów konkursów) na 
początku każdego roku, a harmonogramy powinny zawierać możliwie 
szczegółowo określone terminy naborów wniosków najlepiej w ujęciu 
miesięcznym. Jest to szczególnie istotna kwestia dla potencjalnych 
wnioskodawców, którzy dzięki tej zmianie mogliby z wyprzedzeniem 
przygotowywać wnioski o przyznanie pomocy. Obecnie wielu odbiorców nie 
zdążyło przygotować dokumentów aplikacyjnych na określony konkurs. 

4 

•W trakcie wdrażania LSR w nowym okresie programowania rekomenduje się 
przeprowadzenie rzetelnej ewaluacji śródokresowej, która może stać się cennym 
źródłem wiedzy zarządczej dla LGD; oraz wykorzystanie zbudowanej dotychczas 
sieci kontaktów z partnerami do wzmocnienia na zasadzie synergii przyszłych 
działań LGD. 

5 
•Należy poprawić przepływ informacji pomiędzy członkami organów LGD, a Biurem 
LGD oraz zalecić bardziej uważne śledzenie postępów wdrażania LSR przez 
członków organów LGD. 

6 
•Należy przeanalizować możliwość zmiany/powiększenia biura LGD dla poprawy 
komfortu prowadzenia spotkań oraz archiwizacji dokumentacji. 
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Ocena systemu komunikacyjnego LGD z odbiorcami działań 

Kluczowe wnioski z badania: 

• Ponad 80% ankietowanych beneficjentów pomocy, najczęściej dowiadywało się o działaniach 

prowadzonych przez LGD za pośrednictwem Internetu (strony internetowej LGD) oraz 
bezpośrednio w Biurze LGD. Podobnie dla odbiorców działań LGD Internet był zasadniczym 

źródłem informacji nt. aktywności stowarzyszenia; w dalszej kolejności było to „inne” źródło 
(3 najczęściej pojawiające się źródła to: Koło Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury, 

bezpośrednio od członków organów LGD), a także bezpośrednio Biuro LGD oraz rodzina 
 i znajomi. 

• 100% badanych beneficjentów pomocy oceniło działania podejmowane przez LGD w celu 
poinformowania na temat oferowanej pomocy i realizowanych działań jako skuteczne. 
Inaczej kształtują się odpowiedzi odbiorców działań LGD, spośród których 63% uznało, 

sposób informowania na temat oferowanej pomocy i realizowanych działań za skuteczne; 
18% wskazało odpowiedź „nie wiem”, natomiast aż 19% ankietowanych uznało, że sposób 

informowania nie był skuteczny. 

Rekomendacje: 

 

  

1 

•Dla poprawy skuteczności komunikacji ze środowiskiem lokalnym LGD powinno przede 
wszystkim poprawić swoją obecność w Internecie np. na lokalnych portalach 
informacyjnych czy Facebooku.  

2 

•Zaleca się organizację większej liczby bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, 
cyklicznego informowania mieszkańców bezpośrednio za pomocą ulotek (np. wrzucane 
do skrzynek pocztowych) oraz na tablicach informacyjnych, czy w miejscach, gdzie często 
pojawiają się mieszkańcy np. w okolicach sklepów.  

3 
•Przedsiębiorcy wskazali na potrzebę stworzenia bazy firm obszaru LGD  
i bezpośredniego przesyłania im informacji (np. na zasadzie newslettera) nt. 
prowadzonych przez LGD aktywności.  

4 

•Przekazywane informacje (np. w formie plakatów/ogłoszeń) powinny być lepiej 
widoczne (np. ogłoszenia, ulotki większych rozmiarów) oraz bardziej czytelne (bardziej 
zrozumiałe dla wszystkich mieszkańców).  

5 
•Ogłoszenia o naborach powinny już na wstępie zawierać klarowną informację na temat 
wymagań, które należy spełnić, kryteriów dostępu. 

6 

•Należy dodać, że przedsiębiorcy wymagają opracowania innego modelu komunikacji niż 
np. grupa 50+, dlatego podczas opracowania strategii komunikacji zaleca się uważny 
dobór narzędzi do określonych grup odbiorców. 
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Należy zauważyć, że ponad 65% odpowiedzi negatywnych, wskazujących na potrzebę wprowadzenia 

zmiany w zakresie komunikacji LGD z otoczeniem pochodziło od uczestników doradztwa. Osoby te, 

często wskazywały, że ich kontakt z LGD ograniczał się jedynie do pojedynczego, krótkiego spotkania 

w Biurze LGD w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na uruchomienie albo rozwinięcie 

działalności gospodarczej. Wiele z nich nie uzyskiwało wyczerpujących informacji na interesujący ich 

temat, co miało wpływ na ich ogólną ocenę doradztwa. Osoby korzystające ze szkoleń czy spotkań, 

odznaczały się większą aktywnością w poszukiwaniu informacji nt. różnych działań umożliwiających 

rozwój czy spędzenie wolnego czasu, dzięki temu trafiały częściej na informacje LGD.  

Ocena pomocy wdrażanej przez LGD w odniesieniu do potrzeb beneficjentów i odbiorców 

Kluczowe wnioski z badania: 

o Beneficjenci pomocy: 
• Niemal wszyscy beneficjenci pomocy, których wnioski zostały przyjęte przez LGD skorzystali  

z doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD (16 z 17 osób). 

• Beneficjenci pomocy bardzo wysoko ocenili jakość pomocy uzyskanej ze strony LGD. W skali 
od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy poziom satysfakcji, a 5 poziom najwyższy, średnia 

arytmetyczna ocen respondentów wyniosła 5,0. 

• Wszyscy beneficjenci pomocy ocenili, że udzielona im przez pracowników Biura LGD pomoc 
przyczyniła się do rozwoju operacji, które realizowali.  

o Odbiorcy działań: 
• 79% odbiorców działań LGD była zadowolona z pomocy, jaką otrzymała, czy wydarzeń, 

 w których wzięła udział. 

• Ponad 70% ankietowanych uznało, że ich oczekiwania wobec pomocy ze strony LGD czy 

wydarzeń zorganizowanych przez LGD zostały spełnione. Oceny te świadczą o wysokiej 
skuteczności działań zrealizowanych przez LGD.  

• Wysoka przydatność zrealizowanych działań wynika z dobrego dostosowania ich do potrzeb 

osób z nich korzystających, co było możliwe przede wszystkim dzięki przeprowadzeniu przez 

pracowników Biura LGD trafnej diagnozy oczekiwań odbiorców i beneficjentów.  

• Warto podkreślić, że spośród osób, które nie były zadowolone z pomocy, którą otrzymały / 
wydarzeń, w których wzięły udział, zdecydowana większość skorzystała  

z doradztwa. Podobnie w przypadku oceny spełnienia oczekiwań w odpowiedziach 
negatywnych dominowały osoby, które skorzystały z doradztwa. Uczestnicy doradztwa 

wyrażający negatywne opinie wskazywali, iż ich celem kontaktu z LGD było pozyskanie 
środków finansowych (najczęściej na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej),  

a w trakcie doradztwa okazywało się, że taka pomoc, ze względu na niespełnianie przez nich 
kryteriów dostępu, nie mogła zostać przyznana. Tym samym, niekorzystne dla nich 

informacje uzyskane podczas doradztwa wpływały na jego całościowe postrzeganie i de facto 
niską ocenę stopnia zadowolenia oraz spełnienia oczekiwań.  
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• Analiza użyteczności pomocy/wiedzy przekazanej odbiorcom działań LGD w ramach szkoleń, 

spotkań, doradztwa czy konkursów wykazała, że ponad 70% ankietowanych uznała ją za 
przydatną; 19% nie znalazła dla niej przydatności, natomiast pozostałe 9% respondentów 

wskazało odpowiedź „nie wiem”.  

• Odbiorcy działań LGD uczestniczący w szkoleniach najczęściej wskazywali na przydatność 

zajęć w kilku obszarach: 
o wiedza i umiejętności uzyskane na kursach kulinarnych i innych praktycznych 

spotkaniach przydatna jest w życiu codziennym; kobiety – uczestniczki tego 
rodzaju zajęć – podkreślały, że są to umiejętności i wiedza uniwersalna przydatne 
każdej osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, 

o zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowych – w ostatnim czasie  
w wyniku szkoleń prowadzonych przez LGD powstało kilka nowych stowarzyszeń; 
respondenci deklarowali powoływanie kolejnych, 

o prowadzenie i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich, 

o możliwość obcowania z innymi osobami, nawiązywania nowych kontaktów, 
wymiana doświadczeń, a także nauka od innych oraz zaktywizowanie się 
 i „wyjście z domu”, 

o pozyskanie nowej wiedzy dla wsparcia rozwoju osobistego, 

o tworzenie wniosków o dofinansowanie, pozyskiwanie środków finansowych oraz 
prowadzenie działalności w agrobiznesie (agroturystyce) – wiele osób wskazało 
namacalne efekty zajęć, w których wzięli udział np. w postaci pozyskania dotacji, 
nabycia umiejętności pisania wniosków o dotację, uruchomienia działalności  
w agroturystyce, 

o praca zawodowa – niektórzy wykorzystują na co dzień zdobytą wiedzę w pracy 
zawodowej. 

• Odbiorcy działań LGD korzystający z doradztwa najczęściej wskazywali na przydatność zajęć  

w następujących obszarach: 

o pozyskanie nowej użytecznej wiedzy z zakresu źródeł dotacji oraz pozyskiwania 
środków finansowych – wiedza ta była wykorzystana w praktyce, albo zostanie 
wykorzystana w przyszłej perspektywie finansowej UE 2014-2020, 

o nabycie informacji na temat warunków pozyskania środków unijnych – były to 
informacje często istotne dla odbiorców choćby dlatego, że dowiadywali się, że 
ze względów formalnych nie mogą ubiegać się o środki finansowe albo na 
podstawie pozyskanych informacji sami podejmowali decyzję o rezygnacji. 

• Odbiorcy działań LGD korzystający ze spotkań najczęściej wskazywali na przydatność zajęć  

w następujących obszarach: 

o poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy w zakresie: pozyskiwania środków 
unijnych, przygotowania potraw, zakładania i prowadzenia organizacji 
pozarządowych oraz działalności w ramach KGW, 



Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania  
„Zaścianek Mazowsza” 

str. 91 
 

o zwiększenie aktywności społecznej, 

o poznanie nowych osób, wymiana doświadczeń oraz zagospodarowanie wolnego 
czasu. 

• Odbiorcy konkursów LGD i innych działań wskazywali na przydatność działań w zakresie 

możliwości spotkania innych osób, obcowania z nimi, zdobycia nowej wiedzy oraz możliwości 

reprezentowania własnej miejscowości. 

• Brak przydatności szkoleń dla odbiorców wynikał przede wszystkim z: 

o niskiego poziomu szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych, 

o niespełnienia innych warunków (np. formalnych) niezbędnych do wykorzystania 
wiedzy. 

• Brak przydatności doradztwa wynikał z niespełnienia przez odbiorców kryteriów dostępu do 

pomocy i braku możliwości skorzystania z niej.  

• Należy odnotować komentarze mówiące, że przekazana pomoc mogłaby być przydatna, jeśli 

odbiorca miałby więcej czasu na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, czyli 

dowiedziałby się wcześniej o prowadzonym konkursie.  

Należy podkreślić, że niektórzy odbiorcy, mimo że sami nie znaleźli zastosowania dla pozyskanych 

wiedzy i umiejętności, chętnie dzielili się nią z innymi osobami, którym okazała się ona przydatna; 

wystąpiło zatem zjawisko dyfuzji wiedzy. 
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Rekomendacje: 

 

Opinia w środowisku odbiorców, beneficjentów działań LGD na temat działalności  
i funkcjonowania LGD 

Kluczowe wnioski z badania: 

• Środowisko beneficjentów pomocy zgodnie oceniło pozytywny wpływ działalności LGD 
„Zaścianek Mazowsza” na rozwój obszaru gmin, na których realizowana była LSR; 13 osób 

1 

•W trakcie badania ewaluator zidentyfikował efekt polegający na zatarciu wspomnień 
respondentów, wynikający ze znacznego upływu czasu od momentu kiedy nastąpił 
kontakt z LGD. Na przyszłość zaleca się przeprowadzanie badań ankietowych 
(badających zadowolenie czy nabycie wiedzy, umiejętności) w krótkim odstępie czasu 
po skorzystaniu odbiorcy/beneficjenta z usług LGD. Badanie mogłoby odbyć się za 
pomocą mało angażującej pracowników Biura LGD techniki CAWI; wymagałoby to 
jednak zbudowania bazy kontaktów e-mailowych odbiorców/beneficjentów. Tego 
rodzaju badanie może nie być wystarczające do analizy na poziomie III i IV modelu 
Kirkpatricka (zbadanie wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności; 
zbadanie szerszych efektów szkolenia); jednakże w tym celu można wykorzystać 
ewaluację śródokresową i końcową. 

2 
•Podczas organizacji przyszłych szkoleń/spotkań prowadzonych przez wynajętych 
trenerów/ekspertów należy szczególnie zwracać uwagę na ich wysokie kompetencje 
dla zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć. 

3 

•W trakcie doradztwa dot. pozyskiwania środków finansowych należy podkreślać 
istnienie i dokładnie omawiać wymagania stawiane przed potencjalnymi 
wnioskodawcami, uwypuklając fakt, że wymagania te zostały LGD narzucone  
z zewnątrz. 

4 
•Zaleca się kontynuowanie intensywnej analizy potrzeb mieszkańców przy zastosowaniu 
skutecznej techniki obserwacji.  

5 

•Dla zagwarantowania wnioskodawcom maksymalnej ilości czasu na przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych należy: starać się na tyle na ile jest to możliwe wydłużać 
czas od ogłoszenia naboru do jego zamknięcia; przygotowywać szczegółowy 
harmonogram naborów na dany rok; informować bezpośrednio zainteresowanych 
naborem, w szczególności przedsiębiorców np. za pomocą newslettera albo aplikacji 
na smartfony, która automatycznie informowałaby jej posiadacza o aktualnych 
wydarzeniach realizowanych przez „Zaścianek Mazowsza”. Uwaga jest szczególnie 
istotna w przypadku przedsiębiorstw, które w odróżnieniu od np. JST muszą wykonać 
większy wysiłek organizacyjny dla przygotowania odpowiedniej dokumentacji. 

6 
•Zaleca się położenie większego nacisku na identyfikacji potrzeb przedsiębiorców oraz 
przygotowaniu zaprojektowanych dla nich działań np. spotkań/doradztwa. 
Rekomenduje się udział pracowników Biura LGD w szkoleniach podnoszących ich 
kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 
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wskazało odpowiedź „zdecydowanie pozytywny” (76% odpowiedzi), pozostałe 4 osoby (24% 

odpowiedzi) wskazało odpowiedź „raczej pozytywny”. 

• Beneficjenci pomocy mieli także możliwość poddania ocenie sposób funkcjonowania LGD 

„Zaścianek Mazowsza” oraz podejmowanych przez LGD działań w skali od 1 do 5, gdzie  

1 oznaczało ocenę najniższą a 5 najwyższą. Średnia arytmetyczna zebranych 17 odpowiedzi 

wskazuje na bardzo wysoką ocenę działalności LGD oraz zrealizowanych inicjatyw (średnia  

z ocen wyniosła 4,9). 

• Zdecydowana większość beneficjentów pomocy nie podjęłaby żadnych zmian dla 

podniesienia jakości działań oraz sposobu funkcjonowania LGD (14 odpowiedzi). Osoby te 

bardzo często podkreślały swoje zadowolenie z wysokiej jakości pracy biura, w szczególności 

pracy pań w Biurze LGD.  

• Odbiorcy działań LGD ocenili kontakty z pracownikami LGD na bardzo wysokim poziomie – 

dominują oceny 4 i 5 (w skali 1–5, gdzie 5 oznacza najwyższy poziom oceny; oceny dokonano 

w obszarach: kompetencje pracowników, jakość komunikacji, zaangażowanie w wykonywane 

obowiązki, poziom kultury osobistej, organizacja pracy). 

• Zdecydowana większość odbiorców działań LGD nie podjęłaby żadnych zmian dla 

podniesienia jakości działań oraz sposobu funkcjonowania LGD (48% odpowiedzi). Osoby te 

często wyrażały się bardzo entuzjastycznie na temat działalności LGD, podejmowanych przez 

organizację inicjatyw, ich różnorodności, wkładu w aktywizację mieszkańców, w szczególności 

podkreślając zaangażowanie i profesjonalizm pracownic Biura LGD. 27% ankietowanych 

odbiorców działań LGD nie miało pomysłu na możliwe do wprowadzenia usprawnienia. 

Pozostałe 25% ankietowanych wprowadziłoby zmiany dla poprawy jakości działań albo 

sposobu funkcjonowania LGD „Zaścianek Mazowsza”.  
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Rekomendacje: 

W ramach poprawy jakości działań oraz sposobu funkcjonowania LGD należy przede 
wszystkim wzmocnić działania promocyjno-informacyjne LGD, poprzez:  

 
 

1 
• Większą obecność w Internecie, w szczególności na lokalnych portalach informacyjnych. 

2 
• Bardziej wyraźne wykorzystywanie dotarcia do społeczności lokalnej za pomocą sołtysów, 
członków samorządu, osób zorientowanych w aktualnych potrzebach mieszkańców. 

3 

• Częstszą organizację spotkań informacyjnych; starając się równomiernie informować 
mieszkańców wszystkich miejscowościach obszaru LGD; najlepiej aby spotkania były 
prowadzone w każdej z miejscowości obszaru wdrażania LSR, w ramach których mieszkańcy 
byliby na bieżąco informowani nt. aktualnie prowadzonych przez LGD działań np. naborów i 
ich warunków, inicjatyw edukacyjnych czy planów na przyszłość. Tego rodzaju spotkania 
miałyby posłużyć mieszkańcom także jako źródło inspiracji możliwych do realizacji 
przedsięwzięć na terenie ich wsi. 

4 
• Bardziej skuteczne dotarcie z informacjami o realizowanych przez LGD działaniach (np.: 
szkolenia, spotkania) do osób potencjalnie nimi zainteresowanych. 

5 

• Wykorzystanie ulotek, które mogłyby być dystrybuowane bezpośrednio do mieszkańców np. 
za pomocą wysyłki pocztowej oraz czynienie starań, aby zaznaczyć swoją obecność podczas 
wszelkich imprez organizowanych na obszarze LGD (forma istotna dla grupy 50+). 

6 

• Bezpośrednie dotarcie do lokalnych przedsiębiorców z informacją na temat aktualnie 
prowadzonych działań, konkursów, oferty LGD, realizowane np. za pomocą newslettera albo 
aplikacji mobilnej. 

7 

• Ułatwienie mieszkańcom obszaru LGD trafienia do Biura LGD np. poprzez lepsze oznaczenie 
lokalizacji Biura. Przy ew. zmianie biura w nowej powiększonej formie funkcjonowania LGD 
należy wziąć pod uwagę jego lokalizuję, tak aby umożliwić sprawny dojazd wszystkim 
mieszkańcom. 

8 

• Położenie większego nacisku na doborze zewnętrznych doradców (także aktualizowania bazy 
kontaktów do ekspertów zewnętrznych) oraz trenerów, którzy powinni być doświadczonymi 
specjalistami – praktykami w swoich dziedzinach. 

9 

•Działania promocyjno-informacyjne, ze względu na swój charakter kreujący zazwyczaj 
incydentalny kontakt odbiorcy z organizatorem, tj. LGD, niosą mniejszą od oczekiwanej 
skuteczność w tworzeniu i upowszechnianiu wizerunku LGD na obszarze jej działalności. 
Planując kolejne tego rodzaju działania, należy mieć tego świadomość, starając się mocniej 
zaznaczyć swoją obecność jako organizatora danego przedsięwzięcia. Istotna dla poprawy 
efektywności tego rodzaju działań byłaby próba podtrzymania kontaktu z jego uczestnikami. 
Tego rodzaj efekt mógłby zostać osiągnięty poprzez cykliczną wysyłkę newslettera przez LGD. 
W tym celu, podczas realizacji przyszłych działań promocyjno-informacyjnych, LGD powinno 
tworzyć bazę kontaktów e-mailowych odbiorców. 
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Interesujące z perspektywy planowania przyszłych działań LGD wydają się pomysły respondentów 

takie jak (są to pomysły – potencjalnie przydatne dla LGD, niestanowiące rekomendacji z badania): 

 Organizacja kursów zawodowych oraz szkoleń skierowanych do młodych osób 

(umożliwiających zmianę kwalifikacji zawodowych); możliwe do realizacji np. w ramach 

PO WER, czy RPO WM 2014–2020. 

 Utworzenie skansenu „domów szlacheckich” na obszarze LGD. 

 Ogłoszenia o naborach (dokumentacja) powinny już na wstępie zawierać klarowną 

informację na temat niezbędnych do spełnienia wymagań, kryteriów dostępu; opisy 

powinny być klarowne i dostępne dla wszystkich, aby nie odstraszały potencjalnie 

zainteresowanych, ale jednocześnie informowały nt. warunków udziału w konkursie. 

Należy dodać, że wzór ogłoszenia ma formę narzuconą LGD; ponadto ze względu na 

stopień skomplikowania i ich obszerność nie wszystkie wymagania formalne mogą się 

znaleźć w każdym ogłoszeniu. 

 Częstsze wzbogacanie strony internetowej LGD o fotografie oraz informacje z wydarzeń 

(imprez, spotkań etc.) zrealizowanych na obszarze LGD. 

 Wprowadzenie zbiorowej księgowości dla lokalnych mikroprzedsiębiorstw. 

 W przypadku nagradzania grupy (np. Koła Gospodyń Wiejskich) uczestników wydarzeń 

np. konkursów, nagroda powinna trafić d organizacji, a nie członków indywidualnych, 

którzy w zamian mogliby otrzymać symboliczny dyplom, natomiast nagroda 

„wzmocniłaby” samą organizację. 

Ocena działalności LGD w odniesieniu do podejmowanych działań partnerskich 

Kluczowe wnioski z badania: 

• Trzema najczęściej podejmowanymi przez LGD inicjatywami partnerskimi były: realizacja 

projektów (10 wskazań), organizacja wspólnych spotkań oraz wymiana doświadczeń (po 9 

wskazań). Natomiast partnerem, który okazał się najbardziej aktywnym – podejmującym 

największą liczbę inicjatyw partnerskich były jednostki samorządu terytorialnego. W drugiej 

kolejności aktywność przejawiali reprezentanci trzeciego sektora, dalej jednostki 

organizacyjne samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa.  

• LGD „Zaścianek Mazowsza” od początku swojego istnienia zrealizował wiele działań 

partnerskich, np.: razem z Lokalną Agencją Przedsiębiorczości Justyna Balcerzak – projekt 

partnerski w ramach Programu FIO „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego”; 
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razem ze Stowarzyszeniem „Sąsiad” – współpraca w ramach wspólnej realizacji spotkania 

aktywizującego w Malinowie Nowym; razem z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. 

Adama Chętnika – współpraca podczas organizacji konferencji historycznej. 

• LGD zrealizowało także projekt współpracy pt.: „Wirtualny obszar turystyczny” – narzędzie 

internetowe oferujące wirtualny spacer prezentujący walory historyczne, kulturowe  

i przyrodnicze obszaru LGD i czterech partnerów. 

• Wszyscy partnerzy LGD zdecydowanie pozytywnie ocenili LGD „Zaścianek Mazowsza” jako 

partnera zrealizowanych wspólnie działań oraz poleciliby współpracę z LGD innym 

podmiotom. 

• Partnerzy mieli także możliwość oceny jakości współpracy z LGD w ramach podjętych działań. 

Średnia ocena wyniosła 4,8, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom najniższy, a 5 poziom 

najwyższy. Ponadto wszyscy wskazali, że współpraca z LGD przebiegała bezproblemowo.  

• Wysoką ocenę działalności LGD w odniesieniu do podejmowanych działań partnerskich 

podkreśla także ocena ogólna kontaktów z pracownikami stowarzyszenia. Wszyscy uczestnicy 

wywiadów ocenili kontakty z pracownikami LGD na bardzo wysokim poziomie (odpowiedzi  

4 i 5 w skali 1–5, gdzie 5 oznacza najwyższy poziom oceny).  

• Partnerzy uznali, że podjęta z LGD współpraca była pomocna dla LGD „Zaścianek Mazowsza”. 

• Zdaniem wszystkich uczestników wywiadów pogłębionych zrealizowane przez LGD działania 

partnerskie miały pozytywny wpływ na jakość wdrażania LSR i de facto rozwój obszaru LGD, 

przede wszystkim przyczyniając się do realizacji „wskaźników oddziaływania zapisanych  

w LSR”. Wartość działań partnerskich miała znaczny wpływ na pracę LGD i jakość wdrażania 

LSR, partnerzy stawali się często „łącznikami” pomiędzy mieszkańcami a LGD, ułatwiając 

dotarcie do beneficjentów i odbiorców działań stowarzyszenia (pomoc w rekrutacji 

beneficjentów czy uczestników szkoleń) oraz promując działalność Grupy. Istotny wpływ na 

funkcjonowanie LGD i de facto jakość wdrażania LSR miała także pomoc merytoryczna ze 

strony partnerów, także wymiana doświadczeń, techniczna (np. udostępnianie sal na 

szkolenia czy spotkania) oraz finansowa; ta ostatnia pochodziła głównie od urzędów gmin.  

• Podjęte działania partnerskie i ich efekt pozytywnie wpłynęły na funkcjonowanie 

stowarzyszenia i pomogły mu we wdrażaniu LSR, a tym samym przyczyniły się do rozwoju 

obszaru LGD. 
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Rekomendacja: 

 

Ocena wpływu działalności LGD oraz wdrożenia LSR na trwałość rozwoju obszaru objętego 
działaniem LGD 

Kluczowe wnioski z badania: 

• Zarówno w opinii odbiorców, jak i członków organów LGD działalność „Zaścianka Mazowsza” 

oraz efekty realizacji celów LSR przyczyniły się do rozwoju gmin obszaru LGD, a działalność 

LGD przyniosła pozytywne i trwałe efekty dla rozwoju społeczności lokalnej oraz gmin 

obszaru LGD. 

• Członkowie organów oraz pracownicy Biura LGD uczestniczący w wywiadach pogłębionych 

oraz badaniu CAWI zgodnie wskazali, iż najbardziej zauważalny efekt działalności LGD 

stanowią inwestycje infrastrukturalne, które przyczyniły się do zagospodarowania 

 i upiększenia miejscowości, szczególnie ich centrów np. w postaci budowy skwerów, placów 

zabaw, zewnętrznych siłowni, ścieżek rowerowych, remontów i budowy świetlic etc. 

• Wyraźnie widocznym efektem działalności LGD i realizacji LSR jest poprawa aktywności 

społecznej mieszkańców poprzez zaangażowanie ich w działalność grup formalnych 

 i nieformalnych, prowadząca do poprawy poziomu integracji mieszkańców; LGD wypełniło 

swoistą lukę w postaci organizacji działań, które prowadziły do poznania się mieszkańców, 

poprawy integracji społeczności lokalnej oraz podniesienia ich aktywności, co może być 

istotnym czynnikiem w utrzymaniu trwałości efektów LSR. 

• Zauważono także efekt w postaci ugruntowania pozycji/marki „Zaścianek Mazowsza”, jako 

organizacji godnej zaufania. 

• Wyniki analizy wskazują, że „uruchomiony” przez „Zaścianek Mazowsza” rozwój ich gmin ma 

charakter trwały i przyniesie długotrwałe pozytywne efekty, wykraczające poza horyzont 

realizacji obecnej LSR. 

  

1 
• Rekomenduje się wykorzystanie zbudowanej sieci kontaktów partnerskiej podczas 
wdrażania LSR w nowym okresie programowania Leader 2014-2020. 
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Rekomendacja: 

 

Ocena poziomu zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowanymi działaniami w ramach 
określonych przedsięwzięć w LSR 

Kluczowe wnioski z badania: 

• Z przeprowadzonej analizy wynika, że na wszystkie działania edukacyjne i promocyjne 

realizowane przez LGD występowało zadowalające zainteresowanie ze strony mieszkańców. 

• Do czasu zmian w kryteriach oceny wniosków (wprowadzonych na skutek ewaluacji 

śródokresowej zrealizowanej na przełomie lat 2012/2013) doradztwo nie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem wśród potencjalnych beneficjentów.  

• Zauważono niewielkie zainteresowanie szkoleniami prowadzonymi w klasycznej 8-godzinnej, 

czy 2-dniowej formie (głównie ze względu na ich czasochłonność dla często zapracowanych 

właścicieli przedsiębiorstw czy rolników); szkolenia te zastąpiono krótkimi spotkaniami 

informacyjnymi. 

• Pośród działań wynikających z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju największym 

zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów cieszyła się Odnowa i rozwój wsi oraz Małe 

projekty. Najtrudniej było znaleźć chętnych do korzystania z działań poświęconych tworzeniu 

i rozwojowi działalności gospodarczych oraz różnicowaniu w kierunku działalności 

nierolniczej. 

Rekomendacja: 

 

  

1 

•Czerpiąc z doświadczeń innych krajów członkowskich UE, LGD (powołane 
stowarzyszenie) przy wykorzystaniu środków obecnej perspektywy 2014-2020, 
powinno czynić starania do wzmocnienia swojej pozycji i stworzenia możliwości do 
uniezależnienia swojego funkcjonowania od środków unijnych. Skuteczna wydaje się 
droga prowadząca do położenia nacisku na stworzenie/wypromowanie oraz 
komercjalizację produktów/usług regionalnych, które mogłyby dawać nadzieję na 
finansowanie funkcjonowania stowarzyszenia po ograniczeniu lub wygaśnięciu 
zewnętrznego wsparcia unijnego. 

1 
• Dla przepdsiębiorców i rolników należy utrzymać krótkie formy spotkań 
informacyjnych/szkoleniowych dopasowane do potrzeb odbiorców, na rzecz rezygnacji 
ze szkoleń prowadzonych w klasycznej 8-godzinnej czy 2-dniowej formie. 
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Załączniki 

Scenariusz wywiadów pogłębionych (próba ekspercka) 

1. W jakim stopniu zostały zrealizowane cele ogólne, szczegółowe oraz wskaźniki Lokalnej Strategii 
Rozwoju? 

(Czy założenia zrealizowano w pełnym zakresie, czy są obszary, gdzie nie zrealizowano 
zaplanowanych w LSR założeń?) 

2. Jakie działania podejmowało LGD „Zaścianek Mazowsza” dla zagwarantowania jakości i 
efektywności wdrażania LSR? Czy działania te były skuteczne? Co one przyniosły? 

3. Czy wykorzystano wyniki ewaluacji mid-term? Jeśli tak w jaki sposób? 

- w przypadku zadowalającego poziomu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dopytać: 

• Proszę krótko opisać jakie były kluczowe czynniki sukcesu (mocne punkty) LGD „Zaścianek 
Mazowsza”, które zadecydowały o zrealizowaniu LSR zgodnie z założeniami? 

- jeśli nie wspomniano dopytać: 

o Czy jakość potencjałów technicznego oraz kadrowego LGD „Zaścianek Mazowsza” 
(przestrzeń biurowa, sprzęt, członkowie organów, pracownicy biura etc.) były 
wystarczające dla zapewnienia wydajnej i efektywnej realizacji działań? 

 Tak     Nie, dlaczego? 

4. Czy LGD „Zaścianek Mazowsza” realizowało jakieś dodatkowe projekty, inicjatywy, 
przedsięwzięcia wykraczające poza zakres przewidziany w LSR? 

5. Czy możliwe byłoby osiągnięcie tych rezultatów (zawartych w LSR) bez zewnętrznej pomocy 
finansowej albo przy wykorzystaniu niższych nakładów finansowych? 

6. Czy zrealizowane przez LGD działania partnerskie miały wpływ na jakość wdrażania LSR, czy 
rozwój obszaru LGD? Jeśli tak, w jakim stopniu? 

7. Jakie według Pana/Pani problemy utrudniały realizację przedsięwzięć beneficjentów, a jakie 
Lokalnej Strategii Rozwoju? Czy problemy te były przezwyciężane? 

8. Czy i jakie według Pana/i są najbardziej widoczne efekty realizacji celów LSR? Dla kogo efekty te 
są najbardziej pożyteczne? 

• Czy efekty te przyczyniają się do rozwoju obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza”? Jeśli tak, czy 
rozwój ten może mieć charakter trwały? 

9. Jak kształtowało się zainteresowanie środowiska lokalnego działaniami podejmowanymi przez 
LGD?  

• Które działania cieszyły się największym zainteresowaniem, które najmniejszym?  
• Które grupy były najbardziej zainteresowane podejmowanymi działaniami? 

10. Jakie są według Pana/i największe sukcesy LGD „Zaścianek Mazowsza”? A może jest Pan/Pani w 
stanie zidentyfikować porażki LGD? 
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11. Czy z perspektywy czasu jakiekolwiek obszary wdrażania LSR lub funkcjonowania LGD „Zaścianek 
Mazowsza”, wymagałyby zmian/ulepszeń? 

Metryczka 
Płeć Funkcja w LGD 

 Kobieta   
 Mężczyzna 

 Członek Rady  Członek Zarządu  Członek Komisji Rewizyjnej  Pracownik Biura 
 Członek Zespołu ds. Aktualizacji LSR  Członek Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji 

LSR 
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Formularz wywiadu CATI z partnerami LGD 

1. Na czym polegała Państwa współpraca z LGD „Zaścianek Mazowsza”? Jakiego rodzaju działania 
podejmowaliście Państwo wspólnie? 

  realizacja wspólnych projektów (jakich?) 
  organizacja wspólnych spotkań/szkoleń (jakich, gdzie?) 

 pomoc merytoryczna w realizacji działań 
 wymiana doświadczeń 
 pomoc w rekrutacji uczestników działań 
 pomoc w promocji LSR i działań LGD 
 udostępnienie sprzętu/pomieszczeń 
 pomoc finansowa 
 inne, jakie? 

2. Jak ocenia Pan/Pani LGD „Zaścianek Mazowsza” jako partnera podjętych wspólnie działań? 

  zdecydowanie pozytywnie  raczej pozytywnie  raczej negatywny 
  zdecydowanie negatywny  nie mam zdania 

3. Proszę o ocenę ogólną kontaktów z pracownikami LGD „Zaścianek Mazowsza”: (poziom satysfakcji 
w porządku rosnącym od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom najniższy, a 5 poziom najwyższy). 

 Punktacja 
1 2 3 4 5 

1.1 Kompetencje pracowników      

1.2 Jakość komunikacji      

1.3 Zaangażowanie w wykonywane obowiązki      

1.4 Poziom kultury osobistej       

1.5 Organizacja pracy      

4. Czy poleciłby Pan/Pani współpracę z LGD „Zaścianek Mazowsza” innym podmiotom? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  nie wiem  raczej nie   zdecydowanie nie 

5. Czy w trakcie Państwa współpracy pojawiły się jakiekolwiek komplikacje?  

 tak    nie 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej dopytać, czy udało się je przezwyciężyć? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Proszę ocenić jakość Państwa współpracy z LGD „Zaścianek Mazowsza” w ramach podjętych działań 
partnerskich (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom najniższy a 5 poziom najwyższy). 

 1  2   3  4   5 

7. Czy Pana/Pani zdaniem zrealizowana współpraca była pomocna dla LGD „Zaścianek Mazowsza”?  

 zdecydowanie tak  raczej tak  nie wiem  raczej nie   zdecydowanie nie 

Metryczka 

Płeć Wiek Status partnera 

 kobieta  
 mężczyzna 

 25 lat i mniej  
 26-45  
 46-65  
 powyżej 65 lat 

 JST  
 przedsiębiorca 
 organizacja pozarządowa  
 jednostka organizacyjna samorządu 

terytorialnego 
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Formularz wywiadu CATI z odbiorcami pomocy 

1. Z jakiego źródła najczęściej dowiadywał się Pan/Pani nt. działań prowadzonych przez LGD 
„Zaścianek Mazowsza”? 

 Internet  
 prasa    
 ulotki, plakaty    
 publikacje,    
 Urząd Gminy    
 znajomi, rodzina  
 Biuro LGD     
 inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Czy sposób informowania przez LGD „Zaścianek Mazowsza” nt. oferowanej pomocy, realizowanych 
działań był skuteczny? 

 tak    nie 

W przypadku odpowiedzi negatywnej dopytać jakie zmiany/usprawnienia można wprowadzić na 
przyszłość? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. W jaki sposób zetknął się Pan/Pani z LGD „Zaścianek Mazowsza”? (możliwość wielokrotnego 
wyboru) 

 udział w doradztwie świadczonym przez pracowników Biura, PRZEJŚĆ DO PYT. 5. 
 udział w szkoleniach  (podpowiedź, np.: Przedsiębiorczość drogą do sukcesu, Zakładamy  

   stowarzyszenie i co dalej?, Zasady ubiegania się o dofinansowanie, Szkolenie 
dla  
   Kół Gospodyń Wiejskich, Szkolenie dla instytucji kultury), PRZEJŚĆ DO PYT. 5. 

 udział w spotkaniu aktywizującym, PRZEJŚĆ DO PYT. 5. 
 udział w konkursie (podpowiedź, np.: Kobiety Zaścianka, fotograficzny, kulinarny Złap ten smak,  

   plastyczny Mali Twórcy, wiedzy Poznaj Zaścianek), POMINĄĆ PYT. 5. 
 inne, jakie? POMINĄĆ PYT. 5. 
 nie pamiętam 

4. W jaki sposób poprzez udział w tych wydarzeniach zmienił się Pana/Pani sposób postrzegania LGD 
„Zaścianek Mazowsza”? 

 zdecydowanie pozytywnie  
 raczej pozytywnie  
 nie zmienił się/nie miał wpływu 
 raczej negatywnie   
 zdecydowanie negatywnie  

 

5. Czy uzyskana pomoc/nabyta wiedza jest/była w jakikolwiek sposób dla Pan/Pani przydatna? 

 tak (w jaki sposób, do czego się przydała?)  nie (dlaczego?) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Czy jest Pan/Pani zadowolony z pomocy którą otrzymał/wydarzeń w których wziął udział? 

 zdecydowanie tak  
 raczej tak  
 nie wiem  
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 raczej nie   
 zdecydowanie nie 

7. Czy oczekiwania wobec pomocy/wydarzeń w których Pan/Pani uczestniczył zostały spełnione? 

 zdecydowanie tak  
 raczej tak  
 nie wiem  
 raczej nie   
 zdecydowanie nie 

8. Czy jest coś, co zmieniłby Pan/Pani w działaniach/sposobie funkcjonowania LGD „Zaścianek 
Mazowsza”? 

 tak (co konkretnie?)   nie 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Proszę o ocenę ogólną kontaktów z pracownikami LGD „Zaścianek Mazowsza” (ocena w porządku 
rosnącym od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom najniższy, a 5 poziom najwyższy). 

 Punktacja 
1 2 3 4 5 

1.6 Kompetencje pracowników      

1.7 Jakość komunikacji      

1.8 Zaangażowanie w wykonywane obowiązki      

1.9 Poziom kultury osobistej       

1.10  Organizacja pracy      

 

10. Czy inicjatywy LGD „Zaścianek Mazowsza” pomogły w rozwoju Pana/Pani gminy? 

 zdecydowanie tak  
 raczej tak  
 nie wiem  
 raczej nie   
 zdecydowanie nie 

Metryczka 

Płeć Wiek 

 kobieta  mężczyzna  25 lat i mniej  26-45  46-65  powyżej 65 lat 
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Formularz wywiadu CATI z beneficjentami pomocy 

1. Czy Pana/Pani projekt złożony do LGD „Zaścianek Mazowsza” uzyskał dofinansowanie? 

 tak    nie 

2. Z jakiego źródła najczęściej dowiadywał się Pan/Pani nt. działań prowadzonych przez LGD 
„Zaścianek Mazowsza”? 

 Internet    
 prasa    
 ulotki, plakaty    
 publikacje,    
 Urząd Gminy    
 znajomi, rodzina  
 Biuro LGD     
 inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy sposób informowania przez LGD „Zaścianek Mazowsza” nt. oferowanej pomocy, realizowanych 
działań był skuteczny? 

 tak    nie 

W przypadku odpowiedzi negatywnej dopytać jakie zmiany/usprawnienia można wprowadzić na 
przyszłość? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Z których działań realizowanych przez LGD „Zaścianek Mazowsza” Pan/Pani skorzystał? 

 udział w doradztwie świadczonym przez pracowników Biura  
 udział w szkoleniach/warsztatach  
 udział w spotkaniach aktywizujących 

5. Proszę ocenić przydatność tej pomocy, z której Pan/Pani skorzystał (ogólnie/uzyskania dotacji). 

 zdecydowanie przydatna  
 raczej przydatna  
 nie wiem  
 raczej nieprzydatna  
 zdecydowanie nieprzydatna 

6. Proszę ocenić jakość pomocy zrealizowanej przez LGD „Zaścianek Mazowsza”, z której Pan/Pani 
skorzystał (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy poziom satysfakcji a 5 poziom najwyższy). 

 1  2   3  4   5 

7. Czy Pana/Pani oczekiwania wobec pomocy zostały spełnione? 

 zdecydowanie tak  
 raczej tak  
 nie wiem  
 raczej nie   
 zdecydowanie nie 

8. Czy pomoc merytoryczna ze strony Biura LGD wpłynęła pozytywnie na rozwój Pana/Pani projektu? 

 zdecydowanie tak  
 raczej tak  
 nie wiem  
 raczej nie   
 zdecydowanie nie 
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9. Jakie problemy utrudniały pozyskanie i realizację Pana/Pani projektu? (możliwość wielokrotnego 
wyboru)  

 skomplikowane procedury przygotowania wniosku i jego realizacji, 
 brak wiedzy na temat przygotowania wniosku i realizacji operacji, 
 długi czas weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski, 
 system refundacji poniesionych wydatków, 
 brak wsparcia albo niska jakość pomocy otrzymanej ze strony pracowników LGD, 
 inne problemy, jakie? ………………………………………………………………………………………………. 
 nie było problemów. 

10. Jaki wpływ miała działalność LGD „Zaścianek Mazowsza” od 2009 roku na obszar gminy w której 
Pan/Pani mieszka. 

  zdecydowanie pozytywny  
 raczej pozytywny  
 nie ma wpływu  
 raczej negatywny   
 zdecydowanie negatywny 

11. Proszę ocenić sposób funkcjonowania LGD „Zaścianek Mazowsza” oraz podejmowane przez LGD 
działania (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą)? 

 1  2   3  4   5 

12. Czy jest coś, co zmieniłby Pan/Pani w działalności i sposobie funkcjonowania LGD „Zaścianek 
Mazowsza”? 

 tak (co konkretnie?)   nie 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Metryczka 

Płeć Wiek Gmina zamieszkania Rodzaj beneficjenta 

 kobieta 

 mężczyzna 

 25 lat i mniej  
 26-45  
 46-65  
 powyżej 65 lat  

 Czerwin 
 Rzekuń 
 Goworowo 
 Troszyn 

 rolnik   przedsiębiorca 
 JST  organizacja pozarządowa  
 jednostka organizacyjna samorządu 

terytorialnego 
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Formularz CAWI z członkami organów LGD 

 

1. Czy cele ogólne, szczegółowe oraz wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zrealizowane 
na zaplanowanym poziomie? 

 tak   nie   nie wiem 

2. Czy możliwa byłaby realizacja założeń zawartych w LSR bez zewnętrznej pomocy finansowej 
albo przy wykorzystaniu niższych nakładów finansowych? 

 zdecydowanie tak  (uzasadnij odpowiedź) 
 raczej tak (uzasadnij odpowiedź) 
 nie wiem  
 raczej nie   
 zdecydowanie nie 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy zasoby techniczne np. powierzchnia biurowa, sprzęt którym dysponuje LGD, były 
wystarczające dla zapewnienia wydajnej i efektywnej realizacji działań? 

 zdecydowanie tak   
 raczej tak  
 nie wiem  
 raczej nie  (uzasadnij odpowiedź) 
 zdecydowanie nie (uzasadnij odpowiedź) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Czy potencjał kadrowy LGD (przygotowanie merytoryczne członków organów, pracowników 
biura) był wystarczający dla zapewnienia wydajnej i efektywnej realizacji działań? 

 zdecydowanie tak   
 raczej tak  
 nie wiem  
 raczej nie  (uzasadnij odpowiedź) 
 zdecydowanie nie (uzasadnij odpowiedź) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jakie według Pana/i są najbardziej widoczne efekty działalności LGD i realizacji celów Lokalnej 
Strategii Rozwoju? (możliwość wielokrotnego wyboru) 

 zagospodarowanie przestrzeni i upiększenie miejscowości (efekt inwestycji 
infrastrukturalnych) 

 podniesienie aktywności społecznej mieszkańców poprzez zaangażowanie ich w działalność 
grup formalnych i nieformalnych 

 wzmocnienie rozpoznawalności tradycji szlacheckiej wśród mieszkańców 
 ugruntowanie pozycji/marki „Zaścianek Mazowsza”, jako organizacji godnej zaufania 
 poprawa integracji społecznej mieszkańców obszaru LSR 
 pozytywna zmiana mentalności mieszkańców obszaru LSR 
 inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………… 

6. Czy działalność LGD „Zaścianek Mazowsza” oraz efekty realizacji celów LSR przyczyniły się do 
rozwoju gminy, w której Pan/Pani mieszka? 
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 zdecydowanie tak  
 raczej tak  
 nie wiem (proszę przejść do pytania nr 8) 
 raczej nie  (proszę przejść do pytania nr 8) 
 zdecydowanie nie (proszę przejść do pytania nr 8) 

7. Proszę ocenić, czy rozwój ten może mieć charakter trwały? 

 zdecydowanie tak  
 raczej tak  
 nie wiem  
 raczej nie   
 zdecydowanie nie 

8. Która pomoc świadczona przez LGD „Zaścianek Mazowsza” cieszyła się wg. Pana/Pani 
największym zainteresowaniem mieszkańców? (jednokrotny wybór) 

 doradztwo świadczone przez pracowników Biura, 
 szkolenia  (podpowiedź, np.: Przedsiębiorczość drogą do sukcesu, Zakładamy 

stowarzyszenie 
   i co dalej?, Zasady ubiegania się o dofinansowanie, Szkolenie dla Kół 
Gospodyń 
   Wiejskich, Szkolenie dla instytucji kultury),  

 spotkania aktywizujące, 
 konkursy (podpowiedź, np.: Kobiety Zaścianka, fotograficzny, kulinarny Złap ten smak,  

   plastyczny Mali Twórcy, wiedzy Poznaj Zaścianek), 
 inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………… 
 nie pamiętam (przejść do metryczki) 

9. Które działanie realizowane przez LGD „Zaścianek Mazowsza” cieszyły się największym 
zainteresowaniem odbiorców (Urzędów Gmin, mieszkańców, organizacji pozarządowych, 
instytucji kultury etc.)? (jednokrotny wybór) 

 Małe projekty  
 Odnowa i rozwój wsi  
 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

10. Która grupa była najbardziej zainteresowana pomocą wynikającą z wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju przez LGD „Zaścianek Mazowsza” (podpowiedź: działanie 413. Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju obejmuje działania: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) 
(jednokrotny wybór) 

 przedsiębiorcy 
 rolnicy 
 JST (Gminy)  
 organizacje pozarządowe 
 instytucje kultury 
 osoby fizyczne 
 wszystkie interesowa powyższych  
 inne jakie? 

11. Czy zgodnie z Pana/Pani wiedzą LGD „Zaścianek Mazowsza” realizował dodatkowe projekty, 
inicjatywy, przedsięwzięcia wykraczające poza zakres przewidziany w LSR? 
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 zdecydowanie tak  
 raczej tak  
 nie wiem  
 raczej nie   
 zdecydowanie nie 

12. Jakie były trzy kluczowe czynniki sukcesu (mocne punkty) LGD „Zaścianek Mazowsza”, które 
zadecydowały o zagwarantowaniu jakości i efektywności wdrażania LSR? 

 trafnie zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i dobrane do tych potrzeb działania (np. 
szkolenia, spotkania) 

 pracownicy biura LGD „Zaścianka Mazowsza” (ich wiedza, zaangażowanie, komunikatywność 
etc.) 

 wdrożenie rekomendacji ewaluacji śródokresowej 
 aktywna współpraca władz 4 gmin obszaru LGD 
 skuteczny sposób informowania LGD „Zaścianka Mazowsza” na temat prowadzonych przez 

siebie działań 
 jakość kadr organów LGD „Zaścianka Mazowsza” 
 otwartość mieszkańców gmin obszaru LGD 
 zrealizowane przez LGD „Zaścianek Mazowsza” działania partnerskie 
 inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………… 
 nie pamiętam 

13. Jakie według Pana/Pani główne problemy utrudniały realizację przedsięwzięć (operacji) 
beneficjentów? (wielokrotny wybór) 

 skomplikowane procedury przygotowania wniosku i jego realizacji, 
 brak wiedzy na temat przygotowania wniosku i realizacji operacji, 
 długi czas weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski, 
 system refundacji poniesionych wydatków, 
 brak wsparcia albo niska jakość pomocy otrzymanej ze strony pracowników LGD, 
 inne problemy, jakie? ………………………………………………………………………………………… 
 nie było problemów 

14. Jakie według Pana/Pani główne problemy utrudniały LGD realizację Lokalnej Strategii 
Rozwoju? (wielokrotny wybór) 

 brak własnych środków finansowych, 
 niewłaściwe przygotowanie merytoryczne osób zaangażowanych we wdrażanie LSR 
 problemy wynikające ze współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
 system refundacji poniesionych wydatków 
 problemy wynikające ze źle skonstruowanego dokumentu – Lokalnej Strategii Rozwoju 
 brak zainteresowania mieszkańców działaniami realizowanymi przez LGD 
 inne problemy, jakie? ………………………………………………………………………………………… 
 nie było problemów 

15. Jakie są według Pana/i trzy największe sukcesy LGD „Zaścianek Mazowsza”? 

 wysoki poziom realizacji budżetu oraz zaplanowanych wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju 
 wykreowanie liderów społecznych 
 rozpoznawalność LGD „Zaścianek Mazowsza” wśród mieszkańców obszaru działania LGD 
 zrealizowanie wielu potrzebnych inicjatyw takich jak np. szkolenia, konkursy 
 pozyskanie dodatkowych projektów przez LGD np. z Programu FIO, czy PO KL 
 wykreowanie pozytywnego wizerunku LGD „Zaścianek Mazowsza” wśród mieszkańców 
 inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………… 
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16. Czy według Pana/Pani istnieją jakiekolwiek obszary wdrażania LSR lub funkcjonowania LGD 
„Zaścianek Mazowsza”, które wymagałyby ulepszeń na przyszłość? 

 tak (poniżej uzasadnij odpowiedź)  nie   nie wiem  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Czy brał Pan/Pani udział w szkoleniach/wydarzeniach edukacyjnych/spotkaniach 
realizowanych przez LGD „Zaścianek Mazowsza”? 

 tak   nie (przejść do metryczki) 

18. Czy uzyskana pomoc/nabyta wiedza była w jakikolwiek sposób dla Pan/Pani przydatna do 
pracy w organach LGD i wdrażaniu LSR 

 tak (w jaki sposób się przydała?)  nie (dlaczego?) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

19. Czy widzi Pan/i konieczność dalszej edukacji w kontekście pełnionej funkcji w LGD? 

 tak   nie (przejść do metryczki) 

20. Proszę zaznaczyć jakie zakresy tematyczne oraz forma edukacji byłyby najbardziej dla Pana/i 
przydatne/odpowiednie? (możliwość wielokrotnego wyboru) 

- tematyka edukacji: 

 działalność i funkcjonowanie organizacji pozarządowych w tym stowarzyszeń, aspekty prawne  
i księgowe 

 innowacyjne metody rozwoju lokalnego obszarów wiejskich 
 dobre praktyki 
 budowa i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w tym monitoring i ewaluacja 
 metody angażowania społeczności w rozwój lokalny 
 z zakresu ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków UE 
 realizacja i rozliczanie projektów 
 inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………… 

 
- forma edukacji: 

 wizyty studyjne 
 szkolenia całodniowe 
 cykl szkoleniowy 
 krótkie spotkania informacyjne 
 warsztaty, zajęcia praktyczne 
 inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………… 

 
- czas, termin: 

 w dni robocze 
 w weekendy 

 

Metryczka 

Płeć Wiek Funkcja w LGD 
 Kobieta   
 Mężczyzna 

 25 lat i mniej  
 26-45  
 46-65  
 powyżej 65 lat  

 Członek Rady  Członek Zarządu  Członek Komisji 
Rewizyjnej  Pracownik Biura  Członek Zespołu ds. 
Aktualizacji LSR  Członek Zespołu ds. Monitoringu i 
Ewaluacji LSR 
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