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Streszczenie: 
 

Ewaluacja „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020” (dalej: LSR) Lokalnej Grupy 

Działania Ślężanie (dalej: LGD) jest elementem systemu monitoringu i ewaluacji, 

pozwalającym na śledzenie bieżących postępów w realizacji LSR i identyfikację 

ewentualnych obszarów ryzyka. 

Zasady prowadzenia badań ewaluacyjnych LSR w latach 2014-2020 zostały określone w: 

 Umowie o warunkach i sposobie realizacji LSR (dalej: umowa ramowa), 

 Wytycznych nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, 

 Samej LSR (rozdział XI „Monitoring i ewaluacja”). 

W toku ewaluacji zebrane zostały dane wg. stanu na 31.12.2021 r. z dostępnych źródeł  

(z zachowaniem zasady triangulacji), które następnie posłużyły za punkt wyjścia do 

grupowego wywiadu zogniskowanego, w którym udział wzięli członkowie organów LGD. 

Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie kluczowych wniosków z badania 

ewaluacyjnego: 

1. Postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR należy określić jako dostateczny. Mimo 

licznych naborów i wysokiej łącznej wartości operacji wybranych przez Radę LGD do 

realizacji, poziom kontraktacji środków oraz wysokość środków wypłaconych 

beneficjentom poddziałania 19.2 są poniżej oczekiwań. 

2. Tempo wdrażania całej LSR wzrosło – zarówno w wymiarze finansowym, jak  

i rzeczowym. Cieszą wysokie poziomy kontraktacji w większości przedsięwzięć. 

Teraz należy skupić uwagę na efektywnym wykorzystaniu oszczędności, realizacji 

projektów współpracy i opracowaniu koncepcji Smart Village. 

3. Dla końcowej oceny efektywności LSR kluczowe będą wyniki ostatnich naborów,  

a pogarsza się sytuacja społeczno-ekonomiczna (co może skutkować mniejszym 

zainteresowaniem wnioskodawców). 

4. Końcowe tempo wdrażania LSR jest już właściwie w całości zależne od podmiotów 

innych niż LGD – grupa zakończyła właściwie organizację naborów, wykorzystuje 

dodatkowe środki (przyznane w 2021 r.) i monitoruje stan zawartych umów  

i wypłaconych transz. 
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1. Cel i zakres badania: 
 

Ewaluacja zewnętrzna LSR miała na celu: 

1. Ocenę postępu finansowego i rzeczowego we wdrażaniu LSR (wraz z identyfikacją 

ewentualnych obszarów ryzyka, szczególnie w kontekście założeń przyjętych przez 

LGD w Planie działania), 

2. Ocenę efektywności działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych przez LGD, 

3. Ocenę efektywności pracy poszczególnych organów LGD (przede wszystkim Rady, 

Biura i Zarządu), 

4. Ocenę stopnia zadowolenia członków LGD z procesu realizacji LSR (wraz  

z określeniem ewentualnych obszarów, w których nadal konieczne jest wprowadzenie 

korekt). 

Badanie obejmowało swoim zasięgiem zasadniczo lata 2015-2021, czyli prawie cały okres 

wdrażania LSR. 

Charakter badania pozwala na bieżącą ocenę zgodności działań podejmowanych przez LGD  

z szeregiem celów, wskazanych w LSR. Rolą ewaluacji jest przede wszystkim wskazanie 

elementów stwarzających zagrożenie dla osiągnięcia kluczowych założeń strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność i zaproponowanie ewentualnych działań 

naprawczych. 

Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) jej realizacja powinna podlegać 

ciągłemu monitoringowi (ze strony Biura i Zarządu) i corocznej ewaluacji on-going (o 

charakterze ewaluacji wewnętrznej, z warsztatem refleksyjnym). Dodatkowo w LSR 

zaplanowano przeprowadzenie ewaluacji ex-post, dokonywanej na koniec obowiązywania 

LSR tak, aby możliwe było ocenienie całości przebiegu procesu wdrażania LSR.  

 

2. Pytania badawcze: 
 

Badanie ewaluacyjne zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić jednoznaczną 

odpowiedź na zdefiniowane wcześniej pytania badawcze. Kluczowe obszary i pytania 

badawcze, mające zastosowanie w procesie ewaluacji LSR w latach 2014-2020, 

sformułowane zostały w Wytycznych nr 10/1/2022.  
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Tabela 1. Lista obszarów i pytań badawczych. 
Ocena wpływu na kapitał 

społeczny 

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

na aktywność społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego 

w przyszłości? 

Przedsiębiorczość  W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju 

przedsiębiorczości?  

 Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach 

kolejnych edycji LSR jest wskazane?  

Turystyka i dziedzictwo 

kulturowe 

 W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego 

potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

Grupy defaworyzowane  Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz 

czy realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na 

potrzeby tych grup?  

 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia 

społecznego? 

 Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz 

ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

Innowacyjność   W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były 

innowacyjne?  

 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

Projekty współpracy  Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów 

współpracy?  

 Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy 

w przyszłości? 

Ocena funkcjonowania 

LGD 

 Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na 

efektywną i skuteczną realizację LSR?  

 Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD 

(animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych?  

 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by 

skuteczniej realizowała LSR? 
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Ocena procesu 

wdrażania 

 

 

 

 

 Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie 

z planem?  

 Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były 

wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów?  

 Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych  

z celami LSR)? 

 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie 

wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i jej 

rezultatach?  

Wartość dodana 

podejścia LEADER 

 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji 

pomiędzy różnymi aktorami, budowanie powiązań między nimi 

i sieciowanie? 

 Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał 

rozwojowy jest w dostateczny sposób wykorzystywany 

i promowany?  

 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru objętego 

LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego wzmocnienia? 

 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są 

komplementarne względem siebie lub względem wiodącego 

projektu/tematu określonego w LSR? 

Źródło: opracowanie własne. 

 

  



7 
 

3. Metodologia i sposób realizacji badania: 
 

Badanie ewaluacyjne obejmowało zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe. Punktem 

wyjścia do analiz jakościowych były dane zastane w postaci: 

 Danych monitoringowych, gromadzonych przez Biuro LGD, 

 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Ślężanie na lata 2014-2020 wraz  

z załącznikami, 

 Umowy ramowej wraz z załącznikami (w tym archiwalne wersje tych dokumentów), 

 Sprawozdań rocznych z realizacji LSR oraz danych zgromadzonych w ramach 

corocznych warsztatów refleksyjnych (ewaluacja wewnętrzna LGD), 

 Danych statystycznych ujętych w Banku Danych Lokalnych GUS. 

Głównym źródłem danych jakościowych był zogniskowany wywiad grupowy, 

przeprowadzony w Sobótce w dniu 14 października 2022r., w którym udział wzięło 15 osób 

(w tym reprezentanci Biura, Zarządu i Rady LGD). 

4. Opis wyników badania: 
 

Wyniki przeprowadzonego badania ewaluacyjnego zostały podzielone na trzy części 

tematyczne, czyli: 

1. Analizę postępu finansowego LSR, 

2. Analizę postępu rzeczowego LSR (stopień osiągnięcia zakładanych wskaźników), 

3. Analizę efektywności procesów i procedur stosowanych w działaniach LGD, 

W części 4 przedstawiono syntezę wniosków badawczych w oparciu o listę obszarów i pytań 

badawczych wymienionych w Tabeli 1. 
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4.1 Finansowy postęp realizacji LSR: 
 

W ramach badania ewaluacyjnego ocenie poddano postęp finansowy realizacji LSR w latach 

2014-2020. Źródłem danych było ostateczne „Sprawozdanie z realizacji LSR za rok 2021” 

LGD Ślężanie oraz dodatkowe dane monitoringowe, gromadzone przez Biuro na bieżąco w 

ciągu 2022 roku.  

LGD mogła realnie uruchomić wsparcie dla mieszkańców dopiero w połowie okresu 

programowania na lata 2014-2020, co wyraźnie odbiło się na wynikach efektywności 

wdrażania LSR, zarówno w wymiarze finansowym, jak i rzeczowym. Opóźnienie  

w uruchomieniu środków w ramach budżetu LSR było zjawiskiem ogólnokrajowym, 

wszystkie umowy ramowe zawierane były w maju 2016 r. Potem LGD musiały dokonać 

jeszcze wymaganych poprawek i doprecyzowań w procedurach wyboru operacji i 

grantobiorców. Pierwsze nabory udało się niektórym LGD ogłosić w grudniu 2016 roku.  

Ramowe założenia dotyczące tempa wydatkowania funduszy okazały się zupełnie nierealne. 

Przygotowując LSR (a przede wszystkim Plan działania) grupy musiały spełnić odgórne 

wymagania Instytucji Zarządzającej (MRiRW) – tzw. „kamienie milowe”1. 

Już w momencie zawierania umów ramowych jasne było, że spełnienie warunków, 

określonych dla „pierwszego kamienia milowego”, jest mało realne. Przeprowadzenie 

naborów, weryfikacja poprawności złożonych wniosków, zawarcie umów o dofinansowaniu, 

realizacja operacji oraz jej kompletne rozliczenie (z ewentualną kontrolą na miejscu i/lub 

weryfikacją poprawności przeprowadzonego postępowania przetargowego) nie mogło się 

dokonać w ciągu zaledwie 2,5 roku (między 05.2016 r. i 12.2018 r.). 

Obawy LGD okazały się uzasadnione – przeciągające się uruchamianie konkursów i długi 

czas weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w Urzędzie Marszałkowskim spowolniły 

tempo realizacji wszystkich LSR w Polsce. Zjawisko wystąpiło tak powszechnie, że MRiRW 

zmieniło treść umowy ramowej, odnosząc wymogi zawarte w „pierwszym kamieniu milowym”  

nie do płatności ostatecznych, ale do podpisanych umów o dofinansowaniu. Nawet zmiana 

sposobu wyliczeń nie uchroniła jednak LGD przed sankcjami finansowymi, w każdym 

województwie znalazły się bowiem grupy, które nie spełniły złagodzonych wymagań  

                                                           
1
 W przypadku EFRROW LGD musiała zaplanować wydanie co najmniej 20% środków w poddziałaniu 19.2 do 

końca 2018 roku, a do końca 2021 roku minimalne wydatkowanie miało wynieść 50% (z dodatkowymi warunkami 
dotyczącymi odsetka wykorzystanych środków na wsparcie grup defaworyzowanych i operacji wspierających 
lokalną przedsiębiorczość). Wymogi te (wraz z dodatkowymi zasadami dotyczącymi postępu rzeczowego) 
składały się na tak zwany pierwszy i drugi „kamień milowy”. Pierwotne brzmienie przepisu mówiło o 
„wykorzystaniu środków finansowych” rozumianym jako suma końcowych płatności przekazanych beneficjentom 
poddziałania 19.2. 
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(i w związku z tym zmniejszono im środki na wdrażanie LSR, a w konsekwencji – także 

środki na funkcjonowanie biur). 

Sytuacja powtórzyła się przy drugim „kamieniu milowym” – tu w ogóle zrezygnowano  

ze sprawdzania pierwotnych wymogów, zawartych w umowie ramowej. 

Podkreślić należy, że powolne przyrosty kwot zakontraktowanych i wypłaconych środków nie 

wynikały z opieszałości LGD, ale z bardzo długiego czasu weryfikacji wniosków o przyznanie 

pomocy i wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim i ARiMR. Szczególnie duże 

opóźnienia występują w przypadku wniosków z zakresu podejmowania działalności 

gospodarczej oraz projektów grantowych. Wnioskodawcy czekają na jakąkolwiek informację 

na temat statusu ich wniosku ponad 6 miesięcy, a w skrajnych przypadkach – nawet rok po 

zakończeniu naboru przez LGD. 
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Tabela 2. Postęp finansowy realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Ślężanie wg. stanu na 31.12.2021 r. 

Cele ogólne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

Nazwa 
Budżet w 

LSR [euro] 

Realizacja 
budżetu 
[euro] 

Realizacj
a budżetu 

[%] 
Nazwa 

Budżet w LSR 
[euro] 

Realizacja 
budżetu 
[euro] 

Realizacj
a budżetu 

[%] 
Nazwa 

Budżet w LSR 
[euro] 

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona 

Realizacja 
budżetu 
[euro] 

Realizacja 
budżetu 

[%] 

Realizacja 
budżetu [euro] 

Realizacja 
budżetu 

[%] 

W
s
p
a
rc

ie
 r

o
z
w

o
ju

 

g
o
s
p
o
d
a
rc

z
e
g
o
 o

b
s
z
a
ru

 L
S

R
 

d
o
 2

0
2
2
 r

. 

1.492.883 832.231 55,75% 

Rozwój 
przedsiębior-
czości na 
obszarze 
LSR do 2022 
r. 

1.492.883 832.231 55,75% 

Zwiększenie 
liczby 
funkcjonujących 
podmiotów 
gospodarczych 
na obszarze 
LSR 

1.168.981,86 
780.218,75 

 
66,74% 

 
653.471,73 

 
55,90% 

 

 Zwiększenie 
poziomu 
zatrudnienia 
wśród 
mieszkańców 
obszaru LSR 

323.901,22 286.604,25 88,49% 178.759,80 55,19% 

 

 

Z
w

ię
k
s
z
e
n
ie

 a
tr

a
k
c
y
jn

o
ś
c
i 
o
b
s
z
a
ru

 L
S

R
 d

o
 

2
0
2
2
 r

. 

987.449 564.756 57,19% 

Rozbudowa i 
poprawa 
standardu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
oraz 
poprawa 
estetyki 
przestrzeni 
publicznej na 
obszarze 
LSR do 2022 
r. 

987.449 564.756 57,19% 

Rozbudowa i 
poprawa 
standardu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej na 
obszarze LSR - 
procedura 
konkursowa 

792.816,52 
483.593,39 

 
61,00% 

 
450.317,88 

 
56,80% 

 

 

 
Rozbudowa i 
poprawa 
standardu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej na 
obszarze LSR -  
projekt grantowy 

194.633,00 194.633,00 100% 114.438,17 58,80% 

 

 

A
k
ty

w
iz

a
c
ja

 m
ie

s
z
k
a
ń
c
ó
w

 
o
b
s
z
a
ru

 L
S

R
 d

o
 2

0
2
2
 r

. 

738.327 513.271 69,52% 

Aktywizacja i 
integracja 
mieszkańcó
w obszaru 
LSR do 2022 
r. 

603.683 461.325 76,42% 

Realizacja 
wydarzeń 
edukacyjnych, 
kulturalnych, 
rekreacyjnych i 
artystycznych 
dla 
mieszkańców 
obszaru LSR 

115.023,77 115.023,77 100% 61.465,78 53,44% 
 

  
Funkcjonowanie 
LGD 

480.660,00 480.660,00 100% 399.859,45 83,19% 
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Opracowanie 
koncepcji Smart 
Village 

8 000,00 0,00 0% 0,00 0%  

Promocja 
zasobów 
lokalnych 
obszaru LSR 
do 2022 r. 

134.643 51.946 38,58% 

Opracowanie 
publikacji i 
materiałów 
informacyjno-
promocyjnych 
dotyczących 
zasobów 
obszaru 

99.643,63 99.643,63 100% 51.946,18 52,13% 
 

  

Współpraca 
regionalna i 
międzynarodow
a 

35.000,00 0,00 0% 0,00 0% 
 

RAZEM 
2.440.376

,79 X 1.910.258,
99 X  

Źródło: Sprawozdanie z realizacji LSR za 2021 r. 
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Zgodnie z danymi w tabeli 2 postęp finansowy wdrażania LSR można uznać za dostateczny, 

ale znacznie poniżej oczekiwań LGD na tym etapie realizacji LSR. Budżet LSR wg. danych 

na 31.12.2021 r. wynosił 3,2 milionów euro. Do końca 2021 r. zakontraktowano 2,4 mln EUR, 

a 1,9 mln EUR wypłacono beneficjentom. Oznacza to, że LGD zdążyła wykorzystać do tego 

momentu dopiero 60% dostępnych środków finansowych. 

Spośród 9 przedsięwzięć LSR zakontraktowano już pełne pule w czterech z nich (granty na 

infrastrukturę, wydarzenia lokalne, funkcjonowanie LGD i działania promocyjne). Bardzo 

wysoki poziom kontraktacji (88,49%) udało się też osiągnąć w rozwijaniu istniejących firm.  

Niestety, na koniec 2021 r. wciąż były w LSR przedsięwzięcia, w których nie udało się 

zawrzeć żadnej umowy. Dotyczy to projektów współpracy (których realizacja była bardzo 

opóźniona,  

w szczególności w przypadku projektu międzynarodowego) oraz opracowania koncepcji 

Smart Village (to zupełnie nowy zakres, dodany pod koniec 2021 r., LGD nie miała więc 

fizycznej możliwości rozdysponowania tych środków w tak krótkim czasie). 

Zgodnie z rekomendacjami ewaluatora w roku 2022 LGD podjęła pilne działania, które mogą 

poprawić sytuację. Rozpoczęto merytoryczną realizację krajowego i międzynarodowego 

projektu współpracy (mimo braku umów na przyznanie pomocy, na własne ryzyko LGD) oraz 

przygotowano działania informacyjno-promocyjne, które mają na celu wyszukanie obszarów  

i grup inicjatywnych, wokół których budowane będą koncepcje Smart Village. 

Poza kontrolą LGD jest jednak los dwóch przedsięwzięć, w których do zakontraktowania 

pozostało jeszcze ok. 40% dostępnych środków: Podejmowanie działalności gospodarczej 

oraz Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze 

LSR - procedura konkursowa. Według danych LGD właściwie całe środki zostały tu już 

rozdysponowane (tj. Rada wybrała do realizacji operacje na łączną kwotę prawie równą 

dostępnej puli w budżecie LSR). Nie widać tego jednak w postępie finansowym, bo wnioski 

wciąż są oceniane w UM i nie zawarto jeszcze umów o przyznaniu pomocy. 

Przeciętny poziom wypłat dokonanych w poszczególnych przedsięwzięciach to 50-60% 

planowanej puli środków LSR. W największym stopniu skonsumowano do tej pory środki  

na Funkcjonowanie LGD (83,19%). Może to skutkować trudnościami w działaniu LGD na 

końcówce okresu programowania, jeśli okaże się, że pozostałe w dyspozycji środki na koszty 

bieżące są zbyt małe w stosunku do zakresu zadań, które powinny być realizowane, aby 

poprawnie dokończyć realizację LSR. Po drugie, nie wiadomo kiedy LGD otrzymają pierwsze 

wypłaty w ramach nowego okresu programowania (nieznany jest termin przeprowadzenia 

konkursu na wybór nowych LSR, ani planowany termin zawarcia nowych umów ramowych). 

Tym samym zwiększa się niepewność co do zachowania płynności finansowej LGD  
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i możliwości pokrywania wszystkich zobowiązań (wynagrodzenia pracowników, koszty 

utrzymania biura, koszty posiedzeń organów LGD). 

Patrząc na poziom stopnia realizacji celów ogólnych LSR można zauważyć, że najszybciej 

wdrażany jest cel ogólny 3. Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2022 r. (głównie 

dzięki znacznym kwotom wydanym w ramach Funkcjonowania LGD). 

 

4.2 Rzeczowy postęp realizacji LSR: 
 

W toku opracowania LSR przyjęto zestaw wskaźników realizacji strategii pozwalających 

ocenić postęp rzeczowy realizacji LSR. Dla oceny efektywności działań LGD kluczowa jest 

kontrola osiągniętych wartości wskaźników produktu i rezultatu (wskaźniki oddziaływania  

z założenia miały dotyczyć sfer i zjawisk, na które LGD ma jedynie niewielki, pośredni 

wpływ).  

Analiza dotychczasowego postępu rzeczowego prowadzi do podobnych wniosków, jak  

w przypadku oceny postępu finansowego realizacji LSR. Najbardziej zaawansowany jest 

ponownie cel 3, w którym większość docelowych wartości wskaźników produktu została już 

osiągnięta (z wyjątkiem uruchamianych dopiero w 2022 r. projektów współpracy i koncepcji 

Smart Village).  

Na 20 wskaźników produktu: 

 W przypadku 8 wskaźników zakontraktowano już operacje wyczerpujące wartość 

docelową (Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej – granty; Liczba wspartych operacji dotyczących wydarzeń 

edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych; Liczba przeprowadzonych 

szkoleń; Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje; Liczba osobodni szkoleń dla 

pracowników LGD; Liczba stron internetowych LGD; Liczba wspartych operacji 

dotyczących opracowania publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych; Liczba 

operacji ukierunkowanych na innowacje), 

 3 kolejne wskaźniki zostały zakontraktowane w ponad 80% (Liczba nowych lub 

zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – procedura 

konkursowa; Liczba osób/podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa; 

Liczba wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar 

LSR), 

 5 wskaźników osiągnięto w stopniu umiarkowanym (67-79% zakontraktowania), 



14 
 

 Podobnie, jak w postępie finansowym, nie osiągnięto do tej pory założeń dotyczących 

projektów współpracy i koncepcji SV. W związku z tym 4 wskaźniki produktu wciąż 

mają wartość 0 (Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages; Liczba 

zrealizowanych projektów współpracy; Liczba zrealizowanych projektów współpracy 

międzynarodowej; Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy, 

finansowanych w ramach LSR). 

 

Znacznie niższe wartości wskaźników osiągniętych na podstawie wypłaconych płatności 

(ostatnia kolumna tabeli 3.) wynikają – ponownie - z opóźnień w weryfikacji wniosków o 

płatność w UM/ARiMR. 
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Tabela 3. Postęp rzeczowy realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Ślężanie wg. stanu na 31.12.2021 r. 

Cel 
ogólny 

Cel 
szcze-
gółowy 

Wskaźniki 
rezultatu 

Jednostka 
miary 

Stan 
początkowy 

Stan 
docelowy 

Realizacj
a (%) 

Przedsięwzięcie 
Wskaźniki 
produktu 

Jednostka 
miary 

Stan 
docelowy 

Realizacja (%) 
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Liczba 
utworzonych 
miejsc pracy 
(ogółem) w 
przeliczeniu na 
pełne etaty 
średnioroczne 

sztuka 0,00 90 39,98% 

Zwiększenie liczby 
funkcjonujących 

podmiotów 
gospodarczych na 

obszarze LSR 

 liczba operacji 
polegających na 

utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

sztuka 82 76,00% 41,00% 
 

 Zwiększenie 
poziomu 

zatrudnienia wśród 
mieszkańców 
obszaru LSR 

liczba operacji 
polegających na 

rozwoju 
istniejącego 

przedsiębiorstwa  

sztuka 8 75,00% 50,00% 
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Liczba osób 
korzystających z 
obiektów 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 

osoba  0,00 35 000 57,78% 

Rozbudowa i 
poprawa standardu 

infrastruktury 
turystycznej i 

rekreacyjnej na 
obszarze LSR - 

procedura 
konkursowa 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 

obiektów 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 

sztuka 31 81,00% 81,00% 

 

 

 

 

Rozbudowa i 
poprawa standardu 

infrastruktury 
turystycznej i 

rekreacyjnej na 
obszarze LSR -  

projekt grantowy 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 

obiektów 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 

sztuka 64 100,00% 37,50% 
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Liczba uczestników 
wydarzeń 
edukacyjnych, 
kulturalnych, 
rekreacyjnych i 
artystycznych 

osoba  0,00 4000 0,00% 

Realizacja wydarzeń 
edukacyjnych, 
kulturalnych, 

rekreacyjnych i 
artystycznych dla 

mieszkańców 
obszaru LSR 

Liczba wspartych 
operacji 

dotyczących 
wydarzeń 

edukacyjnych, 
kulturalnych, 

rekreacyjnych i 
artystycznych 

sztuka 54 100,00% 22,22% 
 

Liczba osób 
przeszkolonych 

osoba  0,00 300 0,00% 
Liczba 

przeprowadzonych 
szkoleń 

sztuka 12 100,00% 15,00% 
 

Liczba 
przeszkolonych 
osób z grup 
defaworyzowanyc
h 

osoba  0,00 240 0,00% 
Liczba operacji 

ukierunkowanych 
na innowacje 

sztuka 12 100,00% 25,00% 
 

Liczba osób 
oceniających 
szkolenia jako 
adekwatne do 
oczekiwań 
zawodowych 

osoba  0,00 250 77,77% 

Funkcjonowanie 
LGD 

Liczba osobodni 
szkoleń dla 

pracowników LGD 

osobodzi
eń 

100 100,00% 100,00% 
 

Liczba osób, które 
otrzymały 
wsparcie po 
uprzednim 
udzieleniu 
indywidualnego 
doradztwa w 
zakresie ubiegania 
się o wsparcie na 
realizację LSR, 
świadczonego w 
biurze LGD 

osoba  0,00 250 55,61% 
Liczba osobodni 

szkoleń dla 
organów LGD 

osobodzi
eń 

400 77,78% 77,78% 
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Liczba 
utworzonych 
miejsc pracy 
(ogółem) w biurze 
LGD w przeliczeniu 
na pełne etaty 
średnioroczne 

sztuka 0,00 4 100,00% 

Liczba 
osób/podmiotów, 
którym udzielono 
indywidualnego 

doradztwa 

osoby/po
dmioty 

500 87,89% 87,89% 
 

Liczba osób 
uczestniczących w 
spotkaniach 
konsultacyjno-
informacyjnych 

osoba  0,00 1000 91,99% 

Liczba spotkań 
informacyjno-

konsultacyjnych 
LGD z 

mieszkańcami 

sztuka 56 79,34% 79,34% 
 

Liczba osób 
zadowolonych ze 
spotkań 
przeprowadzonych 
przez LGD 

osoba  0,00 900 85,33% 

Liczba wydanych, 
opracowanych 

publikacji i 
materiałów 

informacyjno-
promocyjnych 

sztuka 70 67,69% 67,69% 
 

Liczba odbiorców 
wydanych, 
opracowanych 
publikacji i 
materiałów 
informacyjno-
promocyjnych 

osoba  0,00 70 000 100,00% 

Liczba wydarzeń 
promocyjnych, na 

których 
promowano 

działalność LGD i 
obszar LSR 

sztuka 25 88,88% 88,88% 
 

Liczba uczestników 
wydarzeń 
promocyjnych, na 
których 
promowano 
działalność LGD i 
obszar LSR 
  

osoba  
  

0,00 
  

150 000 
  

100,00% 
  

Liczba stron 
internetowych LGD 

sztuka 1 100,00% 100,00% 
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Przygotowanie 
operacji 

polegających na 
opracowaniu 

koncepcji Smart 
Villages 

Liczba 
opracowanych 

koncepcji Smart 
Villages,  

sztuka 8 0,00% 0,00% 
 

P
ro

m
o

cj
a 

za
so

b
ó

w
 lo

ka
ln

yc
h

 o
b

sz
ar

u
 L

SR
 d
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2
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Liczba odbiorców 
działań 

informacyjnych i 
promocyjnych  

osoba  0,00  30 000 0,00% 

Opracowanie 
publikacji i 
materiałów 

informacyjno-
promo-cyjnych 

dotyczących 
zasobów obszaru 

Liczba wspartych 
operacji 

dotyczących 
opracowania 

publikacji i 
materiałów 

informacyjno-
promocyjnych 

sztuka 39 100,00% 30,76% 
 

Liczba operacji 
ukierunkowanych 

na innowacje 
sztuka 8 100,00% 25,00% 

 

Liczba projektów 
współpracy 

wykorzystującyc
h lokalne zasoby 

(przyrodnicze, 
kulturowe, 

historyczne, 
turystyczne, 

produkty 
lokalne) 

sztuka 0,00 2 0,00% 

Współpraca 
regionalna i 

międzynarodowa 

Liczba 
zrealizowanych 

projektów 
współpracy 

sztuka 2 0,00% 0,00% 

 

 
Liczba projektów 

współpracy 
skierowanych do 

następujących 
grup 

docelowych: 

sztuka 0,00 2 0,00% 

Liczba 
zrealizowanych 

projektów 
współpracy 

międzynarodowej 

sztuka 1 0,00% 0,00% 
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przedsiębiorcy, 
grupy 

defaworyzowane 
(określone w 

LSR), młodzież, 
turyści, inne 

Liczba LGD 
uczestniczących w 

projektach 
współpracy, 

finansowanych w 
ramach LSR 

sztuka 4 0,00% 0,00% 
 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji LSR za 2021 r. 
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Analiza osiągniętych wartości wskaźników rezultatu nie wskazuje na nowe obszary ryzyka, 

poza omówionymi już wcześniej. Na podstawie par wskaźników (powiązane ze sobą 

produkty i rezultaty) ponownie widać, że pomiędzy zawarciem umowy a wypłatą płatności 

końcowej  

i złożeniem ankiety monitorującej do LGD upływa dużo czasu. Dlatego w sprawozdaniu nie 

uwzględniono jeszcze rezultatów, które tak naprawdę już osiągnięto, ale LGD oczekuje na 

„formalne” zakończenie realizacji operacji. 

W opinii LGD na tym etapie realizacja poszczególnych wskaźników schodzi na drugi plan – 

widać wyraźnie, że wartości założone w 2015 r. nie są do końca miarodajne. Liczne zmiany  

w budżecie LSR i zasadach przyznawania pomocy sprawiają, że założenia LGD stają się 

coraz bardziej nieaktualne. Dlatego też za podstawowe zadanie na 2023 r. przyjęto pełne 

wykorzystanie dostępnych środków finansowych, które pozostają w budżecie LGD. Tym 

niemniej LGD zakłada, że uda się osiągnąć większość zakładanych rezultatów do końca 

wdrażania LSR (i to zapewne na poziomie znacznie wyższym, niż pierwotnie zakładano).  

Konieczne byłoby przyspieszenie weryfikacji wniosków i sprawne przeprowadzenie naborów 

„resztówkowych” (wykorzystujących oszczędności, które powstały w toku realizacji 

poszczególnych operacji). 
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4.3 Efektywność procesów i procedur stosowanych w działaniach LGD: 
 

Ocena tego elementu dokonywana była zarówno na podstawie danych zastanych 

(zestawienia, sprawozdania), jak i informacji uzyskanych w wywiadzie grupowym. Wśród 

przedstawicieli LGD Ślężanie panuje zgodne przekonanie, że źródłem większości problemów 

LGD są nadmiernie rozbudowane i skomplikowane, biurokratyczne procedury. Obecnie LGD 

jest niby organizacją pozarządową, ale w wielu codziennych czynnościach musi zachowywać 

się jak specjalistyczny organ administracji publicznej (np. dokonując zakupu bieżących 

materiałów biurowych). Ofiarami takiego podejścia są jednak przede wszystkim beneficjenci 

środków LSR, którzy miesiącami (a nawet latami) czekają na ocenę, realizację i rozliczenie 

swoich projektów. 

LGD podjęła dwa ogromne ryzyka konstruując budżet swojej LSR. Po pierwsze, 

przeznaczyła aż 80% środków na wsparcie przedsiębiorczości na zakładanie nowych firm. 

Po drugie, zaplanowała realizację licznych projektów grantowych (w tym projektów o 

charakterze inwestycyjnym/infrastrukturalnym). Do końca 2021 r. zrealizowano 12 projektów 

grantowych, w ramach których sfinansowano aż 164 zadania. 

Wiadomo było, że będą to dwa zakresy, w których jakość wniosków może być mocno 

zróżnicowana. Z jednej strony oba te działania były zapowiadane jako „proste i przyjazne”.  

Z drugiej – praktyka pokazała, że ich ocena w UM trwała najdłużej. W wyniku przeciągającej 

się weryfikacji w UMWD, LGD musiała kilka razy przeprowadzać nabory uzupełniające  

w projektach grantowych, bo kolejni grantobiorcy rezygnowali z realizacji swoich pomysłów. 

Pozytywne komentarze dotyczą jedynie sposobu działania biura i częstotliwości oraz 

sprawności organizacji posiedzeń organów LGD. Elementy systemowe, ustalone od 

początku do końca przez LGD Ślężanie, także są dobrze oceniane (np. użyteczność 

większości kryteriów wyboru operacji, organizacja posiedzeń Rady ws. oceny i wyboru 

operacji, autorskie wzory wniosków w ramach projektów grantowych). Źródłem trudności, 

problemów i licznych wątpliwości interpretacyjnych są za to przepisy zewnętrzne, ustalane 

przez MRiRW, ARiMR oraz UMWD. Dotyczy to przede wszystkim: 

 długotrwałej i bardzo szczegółowej oceny każdego wniosku o przyznanie pomocy 

(także w przypadku projektów grantowych, opiewających na niewielkie kwoty oraz 

premii na podejmowanie działalności gospodarczej), 

 braku znacznych zaliczek/wyprzedzającego finansowania dla beneficjentów (pow. 

50% kosztów kwalifikowalnych, przede wszystkim niedochodowych NGO), 
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 konieczności oceny narzuconych przez MRiRW kryteriów oceny operacji 

(innowacyjność, ochrona środowiska, wykorzystanie lokalnych produktów rolnych), 

 niepotrzebnego komplikowania grantów i mnożenia wymogów wobec grantobiorców, 

 wyjątkowych trudności związanych z zatwierdzeniem krajowego i międzynarodowego 

projektu współpracy (dodatkowo utrudnianych przez pandemię), w wyniku czego LGD 

była zmuszona rozpocząć realizację działań na własne ryzyko. 

Także żadna z przeprowadzonych zewnętrznych kontroli prawidłowości funkcjonowania LGD 

Ślężanie nie wykazała poważnych uchybień. Należy ocenić, że grupa ta realizuje swoje 

zadania i obowiązki możliwie poprawnie, biorąc pod uwagę zewnętrzne okoliczności (np. 

ograniczenia w budżecie na wsparcie działalności biura LGD).  

 

5. Odpowiedź na wszystkie pytania badawcze – podsumowanie 

wyników ewaluacji: 
 

Stan realizacji LSR można uznać za zadowalający. LGD przeprowadziła większość naborów 

wniosków, część beneficjentów jeszcze realizuje i rozlicza swoje operacje. Kluczowe będzie 

tempo prac w 2023 r. (wypłata zakontraktowanych środków, przede wszystkim  

w podejmowaniu działalności). Opóźnienia w realizacji projektów spowodowane są też przez 

wystąpienie stanu epidemicznego. Mimo tego, LGD szacuje, że uda się jej zrealizować 

większość zadań do 2023 r. 

Głównym problemem pozostają bardzo skomplikowane zasady wdrażania i realizacji 

projektów grantowych (mimo zapowiadanych uproszczeń i ułatwień), ale także znaczące 

zmiany koniunktury gospodarczej, czy pandemia koronawirusa. 

Składane do LGD wnioski w znacznym stopniu są zgodne z założeniami LSR i powinny 

pozwolić na osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźników. Obszarem, w którym 

jakość wniosków wymaga poprawy, jest niezmiennie przedsiębiorczość (w szczególności 

biznesplany w ramach podejmowania działalności). 

Kryteria oceny są tak określone (charakter zero-jedynkowy, „jest załącznik albo go nie ma”), 

że członkowie Rady nie mają możliwości oceny całościowej zasadności realizacji projektu. 

Ich kwalifikacje i doświadczenie nie mogą być wykorzystywane, a w procesie oceny 

wniosków nie ma miejsca na większe dyskusje, czy wymianę poglądów. Procedury są tak 

sztywne, że LGD ma realnie niewielki wpływ na to, jakie projekty finansuje.  
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LGD obserwuje liczne zmiany społeczno-gospodarcze na obszarze, w szczególności od 

wybuchu pandemii. Niestety, nie ma możliwości zmiany kształtu LSR tak, żeby lepiej 

odpowiadała na aktualne potrzeby lokalne. Wszystkie narzucone odgórnie parytety podziału 

środków (w tym konieczność przekazania połowy budżetu LSR na wsparcie miejsc pracy) 

pozostają w mocy. I to pomimo tego, że od ich ustalenia minęło 7 lat. 

Wysokość wsparcia w ramach poszczególnych operacji nie przystaje do aktualnych wartości 

rynkowych robót budowlanych czy kosztów zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. 

Brak indeksacji budżetu LSR oraz poziomów wsparcia w czasach galopującej inflacji 

sprawia,  

że z każdym rokiem dotacje z budżetu LSR stają się coraz mniej atrakcyjne (szczególnie  

w przypadku podmiotów publicznych – wliczanie wkładu własnego beneficjenta, jako 

środków udzielonych z LSR jest niezrozumiałe, krzywdzące i pomniejsza budżet LSR o 40% 

wartości, gdyż są to środki „wirtualne”, nie przekazywane beneficjentom). 

Liczne trudności „systemowe”, zewnętrze udaje się pokonać dzięki bardzo dobrej współpracy 

lokalnej i dużej aktywności LGD w zakresie działań informacyjno-promocyjnych. Ogromną 

pracę wykonano w zakresie animacji społeczności lokalnej przy realizacji projektów 

grantowych. Dzięki temu nabory cieszą się wciąż sporym zainteresowaniem mieszkańców, 

choć niepokoi rosnący odsetek rezygnacji z realizacji operacji (długi czas oceny wniosku 

powoduje, że przyznane wsparcie nie pozwala na realizacje projektu w zaplanowanym 

zakresie przez wyraźny wzrost cen). 

Praca Biura i poszczególnych organów LGD jest oceniana pozytywnie, wszyscy dokładają 

starań, aby LSR została zrealizowana jak najlepiej. W kolejnej strategii warto jednak założyć 

możliwość dokonywania zmian i przesunięć środków w miarę zmian lokalnych potrzeb  

i sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Dużym ułatwieniem w zakresie aktywizacji mieszkańców byłyby mechanizmy 

prefinansowania operacji realizowanych przez np. organizacje pozarządowe. Obowiązująca 

zasada refundacji poniesionych wydatków bardzo ogranicza krąg zainteresowanych 

wnioskodawców. 

 

Ocena wg. kryteriów ewaluacyjnych: 

1. Trafność – ocena bardzo dobry. Ogłaszane przez LGD konkursy niezmiennie 

spotykają się z dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy składają liczne wnioski o 

dofinansowanie z budżetu LSR. Wnioskowane kwoty z zasady znacznie przewyższają 

dostępną pulę środków. 
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2. Skuteczność – ocena dostateczny+. Obecnie nie widać zagrożenia dla osiągnięcia 

zakładanych wartości docelowych wskaźników (z wyjątkiem projektów współpracy i koncepcji 

SV), ale tempo realizacji LSR jest dużo wolniejsze niż zakładano w 2015 roku. 

3. Trwałość – obecnie brak możliwości oceny. Głównym zabezpieczeniem są tutaj 

zobowiązania umowne beneficjentów. 

4. Terminowość – ocena negatywna (wynikająca jedynie z uwarunkowań 

zewnętrznych). LGD uważa, że byłaby w stanie osiągnąć założenia pierwotnego Planu 

działania, gdyby nie opóźnienia po stronie innych instytucji (MRiRW, ARiMR oraz przede 

wszystkim UMWD) oraz konieczność ciągłego aktualizowania umowy między LGD a UMWD. 

Do końca 2021 r. umowa ramowa została zmieniona aż 9 razy, a każda aktualizacja 

wymagała czasowego wstrzymania naborów, do czasu zawarcia aneksu. Aneksy wynikały z 

ciągłych zmian w prawie i zasadach realizacji LSR, a nie z woli LGD. 

 

Poniżej zaprezentowano podsumowanie wyników badania ewaluacyjnego w formie 

syntetycznych odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze wskazane w Tabeli 1. 

 

Tabela 4. Odpowiedzi na pytania badawcze – synteza: 

Ocena wpływu na 

kapitał społeczny 

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

aktywność społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego 

w przyszłości? 

Widać wyraźny pozytywny wpływ działalności LGD Ślężanie na aktywność społeczną i budowę 

kapitału społecznego. LGD blisko współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi i liderami 

lokalnymi. Od lat podejmowane są działania na rzecz ich sieciowania, wymiany dobrych praktyk, 

organizowania wspólnych spotkań i szkoleń, prowadzonych przez zewnętrznych ekspertów. LGD 

stara się włączać w swoje inicjatywy jak najszerszy krąg mieszkańców i docierać z informacjami do 

nawet najmniejszych miejscowości (przez sołtysów, członków OSP czy KGW).  

Największym osiągnięciem jest zrealizowanie tak wielu projektów grantowych (w tym 

infrastrukturalnych), choć wymagało to tytanicznej pracy po stronie LGD i grantobiorców. 

 

Dalsze wspieranie działań rozwijających kapitał społeczny wymagałoby: 

1. Zwiększenia środków na działania aktywizacyjne prowadzone „w terenie”, w małych 

społecznościach (osiedla, sołectwa), 

2. Prostych i przyjaznych procedur wspierania finansowego małych organizacji 

pozarządowych, obejmujących wysokie prefinansowanie, 
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3. Stworzenia ciekawej, nowatorskiej oferty edukacyjnej LGD (np. dłuższe kursy dla 

animatorów lokalnych, przewodników lokalnych, producentów produktów lokalnych – 

kilkanaście-kilkadziesiąt godzin zajęć dopasowanych do specyfiki danej grupy), 

4. Ułatwienia finansowania działań prowadzonych wyłącznie w świecie wirtualnym – 

szczególnie w kontekście utrzymywania się stanu zagrożenia epidemiologicznego, 

5. Umożliwienia składania wniosków on-line (przynajmniej w ramach projektów grantowych). 

Przedsiębiorczość  W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju 

przedsiębiorczości?  

 Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych 

edycji LSR jest wskazane?  

Do tej pory w wyniku realizacji LSR stworzono 36 nowych miejsc pracy, a kolejne powinny powstać 

w wyniku operacji, które już mają zawarte umowy przyznania pomocy (łącznie założono stworzenie 

90 nowych miejsc pracy). Konkursy z zakresu przedsiębiorczości cieszyły się do tej pory bardzo 

dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Jednak pogarszająca się sytuacja gospodarcza może 

ten trend odwrócić. Jest to szczególnie ryzykowne w kontekście dużej puli pozostającej do 

wykorzystania na podejmowanie działalności gospodarczej (operacje zostały wybrane przez LGD, 

ale wciąż nie zawarto umów – rosną obawy, że wnioskodawcy będą masowo rezygnować z 

udzielonego wsparcia). Poza tym, do LGD już płyną informacje, że część beneficjentów rezygnuje 

ze wsparcia „na ostatniej prostej”, po podpisaniu umowy i rozpoczęciu realizacji projektu (ze 

względu na wzrost cen planowanych zakupów i jednoczesny spadek opłacalności prowadzenia 

firmy przy silnej inflacji). 

W kolejnej LSR na przedsiębiorczość należy położyć mniejszy nacisk – dzięki wsparciu LGD udało 

się już stworzyć sieć lokalnych przedsiębiorców, którzy wypełnili większość nisz zidentyfikowanych 

w LSR.  

Turystyka 

i dziedzictwo 

kulturowe 

 W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału 

w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

Na poprawę stanu infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej przeznaczono możliwie dużą 

pulę środków w ramach LSR. Tym niemniej lokalne potrzeby są znacznie większe i LGD chętnie 

udostępniłaby jeszcze większe pule środków na to działanie. Poza tym część wsparcia 

infrastruktury była realizowana projektami grantowymi – powstało więc więcej małych obiektów, 

rozmieszczonych na całym obszarze LGD. 

W kolejnej LSR warto rozważyć wsparcie dla tworzenia nowych dużych atrakcji turystycznych, 

szczególnie całorocznych albo o możliwie długim sezonie funkcjonowania. 

Grupy 

defaworyzowane 

 Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy 

realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

 Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania 

ubóstwa i wykluczenia społecznego? 
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LGD przyjęła możliwie szeroką definicję grup defaworyzowanych i skierowała do nich różne formy 

wsparcia. Po latach realizacji LSR widać wyraźnie pozytywny wpływ LGD na aktywizację osób z 

grup defaworyzowanych. Jednak wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego jest 

niewielki i wyłącznie pośredni. Instytucjami, które powinny udzielać wsparcia osobom ubogim i 

wykluczonym są ośrodki pomocy społecznej, centra interwencji kryzysowej czy powiatowy urząd 

pracy.  

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

 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

LGD ocenia innowacyjność każdej operacji w ramach obowiązującego katalogu lokalnych kryteriów 

wyboru operacji. Najczęściej wnioskodawcy proponują innowacyjne produkty, usługi i rozwiązania, 

które stanowią nowość w skali lokalnej. Choć nie brakowało też pomysłów, o których nie słyszał 

wcześniej żaden z członków Rady (np. innowacyjny taniec flamenco z koniami). Niestety, w opinii 

członków Rady to kryterium było najtrudniejsze w ocenie przy każdym wniosku (niezależnie od 

zakresu tematycznego). 

Projekty 

współpracy 

 Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów 

współpracy?  

 Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy 

w przyszłości? 

LGD wg. stanu na koniec 2021 r. nie podpisała żadnej umowy na realizację projektu współpracy. 

Nałożyły się tutaj problemy wywołane pandemią oraz bardzo długi czas oceny wniosków o 

przyznanie pomocy.  

LGD chciałaby kontynuować realizację projektów współpracy w dotychczasowej formule, ale 

zgodnie z zapowiedziami MRiRW nie będzie to już możliwe. 

Ocena 

funkcjonowania 

LGD 

 Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną 

i skuteczną realizację LSR?  

 Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, 

informacyjno-promocyjnych, doradczych?  

 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej 

realizowała LSR? 

W opinii badanych niektórzy członkowie LGD zaangażowali się w skuteczne wdrażanie obecnej 

LSR, a inni nie włączali się w bieżące prace i ustalenia. Bardzo pozytywnie oceniono przede 

wszystkim działania Zarządu i Biura LGD. W wywiadzie wskazywano także niewystarczającą 

współpracę z Urzędem Marszałkowskim – LGD często brakuje kluczowych informacji albo spływają 

one ze znacznym opóźnieniem (np. odpowiedzi na zapytania dotyczące kwalifikowalności). 

Skuteczność i efektywność działań informacyjno-promocyjnych jest możliwie wysoka. 

Postulowane zmiany w działaniu LGD, mające wpływ na skuteczność realizacji LSR, obejmowały: 

 Zmiany wewnętrznych procedur umożliwiające działanie wszystkich organów i biura bez 

konieczności osobistych spotkań, możliwość składania wniosków do LGD on-line, 

 Zwiększenie nakładów na koszty bieżące, zatrudnienie dodatkowych pracowników w Biurze 

LGD, zmiana lokalizacji Biura na większy lokal, 
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 Dalsze zwiększanie liczby spotkań i szkoleń dla beneficjentów (z rosnącym znaczeniem 

szkoleń z zakresu poprawnej realizacji i rozliczania projektów). 

Respondenci podkreślali też, że oczekują zmian głównie w zachowaniu instytucji zewnętrznych – 

UM, ARiMR oraz MRiRW.  

Ocena procesu 

wdrażania 

 

 

 

 Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie 

z planem?  

 Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco 

przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów?  

 Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych  

z celami LSR)? 

 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających 

informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

Postęp rzeczowy i finansowy są znacznie wolniejsze niż pierwotne założenia LGD. Wynika to 

głównie z nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od LGD. 

Procedury dla trybu konkursowego i grantowego są bardzo skomplikowane, nieprzyjazne i 

odstraszające dla większości zainteresowanych mieszkańców. Zniechęca ich przede wszystkim 

wielomiesięczne oczekiwanie na ocenę projektu i ewentualne zawarcie umowy oraz konieczność 

pokrycia kosztów projektu ze środków własnych i (ponownie) długiego oczekiwania na refundację 

poniesionych wydatków. 

Kryteria wyboru operacji są raczej zero-jedynkowe (zgodnie z wymogiem MRiRW) i tak naprawdę 

nie pozwalają na całościową, jakościową ocenę projektu. Jeśli wniosek osiąga choć jeden wskaźnik 

realizacji LSR to może być wybrany (brakuje narzędzi do premiowania bardziej ambitnych 

wnioskodawców). Na wysoką jakość finansowanych przez LGD projektów wpłynęło jednak bardzo 

duże zainteresowanie mieszkańców – wnioskowane kwoty w naborze znacznie przekraczały 

planowaną alokację, dzięki czemu do sfinansowania przekazano tylko najlepsze wnioski. 

Istniejący system wskaźników pozwala monitorować podstawowe zjawiska. Wyraźnie brakuje 

jednak narzędzi do pomiaru wartości dodanej. 

Wartość dodana 

podejścia 

LEADER 

 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy 

różnymi aktorami, budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 

 Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy 

jest w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?  

 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR  

i czy te projekty przyczyniają się do jego wzmocnienia? 

 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne 

względem siebie lub względem wiodącego projektu/tematu 

określonego w LSR? 

Działania LGD wyraźnie poprawiły komunikację i sieciowanie lokalnych partnerów (Targ Ziemi, 

Sklepik Ślężański). Stopień wykorzystania potencjału rozwojowego LGD należy określić na tym 

etapie jako umiarkowany. LGD w swojej strategii położyła nacisk na rozwój przedsiębiorczości oraz 
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potencjału turystycznego i produktów lokalnych.  

Projekty finansowane ze środków LSR przyczyniają się do wzmocnienia potencjału rozwojowego 

obszaru, głównie w zakresie: modernizacji infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, modernizacji 

infrastruktury aktywizacji społecznej oraz zwiększenia poziomu przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców. 

Poszczególne operacje inwestycyjne są komplementarne względem siebie w ujęciu terytorialnym 

(gminy) i dodatkowo przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanowią 

niezbędną bazę do rozwoju społeczno-gospodarczego i turystycznego obszaru LGD. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ewaluacji i wywiadów  

z przedstawicielami LGD. 

 

6. Rekomendacje: 
 

Na podstawie wniosków z badania ewaluacyjnego sformułowane zostały następujące 

rekomendacje dla LGD Ślężanie: 

1. Należy pilnie uruchomić działania z zakresu projektów współpracy i opracowania 

koncepcji Smart Village. 

2. Należy przeanalizować możliwość zmian w strukturze budżetu LSR w celu poprawy 

efektywności wykorzystania środków (np. przesunięcie środków niewykorzystanych  

do tej pory na kategorie interwencji, które cieszą się największym zainteresowaniem 

wnioskodawców albo takich, które mogą zostać stosunkowo szybko wdrożone). 

3. LGD powinna na bieżąco monitorować wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

obszaru i wpływ epidemii koronawirusa na lokalne uwarunkowania (w celu 

optymalnego określenia rodzajów wsparcia w nowej LSR, w szczególności  

w odniesieniu do przedsiębiorców). 

4. Grupa powinna podjąć wszelkie działania przyczyniające się do skrócenia czasu 

oceny operacji w Urzędzie Marszałkowskim. Wielomiesięczne oczekiwanie skutkuje 

licznymi rezygnacjami wnioskodawców, osłabiając tempo wdrażania LSR. 

5. Ze względu na rosnący poziom kontraktacji warto rozbudować ofertę szkoleń z 

zakresu prawidłowej realizacji i rozliczania operacji. 

6. Należy możliwie szybko gromadzić od beneficjentów ankiety monitorujące, 

pozwalające na uwzględnienie efektów rzeczowych w sprawozdaniu z realizacji LSR. 

7. W kolejnym okresie programowania należy zabiegać o: 

 Zwiększenie podmiotowości LGD i jej wpływu na rodzaje podejmowanych 

interwencji oraz sposób podziału środków w budżecie (zamiast gotowego 
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katalogu inicjatyw i sztywnych proporcji w budżecie, wynikających z 

odgórnych regulacji), 

 Odbiurokratyzowanie i uproszczenie zasad ubiegania się o pomoc ze środków 

LSR, 

 Zwiększenie prefinansowania (szczególnie w projektach grantowych i dla 

organizacji pozarządowych), 

 Przywrócenie Radzie możliwości całościowej, jakościowej oceny operacji  

w kontekście założeń LSR i wprowadzenie mechanizmu premiującego 

projekty o najwyższej punktacji na etapie oceny w UM (szybsza weryfikacja, 

wyższy poziom dofinansowania itp.), 

 Zwiększenie roli LGD jako animatora życia lokalnego wraz z oddzielnym 

budżetem na prowadzenie działań animacyjno-aktywizacyjnych dla wszystkich 

mieszkańców obszaru (a nie wyłącznie potencjalnych wnioskodawców czy 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), niezależnym od tempa wypłat 

środków dla beneficjentów LSR, 

 Poprawę wymiany informacji i budowę bardziej partnerskich relacji, opartych  

na wzajemnym zaufaniu, pomiędzy LGD a UM, 
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