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Wstęp 

Lokalna Grupa Działania jest trójsektorowym partnerstwem terytorialnym działającym 

na obszarze 6 gmin powiatu goleniowskiego w województwie zachodniopomorskim. 

LGD jako Stowarzyszenie  zarejestrowane jest Krajowym Rejestrze Sądowym i działa ono na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 

2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r., Nr 64, poz. 427, rozporządzenie rady (WE) 

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

przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277 z 

dnia 21 października 2005 r.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i statutu. 

Przyjmuje się, że partnerstwa terytorialne w tym lokalne grupy działania wiązane są z 

koncepcją rozwoju wewnętrznego, a więc opartego przede wszystkim na potencjale wzrostu 

danych regionów. Podstawową zasadą tej koncepcji jest pogląd, że długookresowy i trwały 

rozwój może zapewnić zainicjowanie oddolnych procesów opartych na zasobach lokalnych i 

oddolnej strategii rozwoju przygotowanej w ramach współpracy mieszkańców, lokalnych 

organizacji i instytucji. W tej koncepcji wspiera się głównie drobną przedsiębiorczość o 

zróżnicowanym typie działalności, a nie dużych inwestorów. Zwraca się także dużo uwagi na 

zaspokajanie lokalnych potrzeb społecznych (także tych pozaekonomicznych), a nie tylko 

generowanie jak największych dochodów i efektywności produkcji. W tej koncepcji potrzeby 

ludności mają być zaspokajane w większym stopniu przez działania samych mieszkańców, 

które powinny być oddolne, ale wspierane i czasem inicjowane, ale nie sztucznie kierowane 

przez administrację publiczną.  

W przypadku LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego będącej 

przedmiotem ewaluacji jest to obszar pokrywający się z obszarem powiatu goleniowskiego. 

(gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów i Stepnica). 

Jej celem była ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pracy Lokalnej Grupy 

Działania jako stowarzyszenia.  

Badanie realizowane było w okresie od  1 grudnia 2011r. do 30 grudnia 2011r. 
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I. Określenie celu i zakresu ewaluacji 

Zapisy rozdziału XIII w LSR  zakładają, że ewaluacji będą podlegać: 

• wszystkie zrealizowane w danym roku kalendarzowym przedsięwzięć wraz z oceną 

wpływu na realizację celów LSR; 

• jakość partnerstwa; 

• sprawność funkcjonowania LGD ; 

• funkcjonowanie biura LGD i funkcjonowanie organów LGD; 

• efektywność stosowanych procedur; 

• efektywność przepływu informacji i sprawność w podejmowaniu decyzji. 

 

LGD określiło cel główny badania:  

Określenie stopnia wdrażania LSR i sprawności funkcjonowania LGD 

Wnioski i rekomendacje z niniejszego opracowania będą wykorzystywane do usprawnienia 

funkcjonowania Biura oraz aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

II. Opis zastosowanych metod ewaluacji 

Ocena LSR została dokonana w oparciu o badania empiryczne, w trakcie których gromadzone 

były dane ilościowe i jakościowe. 

Stosując metodę ilościową wykorzystano ankietę, którą wypełniło: 43 osoby (po ok. 7 z 

jednej gminy). Były wśród nich: 

• osoby związane z organizacjami pozarządowymi; 

• instytucjami składające wnioski do PROW; 

• przedsiębiorcy; 

• lokalni liderzy; 

• sołtysi; 

• inne osoby będące potencjalnymi beneficjentami działań LGD. 

Zastosowany kwestionariusz ankiety zawiera załącznik nr1 do niniejszego raportu. 

 

Dane jakościowe pochodzą: 

- z wywiadów swobodnych z przedstawicielami biura (4 osoby), 

 - 57 wywiadów swobodnych z mieszkańcami obszaru LGD (załącznik nr 2), 

- ze zogniskowanych wywiadów grupowych z mieszkańcami obszaru LGD (2 grupy po 10 

osób).  
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Dane ilościowe i jakościowe zostały uzupełnione o informacje zawarte w dokumentach oraz 

poprzez własne obserwacje. 

Dokumenty, które posłużyły analizie: 

o Lokalna Strategia Rozwoju z załącznikami; 

o złożone wnioski w dotychczasowych naborach; 

o Regulamin Rady LGD; 

o Instrukcja kancelaryjna; 

o protokoły z Walnych Zebrań Członków; 

o uchwały Walnego Zebrania; 

o protokoły z zebrań Zarządu 

o materiały promocyjne i informacyjne 

Na podstawie przyjętej procedury monitorowania i wdrażania strategii przyjęto następujące 

wskaźniki, które podlegać będą badaniu i ocenie: 

WSKAŹNIKI 

1) liczba udzielonych porad lub konsultacji przez Biuro LGD 

2) liczba zgłoszonych projektów o dofinansowanie w danym okresie wdrażania 

3) opis wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów LSR 

4) wartość wkładu własnego podmiotów lokalnych 
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III. Wyniki i ich analiza 

 

Wyniki przedstawiono w ujęciu gwarantującym realizację zapisów z rozdziału XIII w LSR.  

Analiza danych zastanych. 

Analiza wpływu na realizację celów LSR. W 2011 roku w wyniku szkoleń 

realizowanych przez Wydział PROW UM w Szczecinie zostały wypracowane nowe 

wskaźniki produktu i rezultatu poszczególnych operacji. Wskaźniki oddziaływania mogą 

jednak nie zostać osiągnięte ze względów niezależnych od LGD, np. zmiana sytuacji na 

rynku pracy, zmiana zasad funkcjonowania opieki społecznej, zdrowotnej i systemu edukacji, 

zmiany struktury demograficznej. Wpływ na realizację wskaźników rezultatu będzie mieć 

również fakt czy w 2015 roku będą już dostępne środki z nowego okresu programowania. 

 

 

Wskaźnik:  

1. liczba udzielonych porad lub konsultacji przez Biuro LGD 

W roku 2010 -127 razy członkowie LGD korzystali z porad lub konsultacji 

udzielanych przez pracowników biura LGD. Natomiast w 2011 było ich 81 

zarejestrowanych dłuższych (30-45 minutowych konsultacji) oraz 350 porad i 

informacji telefonicznych (oświadczenie pracownika) 

 

Wskaźnik:  

2. liczba zgłoszonych projektów o dofinansowanie: 

Tabela 1. 

Ilość wniosków L.p. Rodzaj działania 

Rok 2010 Rok 2011 

1. Małe projekty 12 26 

2. Odnowa i rozwój wsi 4 4 

3. Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
0 3 

4. Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 

0 2 
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Z zestawienia wynika znaczny postęp w ilości składanych wniosków. Jednak o ile w działaniu 

Odnowa i rozwój wsi alokacja jest wykorzystywana to w pozostałych pozycjach sytuacja nie 

jest dobra co pokazuje tabela 2 i 3. 

Tabela 2. 

 Stopień wykorzystania alokacji w kolejnych naborach. 

Nabór Działanie Alokacja 
Łączna suma 

wnioskowanych kwot 

Procent 

wykorzystania 

alokacji 

1/2009 Odnowa i rozwój wsi 810 000,00 810 000,00 100,00% 

2/2009 Małe projekty 142 000,00 112 073,50 78,93% 

1/2010 Odnowa i rozwój wsi 810 000,00 810 000,00 100,00% 

2/2010 Małe projekty 202 000,00 156 976,80 77,71% 

1/2011 Odnowa i rozwój wsi 870 834,00 870 832,00 100,00% 

2/2011 Małe projekty 486 270,00 423 029,18 86,99% 

3/2011 

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 

672 000,00 112 500,00 16,74% 

4/2011 
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
690 000,00 173 161,80 25,10% 

 

Wykorzystanie alokacji w ramach LSR do grudnia 2011r. przedstawia poniższe zestawienie: 

Tabela 3. 

 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i 
rozwój mikro-

przedsiębiorstw 

Odnowa i 
rozwój wsi 

 Małe 
projekty 

 Wdrażanie 
projektów 
współpracy 

Alokacja do 
refundacji 672 000,00 zł 690 000,00 zł 4 388 307,00 zł 848 701,00 zł 170 664,00 zł 

      

112 500,00 zł 173 161,80 zł 140 832,00 zł 473 106,18 zł 15 990,00 zł Wnioski 
złożone 
przed 
podpisaniem 
umowy 16,74% 25,10% 3,21% 55,74% 9,37% 

      

0,00 zł 0,00 zł 2 250 000,00 zł 101 035,07 zł 14 820,07 zł Wnioski po 
podpisaniu 
umowy 0,00% 0,00% 51,27% 11,90% 8,68% 
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Niepokojący jest fakt niskich wskaźników procentowych kwot umów będących po podpisaniu 

umowy z UM i ARiMR.  Średnia w województwie zachodniopomorskim w przypadku 

małych projektów wynosi 7% stąd uzyskanie 11,9% należy uznać za dobry wynik. Jest on 

jednak daleki od oczekiwań. Z uwagi na niewykorzystywanie środków w Małych projektach 

należy rozważyć ich przesunięcie do Odnowy i rozwoju wsi. W innym przypadku utrzymaniu 

tego zjawiska w efekcie końcowym spowoduje nie wykorzystanie środków finansowych.  

Nadzieją na zmiany są zapowiedzi zmian organizacyjnych w UM w Szczecinie. Najlepsza 

sytuacja jest w działaniu Odnowa i rozwój wsi, gdzie 51,27% środków jest 

zagwarantowanych w podpisanych umowach. 

W przypadku dwóch ostatnich działań należy oczekiwać poprawy po wyczerpaniu alokacji w 

ARiMR w Szczecinie i przekierowaniu potencjalnych beneficjentów do LGD. 

 

Wskaźnik: 3. Opis wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów LSR. 

Urealnienie wskaźników produktu i rezultatu było oczekiwanym posunięciem należy 

jednak w 2012 roku zebrać odpowiednie dane charakteryzujące poszczególne wskaźniki aby 

móc jednoznacznie określić stopień realizacji LSR. 

Stąd z uwagi na kontynuację przedsięwzięć w 2012r. ocena jakościowa realizacji LSR jest 

ograniczona.  

Właściwym momentem oceny będzie uzyskanie danych po zakończeniu procesów 

inwestycyjnych oraz działań podejmowanych w ramach poszczególnych operacji.  

 

Wskaźnik: 4. Wartość wkładu własnego beneficjentów – możliwy do określenia po pełnej 

realizacji operacji 

 

Jakość partnerstwa według danych zastanych nie uległa zasadniczym zmianom. Aktualnie 

w stowarzyszeniu jest 62 członków (przy 54 w 2010 roku). Jest to wartość bezpieczna - 

przekraczająca ilość 50.  

 

Sprawność funkcjonowania LGD.  

Na podstawie zebranych informacji należy stwierdzić, że „organizm” LGD funkcjonuje 

sprawnie. Analiza dokumentów nie wykazała zagrożeń. Realizowane uzupełnienia, 

podpisywane kolejne aneksy do umów z UM były związane z dostosowaniem realizacji LSR 

do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych stowarzyszenia. 
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Na uwagę zasługuje staranność prowadzonej dokumentacji i wprowadzenie Instrukcji 

kancelaryjnej, która spowodowała uporządkowanie istniejącej dokumentacji i skrócenie czasu 

przygotowania m.in. wniosków o płatność. Zatrudnienie osoby zajmującej się informowaniem 

zwiększyło skuteczność przekazywanych informacji.  

 

Funkcjonowanie biura LGD i funkcjonowanie organów LGD nie budzi zastrzeżeń. Jak 

wynika z analizy protokołów organy LGD funkcjonują sprawnie. Decyzje w stowarzyszeniu 

są podejmowane stosunkowo szybko w określonych terminach. Pracownicy biura wskazali 

dwa obszary najczęściej zadawanych pytań przez klientów. Jeden z nich to możliwości 

dofinansowania z LGD planowanych działań, a drugi to rodzaje działań edukacyjnych i 

szkoleń - proponowane i organizowane przez LGD. 

Z punktu widzenia potencjalnych oszczędności celowym wydaje się doprowadzenie do 

ostatecznego przekształcenia LGD w OPP. 

 

Efektywność stosowanych procedur należy w LGD podzielić na te związane z PROW i 

procedury funkcjonujące w biurze LGD. Niestety procedury PROW - nadal jak w ubiegłym 

roku - powodują długi okres oceny formalnej (ok. 5 m-cy) i są niejednokrotnie niezrozumiałe 

dla beneficjentów. Stąd ograniczona ilość wniosków składanych w ramach Małych 

projektów. Na kształt procedur PROW, LGD ma niewielki wpływ – może jedynie 

wnioskować o ich uproszczenie do Urzędu Marszałkowskiego i zgłaszać ten problem na 

forach krajowych. W ostatnim kwartale 2011 roku zauważono istotne przyspieszenie 

sprawdzania złożonych wniosków do UM w Szczecinie. 

 

Efektywność przepływu informacji i sprawność w podejmowaniu decyzji według analizy 

protokołów Zarządu jest właściwa. Odbywane regularnie zebrania Zarządu (śr. 1 raz w m-cu) 

ich zakres tematyczny sprawiają, że decyzje podejmowane są we właściwych terminach. Nie 

stwierdzono przedłużania się procesów decyzyjnych. Przepływ informacji w strukturze LGD 

zapewnia m.in. strona internetowa, telefony i poczta elektroniczna, którą informuje się 

członków o wszystkich posunięciach Zarządu oraz o bieżących działaniach LGD 

wykraczających poza PROW np. w ramach KSOW. 

 

Przynależność do Zachodniopomorskiej Sieci LEADERA oraz KSOW stanowi platformę 

wymiany informacji i doświadczeń z innymi LGD.  Jak w roku poprzednim aktywność LGD 

w tym obszarze jest również duża. W ramach projektów współpracy LGD współorganizowało 
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II Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego (LIZ). Wnioski do KSOW i realizacja przez 

LGD szkoleń dla osób pracujących w świetlicach wiejskich na terenie Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

Przedstawienie uzyskanych danych. 

 

Badanie ankietowe. 
 

Kwestionariusze dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania i wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju zostały wypełnione przez 43 osoby. Ankietowani oceniali jakość strategii 

rozwoju, współpracę w LGD na rzecz realizacji LSR, jakość porad i konsultacji udzielonych 

przez pracowników biura LGD, przepływ informacji w ramach LGD oraz swoją aktywność w 

ramach działalności LGD. Oceny wystawiane były w pięciopunktowej skali (1 pkt – bardzo 

nisko, 2pkt – nisko, 3pkt – zadowalająco, 4pkt – wysoko, 5pkt – bardzo wysoko).  

W porównaniu do danych uzyskanych za 2010 rok obecnie wypełnione ankiety pozwoliły 

pełniejszą interpretację. Zauważalny jest wzrost rozpoznawalności Stowarzyszenia, 

znajomość LSR oraz działalności LGD. 

 

Ankietowani najlepiej ocenili jakość porad i konsultacji udzielonych przez pracowników 

biura LGD. Odpowiedź uzyskała 184 (6x3pkt, 19x4pkt, 18x5pkt) na 215 możliwych, 

wszystkich do uzyskania punktów (85,58%).  

 

Współpraca w LGD na rzecz realizacji LSR została oceniona na poziomie 81,40% - 

łącznie 175 punktów (1x2pkt, 9x3pkt, 19x4pkt, 14x5pkt). 

 

Podobnie oceniono jakość Lokalnej Strategii Rozwoju, która uzyskała 174 punkty 

(12x3pkt, 17x4pkt, 14x5pkt) – 80,93%. 

 

Przepływ informacji w ramach LGD oceniono na 77,21% (166 punktów łącznie: 1x2pkt, 

13x3pkt, 17x4pkt, 11x5pkt). 

 

Najniższe oceny pojawiły się przy pytaniu o swoją aktywność w ramach działalności LGD. 

Tutaj pojawiły się 3 odpowiedzi określające aktywność na bardzo niskim poziomie (3x1 pkt),  
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7 na niskim (7x2 pkt), 15 na zadowalającym. (15x3 pkt). 13 Osób określiło swoją aktywność 

wysoko (13x4 pkt), 5 – bardzo wysoko (5x5pkt). Łącznie 139 punktów (64,65%). 

 

W pytaniach otwartych pytano ankietowanych o to w jaki sposób można by poprawić 

Lokalną Strategię Rozwoju. 9 osób udzieliło odpowiedzi „nie wiem”/”nie mam pomysłu” 

oraz „nie mam zastrzeżeń”; 2 osoby przyznały, że nie znają dokumentu. Wśród pozostałych 

odpowiedzi pojawiały się takie jak: „spotkałem się z działalnością LSR, ale posiadam zbyt 

mało informacji, aby wyrazić opinię na ten temat”, „moim zdaniem nic, ponieważ nie jestem 

w temacie”, „większy dopływ finansowy na rozwój świetlic mniejszych miejscowości”, 

„więcej spotkań w terenie”, „położyć większy nacisk na działania społeczne, mniej na 

działalność w kierunku biznesowym i gospodarczym”. Pozostałe osoby wpisały brak uwag 

lub nie odpowiedziały. 

 

Wśród propozycji na poprawę przepływu informacji w ramach LGD najczęściej wskazywano 

na potrzebę organizacji większej ilości spotkań (8 odpowiedzi) dystrybucję 

plakatów/folderów/ulotek informacyjnych (3 odpowiedzi), zamieszczanie informacji w 

lokalnej prasie (2 os.) lub na tablicach ogłoszeniowych (1 os.). Pojawiły się także propozycje 

wyjazdów studyjnych – integracyjnych, wydawania biuletynu informacyjnego w wersji 

papierowej, który byłby dystrybuowany poprzez sołectwa, rozmów i przedstawiania zapisów 

strategii mieszkańcom przy każdej nadarzającej się okazji, promocji przez strony organizacji 

pozarządowych oraz kontakt poprzez SMS. 3 osoby określiły przepływ informacji jako 

dobry/zadowalający. Pozostałe wpisały brak uwag.  

 

Na pytanie o ilość czasu poświęconego na analizę Lokalnej Strategii Rozwoju najwięcej osób 

wpisało 1 godz. (7 osób) lub poniżej 1 godz. (7 osób). 4 osoby zadeklarowały 2 godziny oraz 

po dwie osoby 5 godz. i po 3 godz. Pojedyncze osoby podało takie odpowiedzi jak „4 godz.”, 

„10 godz.”, „30 godz.” oraz „dużo” i „wystarczająco”. 

 

W części ankiety dotyczącej oceny pracy biura LGD w roku 2011 na pytanie „Ile razy 

korzystałaś/eś z porad lub konsultacji udzielanych przez pracowników biura LGD?”  

8 osób odpowiedziało, że korzystało czterokrotnie,  

5 osób – 2 razy,  

3 osoby – 3 razy,  

2 osoby – 5 razy,  
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2 osoby - 10 razy,  

2 osoby – 1 raz,  

1 osoba – 7 razy.  

4 osoby wskazały na kilkukrotne korzystanie z porad i konsultacji, ale nie potrafiło podać 

tego liczbowo.   

 

Pozostałe osoby nie korzystały z konsultacji lub nie udzieliły odpowiedzi. 

 

Na pytanie „czy godziny otwarcia biura LGD (8.00-16.00, Brama Wolińska w Goleniowie) 

odpowiadają Twoim potrzebom”  

19 osób odpowiedziało „tak”,  

2 zaproponowały, aby biuro było czynne w godzinach 9:00 do 17:00.  

Pozostałe osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. 

 

W uwagach i propozycjach dotyczących działalności LGD osoby ankietowane udzieliły 

następujących odpowiedzi: „jestem zadowolona z działalności LGD”, „bardzo efektywnie 

korzystam ze wszelkich propozycji poprawy kulturowej mojej i mojego otoczenia”, „więcej 

spotkań na sesjach z sołtysami, spotkania w świetlicach itp.”, „więcej wyjazdów studyjnych, 

integracyjnych”, „organizacja spotkań informacyjnych w gminach z większą częstotliwością”, 

„podjąć działania w kierunku zmiany (uproszenia) procedur związanych z rozpatrywaniem 

wniosków”, „Mile widziane dalsze wyjazdy studyjne, warsztaty rękodzielnicze”.  

 

Wywiad swobodny z pracownikami biura 
 

 

1.        W jaki sposób realizacja naborów wniosków wpływa na realizację LSR? 

 Uczestnicy stwierdzili, że nabory wniosków, które do tej pory przeprowadziło biuro LGD 

oraz realizacja działań edukacyjnych w sołectwach wpłynęły pozytywnie na realizację 

LSR. Wnioski które wpływały w konkursach odpowiadały celom i założeniom Strategii, 

jednak problemem okazywała się ich jakość,  a także procedury weryfikacji Urzędu 

Marszałkowskiego. Na dzień dzisiejszy istnieją obawy co do wydatkowania wszystkich 

środków. Pomimo poprawy obsługi i przyśpieszeniu spraw proceduralnych wielu 

beneficjentów zniechęciło się do składania wniosków co zdecydowanie utrudni realizację 

LSR. Z każdym rokiem uczestnicy zauważają rosnącą aktywność mieszkańców w postaci 



13 

 

ilości zapytań o możliwości dofinansowania z PROW oraz w postaci ilości składanych 

wniosków. 

 

2.        Jak ocenia Pani/Pan zaangażowanie członków stowarzyszenia? 

 W opinii pytanych zaangażowanie członków w działanie Stowarzyszenia nie jest 

zadowalające. Według nich jest kilka osób śledzących pracę LGD i oni są mocno 

zaangażowani w działalność stowarzyszenia, na które zawsze można liczyć. To osoby, 

które działają aktywnie na rzecz swojej społeczności. Jednak większość nie wykazuje 

zainteresowania. Zdarzają się też osoby zupełnie nie zaangażowane, a nawet działające 

na szkodę stowarzyszenia. Istnieje oczekiwanie wśród pytanych na większą ilość opinii i 

propozycji w szczególności jeśli chodzi o  budżet LGD. Jest to na tyle ważne, gdyż w ten 

sposób członkowie mają wpływ na działania LGD.  

 

3.        Co należy zmienić w funkcjonowaniu biura? 

 Pytani stwierdzali, że biuro LGD funkcjonuje sprawnie biorąc pod uwagę ilość spraw i 

działań jakie realizuje. Przez ostatni rok 2011 uporządkowano dokumentację i 

wprowadzono  instrukcję kancelaryjną co było niezbędne przy coraz większej ilości 

dokumentów. Coraz dłuższy okres funkcjonowania pozwala na eliminację błędów jakie 

się pojawiały. Dobrą zmianą organizacyjną było ustalenie stałych godzin pracy 

księgowej. Przyjęcie do pracy osoby znającej funkcjonowanie Internetu poprawiło 

przepływ informacji wśród członków Stowarzyszenia i informowanie na zewnątrz, 

czytelność stron Internetowych Stowarzyszenia, zwiększyła się również liczba osób, 

które mają swoją ofertę na stronie www.agropowiat.pl. Dobrym rozwiązaniem było 

również wprowadzenie weryfikacji dokumentów przez prawnika.  

 

4.        W jaki sposób Zarząd wypełnia swoje obowiązki? 

 Z obserwacji pytanych wynika, że zarząd wypełnia swoje obowiązki poprzez 

podejmowanie odpowiednich uchwał podczas spotkań zarządu, upowszechnianie 

informacji o Stowarzyszeniu i podejmowanych działaniach wśród społeczności swojej 

Gminy. Członkowie zarządu otwarcie dyskutują na aktualne tematy i starają się szybko 

podejmować decyzje.  
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5.        Jakie są procedury w LGD i czy są one efektywne? 

 Wnioski składne do LGD podczas naborów oceniane są przez Radę Stowarzyszenia pod 

kątem: 

  * zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 

  * zgodności z Lokalnymi Kryteriami – średnia punktów uzyskana z oceny zgodności 

przez dany wniosek plasuje go na odpowiednim miejscu na liście rankingowej.  

 Lista rankingowa to dokument na podstawie którego Rada Stowarzyszenia oraz Urząd 

Marszałkowski stwierdza czy dane wnioski mieszczą się w limicie środków. Najwięcej 

pracy we wdrożeniu procedur było w okresie 2009 i 2010 r. kiedy pracownicy nie mieli 

praktycznego doświadczenia w ich realizacji, jednak rok 2011 to już praca na 

sprawdzonych metodach i procedurach. Procedury regulują odpowiednie rozporządzenia 

(procedury nabory wniosków, ocena wniosków, odwoławcza), statut (procedury 

ubiegania się o członkostwo, rezygnację, zatrudnianie nowych pracowników itp.) i 

wewnętrzne regulaminy Stowarzyszenia. Pod kątem wpasowania działań w LSR 

procedury są efektywne. 

 

6.        Czy przepływ informacji w LGD jest właściwy? Jak on wygląda? 

 Biuro stara się aby informacje wypływały z biura jak najszybciej z zachowaniem 

obowiązujących terminów. Informacje o wszelkich spotkaniach i propozycjach 

umieszczane są na stronie internetowej. Osoby posiadające pocztę elektroniczną są 

powiadamiane za jej pomocą.  

 Dodatkowo podczas spotkań informacyjnych (ok. 40 w 2011roku) przekazywano ich 

uczestnikom aktualne dane na temat tego co się dzieje w Stowarzyszeniu. Dzięki 

przeprowadzaniu działań edukacyjnych Stowarzyszenie stało się bardziej rozpoznawalne. 

Duży wpływ na  znaczną poprawę przepływu informacji w LGD w 2011 roku miało 

zatrudnienie osoby, która w swoich obowiązkach ma za zadanie stały kontakt ze 

wszystkim z członkami stowarzyszenia, ale także z sołtysami. Pracownik biura LGD 

wypracował sobie bazę danych, na której bazuje. Dzięki temu może rozsyłać wszelkie 

wiadomości z aktualnymi działaniami LGD. Pod koniec roku pracownicy biura LGD byli 

obecni na 6 sesjach Rad Gmin - w celu przekazania informacji podsumowujących 

działalność LGD w 2011 r.  
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7.        Jak długo podejmowane są decyzje w LGD? Ile trwa proces decyzyjny? 

 Decyzje podejmowane są dosyć szybko. Sprawy wymagające konsultacji  z członkami 

zarządu omawiane są podczas spotkań zarządu. W sprawach wymagających szybkich 

decyzji biuro konsultuje się z Prezesem Stowarzyszenia.  

 

8.        O co najczęściej pytają klienci? 

 Beneficjenci przychodzą z różnymi pytaniami, a czasami problemami. Najczęściej 

pytania dotyczą możliwości dofinansowania z Małych projektów oraz Tworzenia i 

rozwoju mikroprzedsiębiorstw i Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej. 

Beneficjenci weryfikują pomysły oraz koszty swojego planowanego przedsięwzięcia. 

Wielu beneficjentów dzwoni przed naborami wniosków na działania edukacyjne w celu 

informacji jak wypełnić wniosek. Jeśli chodzi o problemy beneficjentów to najczęściej 

pojawiają się one przy odpowiedzi na uzupełnienia do wniosków weryfikowanych przez 

Urząd Marszałkowski. Beneficjenci boją się dzwonić bezpośrednio do Urzędu dlatego 

LGD stanowi „barierę ochronną”. Dużo osób pyta również o szkolenia dla osób 

pracujących w świetlicach (w tym z innych LGD). Niektóre osoby pytają o projekty typu 

„Ręką dzieło tworzone” i „Twórcza wieś”.  

 

Wywiad swobodny wśród mieszkańców został przeprowadzony na terenie 

LGD w miejscowościach: Modrzewie, Krępsko, Stepnica, Gąsierzyno, Miłowo, Żarnowo, 

Mosty, Burowo, Przypólsko, Kikorze, Węgorza, Czermnica, Trzechel, Błotno, Korytowo, 

Jenikowo, Dębice, Czarnogłowy, Łożnica, Rokita, Moracz i Kartlewo.  

 

Wzięło w nim udział 57 osób, w tym 41 kobiet i 16 mężczyzn.  

11 osób odmówiło udzielenia odpowiedzi.  

Największą grupę badanych stanowiły osoby w wieku od 31-40 lat (14 osób),  

po 12 osób liczyły grupy osób w wieku 41-50 oraz 51-60 lat,  

4 osoby od 21-30 lat,  

3 osoby od 61-70 lat  

oraz 1 osoba poniżej 20 roku życia.  

Wśród osób, z którymi przeprowadzono wywiad dominowały osoby z wykształceniem 

zawodowym – 21 osób, osoby z wykształceniem średnim stanowiły – 16 osób, podstawowym 

– 7 osób, wyższym – 2 osoby. 
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Spośród osób, z którymi przeprowadzono wywiad o Lokalnej Grupie Działania słyszało 8 

osób. Dużo bardziej rozpoznawalną nazwą jest nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie 

Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, którą rozpoznało 26 osób. Trzy osoby 

kojarzyły nazwę programu Leader. Jedna z osób wskazała także na finansowanie z Leadera 

świetlicy wiejskiej. Pozostałe osoby nie słyszały o żadnej z nazw lub odmówiły udzielenia 

odpowiedzi.  

 

Najczęstszym źródłem informacji mieszkańców terenów wiejskich są media (23 odpowiedzi 

w tym lokalna prasa 19),  

10-krotnie wskazano zebrania z sołtysem oraz tablicę ogłoszeń.  

Pozostałe odpowiedzi dotyczyły innych mieszkańców wsi (7 odpowiedzi), informacji 

pozyskiwanych w sklepie (7) od mieszkańców (4) i z ogłoszeń (3), Internet (5). Jedna osoba 

wskazała na proboszcza jako źródło informacji.  

 

Wśród osób, które słyszały o działalności LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin 

Powiatu Goleniowskiego źródłem wiedzy byli inni mieszkańcy wsi (8 osób), media - prasa, 

radio, telewizja (5 osób) członkowie stowarzyszenia lub pracownicy biura (5 osób), spotkanie 

informacyjne na sesji rady gminy (4 osoby). Trzy osoby dowiedziały się o Stowarzyszeniu 

bezpośrednio biorąc udział w szkoleniu, wyjeździe studyjnym i imprezie promocyjnej 

organizowanej przez Stowarzyszenie. Po jednej osobie wskazało na inne stowarzyszenie oraz 

Internet jako źródło wiedzy o Stowarzyszeniu.  

 

Spośród osób, które rozpoznają nazwę Stowarzyszenia 5 brało udział w różnych formach 

działalności Stowarzyszenia takich jak: kurs tańca, komputerowy, warsztaty rękodzielnicze i 

kulinarne wyjazd studyjny,  imprezy promocyjne (festyny, imprezy plenerowe) oraz szkolenia 

i wsparcie finansowe. Jedna osoba wskazała innych mieszkańców, którzy korzystali.  

 

Z biura LGD korzystało 6 osób, którzy wskazali m.in. na miłą obsługę, kontakt telefoniczny 

ze strony pracowników, komunikatywność i udzieloną pomoc. Jedna z osób wskazała na 

potrzebę bliższego i częstszego kontaktu.  

 

Jako pomoc ze strony Stowarzyszenia wskazywano m.in. pomoc w organizacji warsztatów (8 

odpowiedzi), festynów (2), kursu informatycznego dla osób starszych (1), w organizacji 
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imprez dla dzieci (2), młodzieży (1), dorosłych (1), promocji miejscowości (1), pozyskaniu 

funduszy (3) w tym na zakup sprzętu do świetlicy (1) lub zatrudnienie osoby do pracy w 

świetlicy (1).   

 

Na pytanie o rodzaj pomocy, która wpłynęłaby na poprawę życia mieszkańcy oczekiwaliby 

najczęściej w postaci pomocy finansowej (12) dla stworzenia świetlic lub miejsc spotkań (6) 

placów zabaw (1), rozwoju działalności i usług we wsi (3) oraz stworzenia lepszych 

warunków do życia na wsi (drogi, chodniki) (2). Po dwie osoby wskazały na pomoc w 

zorganizowaniu warsztatów oraz promocję wsi, po jednej – założenie stowarzyszenia, 

imprezy integracyjne oraz jedna wskazała bankomat, stację benzynową i pojawienie się hoteli 

jako elementy poprawiające jakość życia.  

 

Na pytanie jakiego rodzaju działaniami byliby zainteresowani, mieszkańcy spośród 

możliwych odpowiedzi najczęściej wybierali udział w szkoleniach organizowanych przez 

LGD - 17 odpowiedzi, udział w imprezach LGD (festyny, targi) – 8, złożenie wniosków w 

ramach konkursów organizowanych przez LGD – 3.  

 

Na pytanie o potrzebę działania LGD najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było „raczej 

tak” (13). „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 11 osób. 5 zaznaczyło odpowiedź „trudno 

powiedzieć”  

 

Wywiad zogniskowany grupowy przeprowadzono w dwóch 

dziesięcioosobowych grupach. Łącznie w badaniu wzięło udział 20 osób (po 3-4 z każdej 

gminy). 

Zagadnienia, które poruszano były następujące: 

1. Ocena pracy biura: kompetencje pracowników, ich komunikatywność, chęć pomocy 

oraz samą dostępność biura. 

2. Jaka jest ocena pracy zarządu: ile osób jest w zarządzie? Ile razy w ciągu roku zarząd 

się spotyka? Kto jest reprezentantem gminy w zarządzie? W jaki sposób przekazywane są 

informacje? 

3. Wiedza o LGD: kto ma wpływ na kształt budżetu LGD? Ocena wdrażanie projektów? 

4. Jakie są problemy, w których rozwiązanie mogłaby się włączyć LGD? Jakiego rodzaju 

wsparcia potrzebują mieszkańcy obszaru LGD? 
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Najczęstsze wypowiedzi uczestników. 

 

AD.1. Ocena pracy biura: kompetencje pracowników, ich komunikatywność, chęć pomocy 

oraz sama dostępność biura. 

 

Według uczestników pracownicy biura są kompetentni, komunikatywni i życzliwi. Sami 

dzwonią z informacjami, pomagają w załatwieniu spraw – „pisałem projekt i miałem błędy, 

dziewczyny pomogły mi je poprawić – było super”. Uczestniczki podkreślały, że jeden z 

pracowników ma miły spokojny głos.  

Istnieje trudność w dostępności biura – jego położeniu na 4 poziomie Bramy Wolińskiej 

(jedna osoba wskazała na poczucie klaustrofobii).  

 

AD.2. Jaka jest ocena pracy zarządu: Ile razy w ciągu roku zarząd się spotyka? Kto jest 

reprezentantem gminy w zarządzie? W jaki sposób przekazywane są informacje? 

 

Według uczestników zarząd spotyka się: 

 1 raz na kwartał – 30% 

1 raz na 2 m-ce - 10% 

1 raz na m-c – 60% 

Wśród uczestników 30 % osób nie wiedziała kto jest reprezentantem poszczególnych gmin w 

zarządzie. 

Uczestnicy dyskusji wskazywali, że najczęstszym źródłem informacji, jest kolejno: kontakt 

osobisty, telefon, e-mail.  

Informacji e- mailowych „czasami jest za dużo”, ale „lepiej być informowanym”. Uczestnicy 

wskazali na konieczność umieszczania w tytule – czego sprawa dotyczy, inaczej „nie 

otwieram wiadomości”. Część osób wskazywała na brak facebook’ a i celowość zwiększenia 

aktywności w Internecie przez LGD. Według uczestników za mało jest informacji na stronie 

internetowej o wyjazdach i szkoleniach. 

 

AD.3. Wiedza o LGD: kto ma wpływ na kształt budżetu LGD? Ocena wdrażania projektów? 

 Jakiego rodzaju wsparcia potrzebują mieszkańcy obszaru LGD? 

Według pytanych budżet LGD jest konstruowany przez: 

Urząd Marszałkowski- 10% 
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Starostwo Powiatowe w Goleniowie – 10% 

Walne Zebranie Członków – 40% 

Zarząd Stowarzyszenia – 30% 

Nie wiem – 10 % 

Uczestnicy zgodzili się z twierdzeniem jednego z uczestników „to nie kolesiostwo – już nie te 

czasy”. 

 

Na temat wdrażania projektów uczestnicy nie chcieli się wypowiadać. Ok. 50 % brało udział 

w różnych szkoleniach ale „nie piszemy, bo się boimy procedur w Urzędzie 

Marszałkowskim”. Jednak główna barierą jest fakt refundacji. Poza Gminą Goleniów nie 

istnieją systemowe wsparcia realizacji Małych Projektów (pożyczki do wysokości refundacji). 

 

AD.4. Jakie są problemy, w których rozwiązanie mogłaby się włączyć LGD? Jakiego rodzaju 

wsparcia potrzebują mieszkańcy obszaru LGD? 

 

Jednym z głównych problemów jest brak relacji z nowymi mieszkańcami („grodzą się”), 

którzy traktują wieś jak „sypialnię” oraz zauważalny odpływ młodych osób ze wsi przy 

przywiązaniu starszych do „ojcowizny” – „w mieście bym umarła”. Wskazywali na brak 

szerszej działalności kulturalnej – z sentymentem wspominali działalność klubów RUCH. 

Potrzebne są działania aktywizujące, „żeby ludziom chciało się chcieć”. 

 

Uczestnicy spotkań zauważali również pozytywne strony np. w relacjach między wsiami. 

Podawali przykłady dobrej współpracy: 

• Miodowice z Zabierzewem – wspólne turnieje sportowe 

• Kartlewa z Kołem Łowieckim GŁUSZEC w trakcie wspólnie organizowanych akcji 

dla dzieci i innych imprez 

• Żabowo z Potulińcem (integracyjne działanie parafii) 

• Szkoła w Osinie z firmami Drewpol, Rega i FH ABC.   

 

Poza dobrymi przykładami współpracy narzekali na niskie ich zdaniem zaangażowanie 

mieszkańców w rozwiązywanie wspólnych problemów. 

Zaangażowanie mieszkańców np.: 

Brzozowo 2%  
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Kartlewo 15% 

Osina 5% 

Kikorze 10% 

Żabowo 10 % 

Zabierzewo 20% 

Przybiernów 10% 

Najczęściej mieszkańcy angażują się w organizację ognisk, dożynek, majówek i 

odpustów. Dominuje postawa roszczeniowa: „wziąć- ale nic nie robić” - i pojawiające się 
ciągle pytanie – „jakie korzyści z tego będę miał?” Brak chętnych do udziału w 

czymkolwiek. Brak zainteresowania ze strony mieszkańców. Mogę liczyć na 2 lub 3 osoby. 

Mieszkańcy wsi twierdzą iż sołtys ma pensję, więc organizacja imprez, porządki wsi oraz 

strawy różnego typu należą do sołtysów. Najczęściej jest wymówka: ja kiedyś pomagałem 

więc teraz niech młodzi pomagają lub „kto mi za to zapłaci?” lub „ja nie mam dzieci”. 

Najczęściej wspierają sołtysów ich rodziny. Jest mała grupa osób, które się angażują i 

zawsze te same osoby. Brak zaangażowania społeczności wiejskiej. Brak zainteresowania 

mieszkańców. Pasywna postawa. Społeczeństwo nie chce uczestniczyć w żadnych 

imprezach, a sołtys niech radzi sobie. Wygodnictwo: inni pracują, inni się bawią i 

narzekają. Brak zainteresowania mieszkańców wsi, czekają na sołtysa we wszystkich 

działaniach. Społeczeństwo nie uczestniczy w imprezach, na sołtysa zwala i radę sołecką. 

Ludzie narzekają, ale jak przyjdzie do jakiegoś spotkania, z reguły biorą w nim udział 

osoby z zewnątrz, nie zamieszkałe w miejscowości. Brak czasu, brak ludzi do pomocy, co 

by się nie zrobiło to wkoło niezadowolenie, a to wszystko za darmo. Na zebrania 

przychodzi około 10 osób, w tym 5 członków Rady Sołeckiej. Nie ma zainteresowania 

działaniem. 

 

 

Mieszkańcy wskazywali również na problemy z komunikacją: 

• w Gminie Przybiernów - w okresie wakacji pomiędzy wsiami (1 autobus dziennie, 

jazda często poza rozkładem),  

• pomiędzy Maszewem a Nowogardem, 

• Maszewem, Nowogardem a Stargardem. 
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IV. Wnioski i rekomendacje 

Działania ewaluacyjne zmierzały do określenia stopnia wdrażania LSR i sprawności 

funkcjonowania LGD. 

 

Wdrażanie LSR 

Sposób wdrażania LSR jeżeli będzie dalej taki sam jak w 2011 roku może doprowadzić do 

niewykorzystania środków głównie w obszarze Małych projektów i nie osiągnięcia 

zamierzonych celów. 

Należy: 

1. W większym stopniu wspierać stowarzyszenia w realizacji przez nie Małych 

projektów (doradztwo, konsultacje w gminach).  

2. Docierać  z informacjami o naborach do jak najszerszego grona potencjalnych 

beneficjentów, stąd celowym jest prowadzenie w dalszym ciągu działań 

edukacyjnych w sołectwach zwiększających jednocześnie rozpoznawalność LGD. 

3. Prowadzić szeroką działalność informacyjną w kontekście nie tylko realizacji LSR 

ale również pracy Zarządu i np. procedury ustalania budżetu i wykorzystywać do 

tego celu portale społecznościowe. 

4. W 2012 roku z największą starannością monitorować realizowane operacje i ich 

wpływ na realizację LSR.  

5. Rozważyć możliwość przesunięć środków finansowych pomiędzy działami aby w 

100 % wykorzystać dostępne środki finansowe. Niewykorzystanie ich będzie 

skutkowało koniecznością zmian w LSR w obrębie wskaźników i tabel 

finansowych, zmniejszy odpowiednio fundusze na prowadzenie biura LGD do 30 

czerwca 2015 roku oraz będzie negatywnie skutkowało w kolejnej prognozie 

finansowej 

 

Sprawność funkcjonowania LGD. 

 

Warunkiem osiągnięcia założonych celów w LSR jest sprawnie funkcjonujące LGD.  

Podjęte działania ewaluacyjne  wskazują na dobrą pracę biura LGD. Wdrożona instrukcja 

kancelaryjna przynosi pozytywne efekty. Zwiększyła się ilość udzielanych porad, których 

jakość jest dobrze oceniana. Polityka kadrowa również poprawiła funkcjonowanie LGD 
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głównie w obszarze informowania. Pracownicy biura są postrzegani jako kompetentni i z 

pozytywnym nastawieniem do mieszkańców. 

 

 

Pojawiły się również nowe wyzwania i oczekiwania społeczności LGD. 

Należy: 

1. W celu podniesienia zaangażowania mieszkańców, podjąć inicjatywy 

zmierzające do wsparcia sołtysów w aktywizacji mieszkańców (wizyty w 

trakcie zebrań sołeckich, organizacja warsztatów jednodniowych). Należy 

podjąć działania wykorzystujące potencjał mieszkańców i ich oczekiwanie 

organizacji warsztatów podnoszących umiejętności. 

2. Rozważyć organizację większej ilości jedno i wielodniowych wyjazdów 

studyjnych – pokazujących dobre praktyki. 

3. W większym stopniu dążyć do wykorzystania własnego kapitału grupy 

(wspieranie miejsc, sołectw edukacyjnych; promocja agroturystyki; sprzedaży 

bezpośredniej przez rolników). 

4. Podjąć działania zmierzające do zwiększenia aktywności przedstawicieli 

sektora gospodarczego (tylko 8 podmiotów w strukturze) oraz poziomu 

edukacji gospodarczej głównie wśród młodych ludzi. 

5. Doprowadzić do skutecznego przekształcenia LGD w OPP. 

6. W dalszym ciągu prowadzić działalność szkoleniową z wykorzystaniem 

środków zewnętrznych w tym z KSOW. 
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Załącznik nr 1. 

 

 

KWESTIONARIUSZ MONITORUJĄCY 
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza – Państwa odpowiedzi pozwolą 

na poprawienie jakości funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania i wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

 

1. Zakreśl na skali od 1 do 5 cyfrę, która najlepiej określa Twoją opinię.  
5-bardzo wysoko 4-wysoko 3-zadowalająco 2-nisko 1-bardzo nisko 

 

Opinia  Skala  

Jak oceniasz jakość Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)? 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz współpracę w Lokalnej Grupie Działania (LGD) na 

rzecz realizacji LSR? 

1 2 3 4 5 

Jak oceniasz jakość porad i konsultacji udzielonych przez 

pracowników biura LGD? 

1 2 3 4 5 

Jak oceniasz przepływ informacji w ramach LGD? 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz swoją aktywność w ramach działalności LGD? 1 2 3 4 5 

 

2. Co według Ciebie należałoby poprawić w Lokalnej Strategii Rozwoju? 
 

…................................................................................................................................................... 

 

3. W jaki sposób poprawić przepływ informacji w ramach LGD? Twoje propozycje? 
 

…................................................................................................................................................... 

4. Ile czasu poświęciłaś/eś na analizę Lokalnej Strategii Rozwoju? ….......................... godz. 

 

OCENA PRACY BIURA LGD W 2011 r. 

5. Ile razy korzystałaś/eś z porad lub konsultacji udzielanych przez pracowników biura LGD? 

… 

 

6. Czy godziny otwarcia biura LGD (8.00-16.00, Brama Wolińska w Goleniowie) 

odpowiadają Twoim potrzebom? Jeśli nie, krótko uzasadnij dlaczego i zaproponuj nowe 

rozwiązanie 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

7. Tu jest miejsce na Twoje inne uwagi i propozycje dotyczące działalności 

LGD..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

W partnerstwie reprezentujesz sektor (zaznacz): gospodarczy …. społeczny …. publiczny …. 

 

Załącznik nr 2. 
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Pytania stawiane w wywiadach indywidualnych 

TAK NIE 

1. Czy słyszała Pani/Pan o 

działalności LGD? 

 1. Czy słyszała Pani/Pan o 

działalności LGD? 

 

2. Z jakiego źródła dowiedziała się 
Pani/Pan o działalności LGD? 

 2. Co najczęściej jest 

Pani/Pana źródłem 

informacji? 

 

3. Czy korzystała Pani/Pan z 

jakichkolwiek form działalności 

Stowarzyszenia? 

 3. Jakiego rodzaju pomocy 

Pani/Pan oczekiwałby aby 

wpłynąć na poprawę życia? 

 

4. Co Pani /Pan sądzi o 

działalności biura LGD? 

 4. Czy jest Pani/Pan 

zainteresowana współpracą 
z LGD? 

 

5. W czym Stowarzyszenia 

mogłoby Pani/Panu pomóc? 

   

 
 
Jakiego rodzaju działaniami byłaby Pani/Pan zainteresowana? 
udział w szkoleniach organizowanych przez LGD.............,udział w imprezach LGD (festyny, tragi)..........., 

złożenie wniosków w ramach konkursów organizowanych przez LGD............., inne formy 

uczestnictwa................. 

Gmina:  

Płeć: 
Wiek: 

Zawód: 

Wykształcenie:           


