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1. Wstęp 

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

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

się w zakresie wytyczonym przez Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii 

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

realizacji Strategii oraz konieczności ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiej jakości 

podejmowanych interwencji. 

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

aktualności, ale także sprawności i efektywności jej dotychczasowej realizacji oraz 

użyteczności podejmowanych działań i przyjmowanych rozwiązań. Rzetelne ocenienie 

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

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

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w procesie aktualizacji Strategii oraz innych 

dokumentów Stowarzyszenia, ale również uwzględnione przez LGD w kolejnym okresie 

programowania 2021-2027. 

Niniejszy raport jest zwieńczeniem ewaluacji prowadzonej w LGD pomiędzy kwietniem a 

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

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

monitoringu prowadzonego systematycznie przez organy LGD, w planach komunikacji 

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

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

ankietowaniu odpowiednich grup respondentów, prowadzone były przez LGD systematycznie, 

według harmonogramu zapisanego w planie komunikacji.  

Większość procesu zbierania danych potrzebnych do ewaluacji spoczywa na pracownikach 

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

zgromadzić materiału do napisania niniejszego dokumentu. Podziękowania należą się nie tylko 

Panu Prezesowi, pracownikom, i członkom Zarządu ale także zaangażowanym w wywiady 

członkom Rady, uczestnikom spotkań grupowych, wnioskodawcom i beneficjentom. Nie 

można zapomnieć również o szeregowych członkach Stowarzyszenia, sympatykach oraz 

wszystkich respondentach, którzy rzetelnie wypełniali ankiety.  
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2. Streszczenie najważniejszych wyników badania 

 Liczba ludności regionu na terenie LGD „Barcja” w 2021 roku wynosiła 34 962 (11% 

spadek). We wszystkich gminach na badanym obszarze ludności ubywa.  

 Średni odsetek osób w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem dla obszaru LGD na 

rok 2021 równy był 59,9% - to wartość mniejsza niż ta w roku 2015 (64,4%), i mniejsza 

od średniej w województwie warmińsko-mazurskim (60,3%). We wszystkich gminach 

na badanym obszarze liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejsza się. 

 Mieszkańcy obszaru LGD „Barcja” starzeją się – na rok 2021 18% mieszkańców miało 

powyżej 65. roku życia (26% wzrost w porównaniu z rokiem 2015). Średnia wartość 

wskaźnika obciążenia demograficznego dla gmin badanego obszaru jest porównywalna 

do tej odnotowanej dla województwa warmińsko-mazurskiego (17,8%). 

 Badany obszar bogaci się. W latach 2015-2021 odnotowano 60% wzrost wydatków 

budżetów gmin na jednego mieszkańca; ich średnia wartość dla gmin obszaru LGD 

wyniosła w 2021 roku 1 822 zł (o 686 zł na jednego mieszkańca więcej niż w roku 2015). 

 W latach 2015-2020 liczba osób objętych środowiskową pomocą społeczną w LGD 

“Barcja” spada. Średnio w gminach na badanym obszarze w 2021 roku z pomocy 

społecznej skorzystało 1 260 osób na 10 tysięcy mieszkańców - to ponad 42% spadek 

w porównaniu z rokiem 2015, kiedy takich osób było 2155. 

 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tysięcy mieszkańców w 

latach 2015-2021 zwiększyła się o 16%. Średnio, w 2021 roku na 10 tysięcy 

mieszkańców było ich 29. Dużą zasługą w tym wzroście jest reaktywacja lub powstanie 

Kół Gospodyń Wiejskich.  

 Liczba osób bezrobotnych w LGD „Barcja” spada. Średnio, na przestrzeni lat 2015-2021, 

w gminach na badanym obszarze odnotowano ponad 40% spadek tego wskaźnika. W 

sumie, zarejestrowanych bezrobotnych było w 2021 roku 2387, z czego 1098 to 

mężczyźni, a 1289 to kobiety.  

 Prawie 40% badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ich gmina jest dobrym 

miejscem do życia, w którym mogą realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby. 

Przeciwnego zdania jest 28% respondentów, natomiast 31% ankietowanych uważa, że 

ich gmina trochę jest, a trochę nie jest dobrym miejscem do życia.   

 Najwyższe oceny wśród mieszkańców spośród różnych obszarów aktywności gminy 

otrzymała infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna, infrastruktura i oferta 

kulturalna oraz atrakcyjność turystyczna. Nieprzychylnie oceniono natomiast 

możliwość zatrudnienia poza rolnictwem oraz infrastrukturę drogową.  

 Większość mieszkańców (70%) osobiście korzystała z obiektów, infrastruktury 

finansowanej ze środków unijnych, z czego co piąty twierdzi, że często korzystał z tych 

obiektów. 

 Nieco ponad połowa mieszkańców jest zdania, że projekty związane z poprawą 

infrastruktury cieszą się zainteresowaniem mieszkańców.  

 Gdyby mieszkańcy LGD „Barcja” sami mogli decydować o dystrybucji środków 

finansowych, to przeznaczyliby je przede wszystkim na infrastrukturę drogową. W 
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dalszej kolejności, zainwestowaliby w zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem 

oraz w zmniejszenie liczby osób bezrobotnych.  

 Biuro i pracownicy LGD zostali ocenieni bardzo wysoko. Ankietowani szczególnie 

doceniają możliwość uzyskania informacji poprzez kontakt telefoniczny z Biurem oraz 

uprzejmość i zaangażowanie pracowników.   
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji. 

 

3.1. Cel główny i cele szczegółowe badania 

Celem głównym badania jest przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność.  

Cele szczegółowe: 

 Wypełnienie obowiązku przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej (zgodnie z 

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

 Uzyskanie użytecznych informacji na temat wdrożenia LSR. 

 Opracowanie rekomendacji oraz planu ich wdrożenia. 

 Wykorzystanie wyników badań społecznych we wstępnej konceptualizacji kolejnej LSR 

 

3.2. Zakres  przedmiotowy badania 

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

wykorzystania budżetu, jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur, 

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

partycypacji, operacji i procedur. 

Działalność biura: efektywność pracy biura i organów LGD, ocena przebiegu konkursów, 

ocena sposobu przepływu informacji, efektywność promocji i aktywizacji lokalnej 

społeczności, innowacyjność, proces rozwoju pracowników, efektywność animacji i 

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

Funkcjonowanie partnerstwa: jakość podejmowanych uchwał, skuteczność nadzoru nad 

biurem LGD, jakość reakcji na zmieniające się warunki, umiejętność współpracy i atmosfera 

pracy, skuteczność działań strategicznych, jakość współpracy regionalnej i ponadregionalnej, 

jakość relacji z otoczeniem i promocji. 

 

3.3. Kryteria ewaluacyjne 

Kryteria ewaluacyjne stosowane w badaniach to: skuteczności bezpośrednio pozwalająca 

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

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

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

pozwalające ocenić stopień zaspokojenia istotnych potrzeb grup docelowych lub 

przyczynienia się do rozwiązania problemów, niezależnie od tego, czy były one 

zasygnalizowane przez cele interwencji. Zastosowane będzie także kryterium trwałości. 
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Trwałość – w przypadku tego badania – pozwoli ocenić, w jakim stopniu pozytywne efekty 

zrealizowanych interwencji (na poziomie celów) mogą trwać po zakończeniu finansowania 

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

rozwoju społeczności lokalnej w dłuższym okresie. 

 

3.4. Pytania badawcze 

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

zostały odpowiedzi na poniższe pytania badawcze zgrupowane w kategorie analityczne: 

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

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

Ocena wpływu na kapitał społeczny  

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

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? 

Dodatkowe pytania badawcze: 

 Jak układała się współpraca z Samorządem Województwa? 

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

 

Przeprowadzenie badania wymagało zebrania informacji pochodzących z szeregu 

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

poziomie eksperckim. Implikuje to konieczność zastosowania w badaniu szerokiego 

instrumentarium metod i technik badawczych, dzięki którym możliwe było zgromadzenie 

kompletnego i wiarygodnego materiału badawczego dotyczącego efektów realizacji LSR. W 

związku z powyższym, zaplanowano realizację badania z wykorzystaniem koncepcji 

triangulacji metodologicznej.  

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

dzięki któremu możliwe jest zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i 

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

 źródeł danych: przeanalizowane zostały zarówno dokumenty zastane różnego typu, jak 

i dane pochodzące ze wcześniejszych badań; zostały one uzupełnione danymi 

pierwotnymi; 

 metod badawczych: łączenie różnych metod badawczych w badaniu tych samych 

zagadnień, co pozwoliło na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu; 

podejście to pozwoliło też wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej 

ograniczeniu ich słabości; 

 perspektyw badawczych: ewaluacja została przeprowadzona przez pracowników biura 

LGD oraz przez zewnętrznych doświadczonych badaczy, co pozwoliło uzyskać bogatszy 

i bardziej wiarygodny obraz badanych zagadnień.  

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

najszersze zaangażowanie społeczności, zarówno na etapie przygotowania badania, 

jego realizacji, jak i wnioskowania i rekomendacji. 

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego i podmiotowego badania niezbędne było 

zastosowanie holistycznego podejścia do metod i technik badawczych. W każdym z zamierzeń 

badawczych: realizacji strategii, działaniu LGD oraz funkcjonowaniu biura zastosowane zostały 

cztery metody lub techniki badawcze: 

Badanie źródeł zastanych (desk research) 

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

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

Dane te można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze z nich znaleźć można w 

dokumentacji własnej instytucji. Nie zawsze odpowiadają bezpośrednio na pytania badawcze 

ale w znaczącym zakresie pozwalają na poznanie kontekstu funkcjonowania LGD.   
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Z kolei dane zewnętrzne, dane wtórne to efekty działalności innych instytucji w dziedzinie 

pozyskiwania informacji. Dzięki rozwojowi Internetu dostęp do tych zasobów jest obecnie 

niezwykle łatwy i trudności należy szukać nie w ilości danych, ale ich segregacji. Potrzebne 

informacje można pozyskiwać od instytucji państwowych powołanych do zbierania informacji. 

Serwis internetowy GUS zawiera nieprzebrane ilości danych o funkcjonowaniu gospodarki, 

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

uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, 

społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako 

podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i 

podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych. Jednakże w wielu 

przypadkach dane ze źródeł zastanych są niewystarczające, zbyt powierzchowne, zbyt ogólne 

lub nieaktualne, by na nich poprzestać, dlatego zwykle potrzebne są działania dla pozyskania 

danych pierwotnych. Dane zamieszczone w ewaluacji zostały wygenerowane z GUS na dzień 

30 września 2022 roku. 

Źródła danych zastanych wykorzystywanych w ewaluacji LGD 

 dane statystyczne 

 dane urzędowe 

 dane gromadzone na portalach społecznościowych 

 dane zastane w Lokalnej Grupie Działania 

 dane ankiet doradztwa i ankiet oceny szkolenia 

 dane realizacji planu komunikacji 

 dane z ankiet zadowolenia mieszkańców, rozpoznawalności LGD i funkcjonowania LGD 

systematycznie gromadzone przez biuro LGD  

Ankiety metodą CAWI 

Najpopularniejszą metodą pozyskiwania danych pierwotnych są badania kwestionariuszowe. 

Polegają one na zadawaniu pytań pojedynczym osobom, ale w perspektywie zainteresowań 

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

badań jest sformułowanie pytań. Proces ten polega na postawieniu pytań ogólnych, zazwyczaj 

na etapie konceptualizacji badań. Z nich z kolei wyprowadzamy pytania szczegółowe. Odbywa 

się to poprzez identyfikację wskaźników, które będą nas informować o występowaniu i 

nasileniu zjawiska. W przypadku ewaluacji zewnętrznej prowadzonej zgodnie z wytycznymi 

MRiRW nr 5/3/2017 i 10/1/2022 zakres pytań został wstępnie określony w załącznikach do 

podręcznika ewaluacji. Niemniej z uwagi na pewne niedociągnięcia dokumentu część pytań 

została poprawiona i zmodyfikowana. Ponadto jak wskazano we wstępie Podręcznika ma on 

charakter pomocniczy nie obowiązkowy w stosunku do Wytycznych MRiRW.  

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

badanie ankietowe przeprowadzane w Internecie. Opracowane narzędzie badawcze 

(kwestionariusz ankiety) wprowadzane jest do komputera w formie umożliwiającej 
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wypełnienie ankiety na stronie internetowej użytkownika. Badania tego typu są stosunkowo 

tanie, nie wymagają również zaangażowania wielu realizatorów. Współczesne narzędzia 

umożliwiają tworzenie skomplikowanych i atrakcyjnych ankiet. Można dopasować je w 

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

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

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

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

doborem próby, który jest faktycznie doborem przypadkowym, dodatkowo obarczonym 

błędem struktury społecznej i demograficznej użytkowników Internetu. 

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

 Grupa nr 1: wnioskodawcy i beneficjenci. 

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

aplikacji wysyłającej unikalne linki do ankiety internetowej na zdefiniowane wcześniej adresy 

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

badanie jako masowe, z założeniem przebadania całej populacji.  

Łącznie przebadano 122 osoby.  

 Grupa nr 2: mieszkańcy obszaru LSR. 

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

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

pozwoli na identyfikację podglądów i opinii mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących 

w skład Partnerstwa.  

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

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

zostały dane z poszczególnych gmin odpowiadających obszarowi LSR.  

Łącznie przeprowadzono 263 osoby.  
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Wykres 1. Procent ankiet z poszczególnych gmin 

 

Źródło: badania własne 

 

Wywiady pogłębione (IDI i TDI) 

To technika badań jakościowych, w której badacz prowadzi rozmowę z respondentem. Nie jest 

to jednak zwykła rozmowa, ale opiera się ona na przygotowanym wcześniej scenariuszu. 

Dokument ten nie musi zawierać konkretnych pytań, lecz wytyczne, jakie tematy rozmowy 

należy podjąć. Wywiad ma strukturę swobodną, mniejsze znaczenie ma kolejność zadawanych 

pytań a większe uzyskanie określonych informacji. Tematy są eksplorowane bardzo dogłębnie, 

prowadzący wywiad dopytuje i stara się zrozumieć, nie tylko fakty, ale motywy zachowania 

badanego. Zasadniczą rolę w badaniu odgrywają umiejętności i doświadczenie osoby 

prowadzącej wywiad. Ponieważ wywiady pogłębione są rozmową sam na sam z 

respondentem, prowadzący musi zdobyć jego zaufanie, by uzyskać czasami bardzo osobiste 

informacje. Wywiady indywidualne stosuje się gdy zachodzi potrzeba eksploracji pola 

zainteresowań, przygotowania do konstruowania narzędzi jakościowych lub do interpretacji 

trudnych do wyjaśnienia wyników badań ilościowych. Wywiady prowadzone były metodą TDI 

(telefoniczny wywiad pogłębiony) przede wszystkim ze względu na oczekiwania 

respondentów oraz krótki czas na realizację tego zadania.  

Wywiady prowadzono z następującymi osobami: 

 2 wywiady z członkami Rady 

 3 wywiady z wnioskodawcami realizującymi projekty 

 3 wywiady z wnioskodawcami, których projekty nie są realizowane 

 Wywiad z dyrektorem Biura 

 Wywiady z przedstawicielami gmin (po 1 z gminy) 

36

26

20

13

5

5 10 15 20 25 30 35 40

Gmina Barciany

Gmina Korsze

Gmina Kętrzyn

Gmina Reszel

Gmina Sępopol
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Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI fokus) 

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

przepytuje jednocześnie grupę kilku osób. Zazwyczaj grupy fokusowe mają liczebność od 8 do 

12 osób, lecz w specyficznych przypadkach może być ich mniej lub więcej. Ważną cechą grupy 

jest jej homogeniczność - powinno się unikać zróżnicowania grup ze względu na płeć, wiek, 

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

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

można w tym samym czasie zdobyć informacje od kilku osób, pogłębiając ją dodatkowo o 

spostrzeżenia dotyczące dyskusji pomiędzy uczestnikami.  

Wywiady tą metodą charakteryzują się większym skomplikowaniem organizacyjnym. 

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

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

profilu grupy i dają większą rękojmię udzielania informacji i wymiany zdań. Wywiady grupowe, 

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

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

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

specjalnych pomieszczeniach zwanych fokusowniami, które są wyposażone w weneckie lustra 

umożliwiające zleceniodawcy obserwację wywiadu. W miejscowościach, gdzie nie ma 

fokusowni stosuje się technikę wywiadów naturalnych.  

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

wnioskodawców oraz członków Partnerstwa. 

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

informacje w skumulowany sposób. Dodatkowo wartość pozyskanych informacji wzmocniona 

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

5.1. Charakterystyka obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 

Liczba ludności regionu (suma liczby urodzin i zgonów, a także ruchów ludności z i do danego 

regionu) na koniec 2021 roku na terenie LGD „Barcja” wynosiła w sumie – 34 962 mieszkańców. 

W porównaniu z rokiem 2015 jest to 11% spadek. We wszystkich gminach LGD liczba ludności 

spada – najbardziej zauważalne jest to w gminach Barciany (-12,5%) Reszel (-12,1%) oraz 

Korsze (-11,3%). Najmniej ludności ubyło w gminie Kętrzyn, gdzie odnotowano spadek na 

poziomie 8,6%. 

 

Tabela 1. Ludność ogółem 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo 
warmińsko-mazurskie 1439675 1436367 1433945 1428983 1422737 1416495 1405359 

Sępopol 6490 6415 6301 6265 6182 5891 5805 

Barciany 6507 6384 6275 6174 6109 5778 5699 

Kętrzyn 8438 8432 8334 8232 8230 7793 7703 

Korsze 10127 10016 9905 9794 9646 9086 8983 

Reszel 7702 7721 7600 7531 7488 6864 6772 

Suma dla gmin LGD 39264 38968 38415 37996 37655 35412 34962 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Pojęcie migracja ludności obejmuje zarówno migracje wewnętrzne (polegające na 

przemieszczaniu się ludności w wyniku zmiany miejsca zamieszkania lub przeniesienia się z 

terenów miejskich do wiejskich lub odwrotnie), jak i zewnętrzne (wyjazdy z kraju stałego 

zamieszkania lub przyjazdy do kraju w celu zamieszkania na stałe lub na pobyt czasowy). Z 

poniższej tabeli wynika, że w 2021 roku największe saldo migracji na terenie gmin obszaru LGD 

miała gmina Kętrzyn (-69) oraz Korsze (-63). We wszystkich gminach na badanym obszarze 

saldo migracji w ruchu wewnętrznym i zewnętrznym było ujemne. Średnia sald na 2021 rok 

wynosi -50,6; to wartość zbliżona, choć nieco większa niż w 2016 roku.  

 

Tabela 2. Saldo migracji w ruch wewnętrznym i zewnętrznym 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo warmińsko-
mazurskie b.d. -2974 -2742 -3504 -3750 -2091 -2563 

Sępopol b.d. -39 -62 -60 -42 -30 -39 

Barciany b.d. -62 -91 -44 -44 -61 -57 

Kętrzyn b.d. -41 -74 -74 -47 3 -69 
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Korsze b.d. -74 -105 -80 -113 -66 -63 

Reszel b.d. -35 -64 -48 -62 -12 -25 

Średnia dla gmin LGD b.d. -50,2 -79,2 -61,2 -61,6 -33,2 -50,6 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Średni odsetek osób w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem to istotny wskaźnik dla 

rozwoju przedsiębiorczości; dla obszaru LGD na rok 2021 wynosił on 69,9% - to wartość 

mniejsza niż ta w roku 2015 (64,4%) i mniejsza od średniej w województwie warmińsko-

mazurskim (60,3%). Wartości w gminach LGD utrzymują się na podobnym poziomie; na tym 

tle wybija się jednak gmina Reszel, w której udział ludności jest najniższy i wynosi 58,1% w 

2021 roku; to również region, w którym odnotowano największy spadek liczby ludności w 

wieku produkcyjnym w % ludności ogółem (-5,2%). To wartość większa niż średnia dla 

wszystkich gmin LGD, która wynosi –4,5%. Najmniejszy spadek zarejestrowano w gminie 

Kętrzyn (-3,5%). We wszystkich gminach LGD liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejsza 

się.  

 

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

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo warmińsko-
mazurskie 63,7 63,1 62,5 61,9 61,2 60,7 60,3 

Sępopol 63,7 63,4 63,1 62 61,9 59,5 59,3 

Barciany 64,6 64,1 63,4 63,4 62,5 60,5 60,1 

Kętrzyn 64,8 64,5 64,4 64,4 64 62,1 61,3 

Korsze 65,7 65,4 65,1 64,4 63,8 61,4 60,9 

Reszel 63,3 62,5 62 61,6 60,6 59,4 58,1 

Średnia dla gmin LGD 64,4 64,0 63,6 63,2 62,6 60,6 59,9 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

LGD “Barcja” starzeje się – na rok 2021 18% mieszkańców miało powyżej 65. roku życia; to 

26% wzrost w porównaniu z rokiem 2015. Średnia wartość wskaźnika obciążenia 

demograficznego dla gmin badanego obszaru jest porównywalna do tej odnotowanej dla 

województwa warmińsko-mazurskiego (17,8%). Jeśli chodzi o region, który w 2021 roku 

zamieszkiwało najwięcej seniorów, należy tu wymienić gminę Reszel – co piąty mieszkaniec 

miał ponad 65 lat. Najmniej takich osób było natomiast w gminie Kętrzyn (14,9% w 2021 roku). 

Od 2015 roku najwięcej seniorów przybyło w gminie Korsze (wzrost o 36%). 
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Tabela 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo warmińsko-
mazurskie 14,1 14,7 15,3 15,9 16,6 17,2 17,8 

Sępopol 15,3 15,7 16,2 17 17,1 18,1 18,5 

Barciany 14 14,4 14,9 15,3 16,2 17,1 17,8 

Kętrzyn 11,9 12,4 12,4 12,9 13,2 14,3 14,9 

Korsze 12,8 13,4 13,8 14,2 14,8 16,3 17,1 

Reszel 17,3 17,9 18,2 19,1 19,6 20,9 21,5 

Średnia dla gmin LGD 14,3 14,8 15,1 15,7 16,2 17,3 18,0 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

W latach 2015-2021 liczba osób objętych środowiskową pomocą społeczną w LGD “Barcja” 

spada. Średnio w gminach na badanym obszarze w 2020 roku z pomocy społecznej skorzystało 

1 260 osób na 10 tysięcy mieszkańców - to prawie 42% spadek w porównaniu z rokiem 2015, 

kiedy takich osób było 2155. Najwięcej beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej było 

w 2021 roku w gminach Barciany i Kętrzyn – odpowiednio 1 542 oraz 1 532 osób na 10 tys. 

mieszkańców, natomiast najmniej - w gminie Reszel (859 na 10 tysięcy mieszkańców); to 

jednocześnie region, w którym odnotowano największy, ponad 45%, spadek w liczbie osób 

korzystających z pomocy społecznej.  

 

Tabela 6. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo warmińsko-
mazurskie 1188 1090 957 873 797 722 b.d. 

Sępopol 2167 2033 1781 1575 1378 1319 1054 

Barciany 2356 2140 1631 1861 1778 1611 1542 

Kętrzyn 2412 2305 2085 1964 1841 1630 1532 

Korsze 2271 2138 1935 1656 1506 1455 1315 

Reszel 1567 1462 1232 1094 954 933 859 

Średnia dla gmin LGD 2154,6 2015,6 1732,8 1630 1491,4 1389,6 1260,4 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej na terenie LGD “Barcja” rośnie. Na przestrzeni lat 

2015-2021 zaobserwowano w tym zakresie ponad 13% wzrost; średnio, w gminach LGD w 

2021 roku podmiotów gospodarki narodowej było 481, o 58 więcej niż w roku 2015. Jeśli 

chodzi o region, w którym tych podmiotów przybyło w badanym okresie najwięcej, to należy 

tu wymienić gminę Kętrzyn (wzrost o 19,3%); najmniejszy wzrost, 9%, zarejestrowano 
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natomiast w gminie Barciany.; to jednocześnie region, w którym podmiotów gospodarki 

narodowej było najmniej (314). Gmina, w której w 2021 roku odnotowano największą liczbę 

takich podmiotów to Reszel (615).  

 

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej ogółem 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo warmińsko-
mazurskie 123876 124287 125377 127120 131908 136403 140765 

Sępopol 322 326 317 327 336 360 361 

Barciany 288 284 265 277 284 292 314 

Kętrzyn 493 502 502 519 555 567 588 

Korsze 474 475 483 496 491 511 528 

Reszel 540 586 590 591 595 616 615 

Średnia dla gmin LGD 423 435 431 442 452 469 481 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

W latach 2015-2021 na obszarze oddziaływania LGD rejestruje się w systemie REGON coraz 

więcej osób fizycznych, prawnych oraz prowadzących działalność rolniczą. W porównaniu z 

rokiem 2015, w którym na 10 tysięcy mieszkańców odnotowano średnio 538 podmiotów, w 

roku 2021 roku obserwujemy ponad 27% wzrost tego wskaźnika. Średnia liczba podmiotów w 

2021 roku wynosi 686, to znacznie mniej niż ta właściwa dla województwa warmińsko-

mazurskiego (1002). Najwięcej podmiotów przybyło w badanym okresie w gminie Kętrzyn 

(31%), natomiast najmniej – w gminie Barciany (24%). Gmina w której zanotowano w systemie 

REGON najwięcej podmiotów na 10 tysięcy mieszkańców  to Reszel (908).  

 

Tabela 8. Podmioty wpisane do REGON na 10 tys. ludności 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo warmińsko-
mazurskie 860 865 874 890 927 963 1002 

Sępopol 496 508 503 522 544 611 622 

Barciany 443 445 422 449 465 505 551 

Kętrzyn 584 595 602 630 674 728 763 

Korsze 468 474 488 506 509 562 588 

Reszel 701 759 776 785 795 897 908 

Średnia dla gmin LGD 538,4 556,2 558,2 578,4 597,4 660,6 686,4 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Średnio na terenie LGD „Barcja” w 2021 roku zarejestrowano 91 nowych podmiotów na 10 

tysięcy ludności w wieku produkcyjnym. To 41% wzrost w porównaniu z rokiem 2015, kiedy 

średnia liczba nowo zarejestrowanych podmiotów równa była 65. Największy wzrost 

zaobserwowano w latach 2015-2021 w gminie Sępopol - liczba podmiotów wzrosła tu ponad 

dwukrotnie. Barciany to region, który charakteryzuje się największą liczbą nowo 

zarejestrowanych podmiotów (108 na 10 tysięcy ludności). W jednej gminie, Korsze, 

odnotowano spadek w liczbie podmiotów (-18%) i tym samym najmniejszą ich liczbę ze 

wszystkich gmin LGD w 2021 (64 na 10 tysięcy ludności).  

Tabela 9. Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo warmińsko-
mazurskie 116 114 120 140 137 122 131 

Sępopol 41 86 75 106 76 111 87 

Barciany 74 42 48 64 84 80 108 

Kętrzyn 60 81 84 96 104 95 104 

Korsze 78 69 81 81 44 88 64 

Reszel 70 170 95 108 86 88 94 

Średnia dla gmin LGD 64,6 89,6 76,6 91 78,8 92,4 91,4 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Porównując dane umieszczone w tabeli poniżej można zauważyć, że liczba fundacji, 

stowarzyszeń i organizacji społecznych w gminach LGD rośnie. Duże znaczenie w tym wzroście 

miało uaktywnienie się Kół Gospodyń Wiejskich (powstały nowe kola, niektóre reaktywowały 

się, a duża część sformalizowała swoją działalność poprzez wpis do rejestrów). Średnio, w 2021 

roku na 10 tysięcy mieszkańców było ich 47; to ponad 16% wzrost w porównaniu z 2015 

rokiem. O ok. 16% zwiększyła się liczba takich organizacji w gminach Sępopol, Barciany, a 

najbardziej, o 18% - w gminie Korsze (17 w 2021 roku). W gminie Reszel liczba fundacji, 

stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tysięcy mieszkańców zmieniła się najmniej, ale 

wskaźnik ten (liczba na 10 tys. mieszkańców) jest najwyższy.  

 

Tabela 10. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo warmińsko-
mazurskie 38 39 41 40 41 42 43 

Sępopol 18 19 19 19 21 22 21 

Barciany 26 27 27 28 28 29 30 

Kętrzyn 20 21 24 23 23 24 26 

Korsze 17 18 19 17 19 20 20 

Reszel 43 44 46 42 43 45 47 
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Średnia dla gmin LGD 24,8 25,8 27 25,8 26,8 28 28,8 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Liczba osób bezrobotnych w LGD “Barcja” na przestrzeni lat 2015-2021 spada; średnio w 

gminach na badanym obszarze odnotowano w tym okresie ponad 40% spadek tego wskaźnika. 

Region, w którym zjawisko to jest najbardziej widoczne to gminy Reszel i Sępopol - 

odnotowano tam odpowiednio 46,7% i 45,8% spadek liczby osób bez pracy. W ciągu tych 6 lat 

w województwie warmińsko-mazurskim liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się aż o 

połowę. Najwięcej osób bez pracy zamieszkuje gminę Korsze (średnio 665), natomiast 

najmniej - gminę Reszel (średnio 363).  W sumie, zarejestrowanych bezrobotnych było w 2021 

roku 2387, z czego 1098 to mężczyźni, a 1289 to kobiety.  

 

Tabela 12. Bezrobotni zarejestrowani ogółem 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo warmińsko-
mazurskie 83510 73079 60003 53141 45731 51475 42567 

Sępopol 742 725 573 522 447 426 402 

Barciany 651 545 434 421 404 443 423 

Kętrzyn 820 664 524 562 554 626 534 

Korsze 1143 964 733 737 722 756 665 

Reszel 681 590 400 414 355 416 363 

Średnia dla gmin LGD 807 698 533 531 496 533 477 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

5.2. Opinie i potrzeby mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Opinie mieszkańców na temat warunków życia w ich gminie są podzielone; prawie 40% 

badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ich gmina jest dobrym miejscem do życia, w 

którym mogą realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby. Przeciwnego zdania jest 28% 

respondentów, natomiast 31% ankietowanych uważa, że ich gmina trochę jest, a trochę nie 

jest dobrym miejscem do życia.  
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Wykres 2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest 

dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”?  

 

Źródło: badania własne 

 

Co do kolejnej kwestii mieszkańcy również nie są zgodni; praktycznie tyle samo osób (ok. 37%) 

zgadza się, że w ostatnich latach warunki do życia w gminie poprawiły się (z czego 12% 

zdecydowanie się z tym zgadza), co jest przeciwnego zdania (w tym 13% zdecydowanie nie 

zgadza się z tym stwierdzeniem). Odpowiedzi “trochę tak, trochę nie” udzieliło 23% 

ankietowanych.  

 

Wykres 3. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnich latach 

(od 2016 roku) warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

 

Źródło: badania własne 
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Mieszkańcy mieli za zadanie ocenić swoją gminę na różnych płaszczyznach. Najwięcej 

pozytywnych not przyznano infrastrukturze i ofercie sportowej i rekreacyjnej (40%), 

infrastrukturze i ofercie kulturalnej (27%) oraz atrakcyjności turystycznej (24%). 

Nieprzychylnie oceniono natomiast możliwość zatrudnienia poza rolnictwem (61% 

odpowiedzi “źle” i “bardzo źle”). Co drugi ankietowany negatywnie ocenił gminę pod kątem 

infrastruktury drogowej. Na przeciętnym poziomie utrzymują się, zdaniem ankietowanych, 

zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz tożsamość 

mieszkańców z regionem.  

 

Wykres 4. Ocena gminy na wymiarach 

Źródło: badania własne 
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Mieszkańcy potrafią wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy oraz posiadają 

wiedzę historyczną o ich gminie – takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 85,4% i 82,7% 

badanych. Ponad 70% respondentów nie należy do nieformalnej grupy społecznej ani nie jest 

członkiem rady, komitetu; taki sam odsetek osób twierdzi, że na terenie gminy nie ma 

możliwości rozwoju zawodowego. Ponadto, ankietowani są zgodni co do dwóch kwestii: że w 

ich gminie nie powstaje wiele firm oraz że przedsiębiorcy niechętnie w niej inwestują 

(odpowiednio 89% i 88% odpowiedzi “raczej nie” i “zdecydowanie nie”).  

 

Wykres 5. Opinie na temat zaangażowania w funkcjonowania gminy 

Źródło: badania własne 

 

Więcej osób (31%) jest niezadowolonych z warunków życia w gminie, niż jest z nich 

zadowolonych (28%). Największa grupa ankietowanych - aż 40% - zaznaczyła jednak 
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Wykres 6. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie?  

 

Źródło: badania własne 

 

Aż 47% mieszkańców rozważa zmianę miejsca zamieszkania. Co czwarty ankietowany 

przyznaje, że powodem ewentualnej przeprowadzki jest brak perspektyw zawodowych.  

 

Wykres 7. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania?  

 

Źródło: badania własne 
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Wykres 8. Powody zmiany miejsca zamieszkania 

 

Źródło: badania własne 

 

70% mieszkańców osobiście korzystało z infrastruktury, obiektów finansowanych ze środków 

unijnych, począwszy od 2016 roku, z czego połowa respondentów przyznaje, że korzystała z 

nich czasem. Co piąta osoba na zadane pytanie odpowiedziała "trudno odpowiedzieć". Ze 

wspomnianych obiektów nie korzystało osobiście 11% respondentów.  

 

Wykres 9. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków 

unijnych, począwszy od 2016 r.? 

 

Źródło: badania własne 

 

Ponad połowa ankietowanych jest zdania, że projekty związane z poprawą infrastruktury 

cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. Przeciwnego zdania jest zaledwie 5% 

respondentów, natomiast 42% osób nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie.  
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Wykres 10. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się 

zainteresowaniem mieszkańców?  

 

Źródło: badania własne 

 

Większość ankietowanych, począwszy od 2016 roku, osobiście korzystało z projektów 

finansowanych ze środków unijnych, z czego 10% korzystało z nich często. Co czwarty badany 

przyznaje, że nie uczestniczył w szkoleniach, spotkaniach, festynach finansowanych ze 

środków unijnych.  

 

Wykres 11. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny 

finansowanych ze środków unijnych, począwszy od 2016 r.? 

 

Źródło: badania własne 
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Większość ankietowanych (52%) nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy 

szkolenia, spotkania i festyny cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. 42% badanych 

uważa, że tak jest, natomiast przeciwnego zdania jest 6% respondentów.  

 

Wykres 12. Czy Pan/i zdaniem szkolenia, spotkania, festyny cieszą się zainteresowaniem 

mieszkańców? 

 

Źródło: badania własne 

 

Gdyby mieszkańcy mieli możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków 

finansowych w swojej gminie, w pierwszej kolejności przeznaczyliby je na infrastrukturę 

drogową (55% wskazań). Zdaniem ankietowanych warto byłoby ponadto zainwestować w 

zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem (36% wskazań) oraz w zmniejszenie liczby 

osób bezrobotnych (26 wskazań). Po 12% głosów otrzymały: aktywność społeczna 

mieszkańców, infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna oraz warunki życia osób 

niepełnosprawnych. W ostatniej kolejności ankietowani dofinansowaliby działania 

wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem (4% wskazań).  
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Wykres 13. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych 

środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów 

dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności?  

 

Źródło: badania własne 
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5.3. Funkcjonowanie LGD 

Ocena pracy biura 

 

Ankietowani zgodnie oceniają funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - 98,5% osób 

przyznało jej dobre (15,2%) i bardzo dobre (83,3%) noty.  

 

Wykres 14. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania?  

 

Źródło: badania własne 

 

Biuro LGD również zostało ocenione bardzo wysoko - powyżej 83% zdecydowanie 

pozytywnych ocen w każdej z czterech wymienionych niżej kategorii. Najlepsze oceny uzyskało 

stwierdzenie, że odpowiedzi na wiele pytań można uzyskać telefonując do Biura (98,5% 

odpowiedzi “zdecydowanie się zgadzam”). Znalazły się również osoby, którym nie do końca 

odpowiadają godziny pracy Biura – 1,5% respondentów zaznaczyła, że nie są one dogodne dla 

klientów.  
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Wykres 15. Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD  

Źródło: badania własne 

 

Pracownikom zostały przyznane same pozytywne oceny. Najbardziej doceniono to, że są oni 

mili i uprzejmi (97% odpowiedzi “zdecydowanie się zgadzam”) oraz że z zaangażowaniem 

wykonują swoje obowiązki.  

 

Wykres 16. Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD  

Źródło: badania własne 
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Głównymi źródłami informacji na temat funkcjonowania LGD jest dla badanych ankieta 

elektroniczna (62,1% wskazań), kontakt mailowy (59,1% wskazań) oraz telefoniczny (56,1% 

wskazań). Rzadziej informacje te ankietowani pozyskują bezpośrednio od przedstawicieli LGD 

(47% wskazań). Jeśli chodzi o najmniej popularny wśród mieszkańców sposób pozyskiwania 

informacji o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania, należy tu wymienić kontakt przez 

portal społecznościowy (4,5% wskazań).  

 

Wykres 17. Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy 

Działania?  

 

Źródło: badania własne 

 

Doradztwo biura LGD  

 

LGD świadczy indywidualne usługi doradcze. Są to konsultacje na etapie pozyskania jak i 

rozliczenia projektu. Doradztwo prowadzone jest w Biurze LGD. W latach 2016 – 2021 

usługami doradczymi wsparto 267 osób. 

Efektywność doradztwa świadczonego w Biurze, podlega bieżącej ocenie poprzez 

ewidencjonowanie ankiet monitorujących, wypełnianych przez beneficjentów po etapie 

świadczenia usługi. W okresie objętym monitoringiem wypełniono 111 ankiet. Zadowolenie z 

jakości doradztwa oceniano na skali 1-5. Wyniki przedstawiały się następująco, ocenę „3” 

wystawiło 4 osoby, ocenę „4” 20 osób, a doradztwo na „5” oceniło 87 osób. Średnia z ocen na 

pięciopunktowej skali wynosi 4,75. 
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Tabela 13. Doradztwo w liczbach 

  
Indywidualne doradztwo (liczba osób, 

którym udzielono doradztwa) 

2016 55 

2017 65 

2018 53 

2019 50 

2020 25 

2021 19 

suma 267 

Źródło: dane LGD 

 

Plan komunikacji i plan szkoleń 

 

W latach 2016 – 2021 zorganizowano 18 szkoleń, w tym 8 szkoleń poza ustalonym planem. 

Szkolenia były organizowane dla Rady LGD (4 szkolenia), pracowników Stowarzyszenia (13 

szkoleń) i Zarządu LGD (1 szkolenie dotyczące SMART Villages).  

Szkolenia dotyczyły partycypacyjnego tworzenia LSR, oceny i wyboru wniosków, ochrony 

danych osobowych, rozliczania i księgowania wydatków ponoszonych w trakcie realizacji 

projektów oraz zarządzania finansami przy realizacji projektów. Pracownicy LGD odbyli 

szkolenia z zakresu: 

 partnerstwa publiczno – prywatnego; 

 dostępu do informacji publicznej; 

 rejestru beneficjentów rzeczywistych; 

 zarzadzania danymi osobowymi- przepisy i wymagania, wzory niezbędnych 

dokumentów oraz zasady dostępu do informacji; 

 aktualizacji przepisów i prezentacji wymagań w zakresie monitoringu i ewaluacji 

LSR; 

 zasad wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych; 

 wdrażania projektów współpracy; 

 ekonomii społecznej; 

 wypełniania biznesplanu w zakresie podejmowania i rozwijania działalności 

gospodarczej; 

 wypełniania wniosków w ramach poddziałania 9.2; 

 ochrony danych osobowych; 

 wzrostu kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie doradztwa dla 

potencjalnych beneficjentów i skutecznej komunikacji ze społecznością; 

 badan ankietowych w ewaluacji i tworzenia strategii- projektowania, prowadzenia 

i analizy danych; 
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 metod partycypacyjnego tworzenia LSR- praktyczny poradnik. 

Komunikacja prac związanych z lokalną strategią rozwoju jest wymaganym kryterium 

osiągnięcia zakładanych celów. Ważnym założeniem komunikacji jest jej dwukierunkowość od 

LGD do mieszkańców i od mieszkańców do LGD. Komunikacja, by być skuteczna musi być 

kierowana do konkretnego odbiorcy (grupy docelowej). Wśród grup docelowych są: 

społeczność lokalna i wchodzące w jej skład grupy społeczne oraz grupy defaworyzowane; 

faktyczni i potencjalni beneficjenci, w tym m.in. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, 

jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym podmioty i 

organizacje turystyczne. Oprócz adresatów ważne są również wykorzystywane w komunikacji 

narzędzia. LGD „Barcja” wykorzystywała: kampanie informacyjne, materiały informacyjne 

promocyjne i szkoleniowe, szkolenia, spotkania informacyjno-konsultacyjne, imprezy 

promocyjne, portale internetowe 

Plan komunikacji LGD „Barcja” obejmował realizację 14 szkoleń i spotkań informacyjno – 

szkoleniowych (konsultacji). Głównymi tematami były założenia LSR, w tym: zasady ubiegania 

się o przyznanie pomocy oraz sporządzenie dokumentacji konkursowej, a także sporządzanie 

wniosków o powierzenie grantów.  Łącznie w szkoleniach i spotkaniach uczestniczyło 266 

osób. Na skali 5-stopniowej uczestnicy wystawili spotkaniom i szkoleniom wysoką ocenę, 4,56. 

Efektem działań komunikacyjnych były 93 ogłoszenia na stronie internetowej LGD (strona 

internetowa odwiedzona była 316 tysięcy razy). Aktywności w kanałach cyfrowych 

zaowocowały opublikowaniem 130 postów na FB oraz 31 ogłoszeń na stronach internetowych 

jednostek samorządowych. W prasie lokalnej ukazało się 6 artykułów, rozwieszono 875 

plakatów i rozdano 2500 ulotek. Prowadzono również badania ankietowe z wykorzystaniem 

ankiet tradycyjnych oraz elektronicznych (375 wypełnionych ankiet). 

Tabela 14. Realizacji planu komunikacji 

Realizacja Planu Komunikacji  
 Jednostka 

 miary 
Wartość  

Strona internetowa LGD ogłoszenie 94 

Portale społecznościowe np.. 
Facebook 

post 130 

Plakaty informacyjne szt. 875 

Strony internetowe samorządów ogłoszenie 31 

Spotkania informacyjne liczba spotkań 18 

Stoiska promocyjne podczas 
lokalnych imprez 

szt. 17 

Artykuły w prasie lokalnej szt. 6 

Ulotki informacyjne szt. 2500 

Spotkania szkoleniowe liczba szkoleń 11 

Ankiety elektroniczne zestawienie 7 

Ankiety tradycyjne szt. 315 

Spotkania konsultacyjne szt. 3 

Strona internetowa LGD liczba odwiedzin 316308 

Źródło: dane LGD 
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Funkcjonowanie organów – Zarząd, Rada, Walne Zebranie Członków  

 

Stowarzyszenie LGD „Barcja” liczy 56 członków (indywidualnych i instytucjonalnych, stan na 

podstawie strony www), w tym 28 to mieszkańcy, 11 przedsiębiorcy, 12 sektor społeczny, 5 

sektor publiczny. 

W latach 2016 – 2021 pięcioosobowy Zarząd spotkał się 98 razy. Spotkania Zarządu dotyczyły 

zmian w LSR, w tym zmian w harmonogramie naborów wniosków, w procedurze wyboru i 

oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz zmian w procedurze ustalania 

kryteriów wyboru operacji. Odbyło się 11 spotkań Walnego Zgromadzenia Członków (zmiany 

w członkostwie Rady LGD, zmiany Członka Zarządu LGD, zmiany w statucie Stowarzyszenia 

oraz zmiany w planie finansowym). Dwunastoosobowa Rada LGD spotykała się 24 razy.  

 

Tabela 15. Funkcjonowanie organów 

  
Posiedzenia 
Zarządu LGD 

Posiedzenia 
Rady LGD WZC 

2016 14 1 1 

2017 17 6 3 

2018 15 4 2 

2019 16 4 2 

2020 21 4 1 

2021 15 5 1 

suma 98 24 10 

Źródło: dane LGD 

 

Rozpoznawalność LGD 

Zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców zadeklarowała znajomość Lokalnej 

Grupy Działania „Barcja”. Szeroko zakrojone działania promocyjne i aktywizacyjne dały 

pozytywne efekty.  
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Wykres 18. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania Barcja? 

 

Źródło: badania własne 

Najszerszym źródłem informacji o LGD są instytucje takie jak gmina czy szkoła. Szczególnie 

ważne są deklaracje, że o LGD ankietowani dowiedzieli się uczestnicząc w działaniach 

podejmowanych przez Stowarzyszenie lub widząc takie działania. Część respondentów 

wskazała na lokalną prasę lub na znajomych lub sąsiadów.  

Wykres 19. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?  

 

Źródło: badania własne 

 

Inne działania LGD 

 

LGD „Barcja” aktywnie uczestniczyła w spotkaniach i wyjazdach studyjnych. W 2018 roku w 

ramach projektu „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na 

rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” odbyła się wizyta studyjna na Węgrzech. 

Stowarzyszenie współorganizowało wyjazd delegacji Województwa Wielkopolskiego do 
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województwa warmińsko-mazurskiego, w celu podzielenia się dobrymi praktykami w zakresie 

zachowania dziedzictwa lokalnego. Ciekawą i kształcącą inicjatywą była wizyta studyjna 

organizowana przez ODR w Olsztynie. Tematem spotkania były innowacje marketingowe w 

kreowaniu wizerunku marki lokalnej. Stowarzyszenie jest członkiem Związku Stowarzyszeń 

Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur i trzykrotnie brało udział w Forum LGD Warmii i 

Mazur.  

 LGD prowadziła działania aktywizacyjne. W tym w ramach projektu współpracy Turniej 

Małego Kuchcika. Wydarzenie zrealizowano dla dzieci w wieku przedszkolnym. W 

ramach projektu grantowego zorganizowano wiele inicjatyw:  

 GOK w Kętrzynie zorganizował Festiwal Mazurskie Smaki oraz konkurs kulinarny. 

Zorganizowane były również następujące zadania mające na celu promocję obszaru 

LGD: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Wilczek" w Wilkowie -  Z siatkówką po 

regionie- turniej piłki siatkowej połączony z promocją obszaru.  

 Stowarzyszenie Kulturalne "Reszelanie" -Zaświergolić wciórko- spotkanie z folklorem 

Warmii i Mazur –promocja regionu i produktów lokalnych. 

 Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Otwarte Drzwi" - Smaki Kultur- 

przegląd inicjujący cykl wydarzeń promujących kulinaria, tradycję, rękodzieło i historię 

terenu LSR 

 Mołtajńskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Nadzieja" -  Powstanie Bartów - 

1310 Bitwa o Strażnicę w Barten (w Barcianach) 

 Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Re-Akcja"- Teatr uliczny w zrewitalizowanej 

przestrzeni Reszla  

LGD pomogło w realizacji dwóch koncertów w ramach organizowanych w 2019 roku Dni 

Reszla. W 2019 roku w ramach projekty współpracy pn. „Zintegrowany Produkt Turystyczny 

SZLAK” odbyło się 5 rajdów otwierających trasy Nordic Walking w gminach Barciany, Korsze, 

Kętrzyn, Reszel i Sępopol. 

Stowarzyszenie promowało obszar swojego funkcjonowania. W okresie 2016 – 2021 w ramach 

projektu grantowego wydano 9 publikacji i wyprodukowano 2 materiały filmowe. Publikacje 

opowiadały o historii regionu:  

 Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic Reszel 680 lat historii miasta, Historia Reszla 

dla dzieci; 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu "Dolina Gubra" - Barcja pełna atrakcji oraz 

Barcja z innej perspektywy; 

 Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic Poznajemy walory gmin Barcji; 

 Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Otwarte Drzwi" - Obszar LGD 

Barcja - Wyjątkowe Miejsce na przykładzie gminy Korsze; 

 Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie- Gmina Kętrzyn w obiektywie; 

 



   

36 

 

Pozostałe wydawnictwa reklamowały atrakcje krajoznawcze i kulinarne regionu. Jedna z 

publikacji powstała w ramach projektu współpracy pt. “SMAK”. To przewodnik po atrakcjach 

kulinarnych, który w roku 2019 uzyskał wyróżnienie w konkursie im. Stanisława Czernieckiego 

na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach. Materiały filmowe również 

pokazywały region jako atrakcyjny turystycznie. 

LGD wzięło udział w 16 wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje, w tym w 

dożynkach gminnych oraz w Wojewódzkim Dniu Sołtysa w 2019 roku. 

Poza LSR, Stowarzyszenie prowadziło punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz działania z 

zakresu edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Efektem realizacji zadania 

było podniesienie poziomu świadomości prawnej wśród mieszkańców powiatu.   

 

5.4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

Realizacja rzeczowa  

 

W ramach 2 celów ogólnych wyznaczonych w LSR zaplanowano 5 przedsięwzięć z precyzyjnie 

wyznaczonymi 18 wskaźnikami produktu. 8 z 18 wskaźników produktu ma realizację umowy 

na poziomie minimum 100%. Realizację płatności na poziomie 100% ma 7 wskaźników 

produktu. Według stanu na koniec 2021 roku jeden wskaźnik produktu, Liczba powierzonych 

grantów dotyczących przygotowania Koncepcji Smart Village ma zerową realizację umowy i 

płatności.  

 

Tabela 16. Realizacja rzeczowa – stan na 31.12.2021 r. 

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 
Jednostka 

miary 
Stan 

docelowy 

Realizacja (%) 

U P 

Poprawa 

infrastruktury 

turystycznej, 

sportowo-

rekreacyjnej i 

kulturalnej 

Liczba nowych, przebudowanych, 

wyremontowanych lub wyposażonych 

obiektów pełniących funkcję kulturalno-

społeczną  

szt. 9 89,00% 78% 

Liczba nowych, przebudowanych, 

wyremontowanych lub wyposażonych 

obiektów infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej lub sportowej  

szt. 17 82,00% 82% 

Liczba zagospodarowanych przestrzeni 

publicznych 
szt. 4 75,00% 75% 

liczba utworzonych zmodernizowanych i 

oznakowanych szlaków turystycznych, 

rowerowych i pieszych 

szt. 10 100,00% 0 

Zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego, 

historycznego i 

przyrodniczego 

Liczba zabytków poddanych pracom 

konserwatorskim lub restauratorskim  
szt. 2 150,00% 100% 

Liczba utworzonych, odnowionych lub 

wyposażonych obiektów dziedzictwa 

kulturowego  

szt. 2 150,00% 150% 
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Liczba podmiotów działających w sferze 

kultury, które otrzymały wsparcie w 

ramach realizacji LSR 

szt. 1 300,00% 300% 

Inicjatywy na rzecz 

edukacji różnych 

środowisk 

społecznych, w 

tym grup 

defaworyzowanych 

oraz podnoszeniu 

kompetencji osób 

zaangażowanych 

we wdrażanie LSR 

Liczba zrealizowanych wydarzeń 

kulturalnych,  edukacyjnych i 

integracyjnych, w tym z zakresu ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych  

szt. 10 90,00% 90,00% 

Liczba powierzonych grantów 

dotyczących przygotowania  Koncepcji 

Smart Village  

szt. 5 0,00% 0,00% 

Liczba spotkań informacyjno-

konsultacyjnych LGD z mieszkańcami  
szt. 10 140,00% 140% 

Liczba podmiotów, którym udzielono 

indywidualnego doradztwa  
szt. 80 340,00% 340% 

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników 

LGD 
szt. 12 100,00% 100% 

Liczba osobodni szkoleń dla organów 

LGD 
szt. 55 94,54% 94,54% 

 Promocja obszaru 

objętego LSR, w 

tym produktów i 

usług lokalnych 

Liczba wydarzeń promujących obszar 

LGD, w tym produkty i usługi lokalne  
szt. 38 95% 95% 

Liczba wydanych publikacji promujących 

lokalne zasoby 
szt. 19 90,00% 53,00% 

Liczba przygotowanych projektów 

współpracy 
szt. 2 200,00% 100% 

Stworzenie 

warunków do 

powstawania i 

zachowania 

istniejących miejsc 

pracy z 

zastosowaniem 

innowacyjnych 

rozwiązań 

Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  
szt. 24 62,50% 50,00% 

Liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa lub 

podnoszących kompetencje pracodawców 

i ich pracowników  

szt. 12 83,00% 58,00% 

Źródło: dane LGD 

 

Postęp finansowy  

 

Najwięcej środków wypłacono w ramach przedsięwzięcia Stworzenie warunków do 

powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych 

rozwiązań (2,2 mln PLN) i Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i 

kulturalnej (1,5 mln PLN). Najwięcej środków zakontraktowano na Stworzenie warunków do 

powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych 

rozwiązań (683 tys. PLN) i Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego (175 tys. PLN). Relatywnie najmniej w budżecie jest przeznaczone na projekty 

społeczne, Inicjatywy na rzecz edukacji różnych środowisk społecznych, w tym grup 

defaworyzowanych oraz podnoszeniu kompetencji osób zaangażowanych we wdrażanie LSR. 
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Wykres 20. Realizacja finansowa – stan na 31.12.2021 r. 

 

Źródło: dane LGD 

 

Opis projektów współpracy 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Barcja” zrealizowała 2 projekty współpracy. Pierwszy 

z 2018 roku, Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych (SMAK), prowadzony wspólnie z 

Stowarzyszeniem „Łączy Nas Kanał Elbląski” Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupą Działania 

„Trzy Doliny”, Lokalną Grupą Działania „Ziemia Łańcucka”. Projekt miał na celu rozwój obszaru 

i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację 

wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów 

tradycyjnych. LGD „Barcja” była pomysłodawcą i koordynatorem projektu. Przeprowadzono 
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warsztaty kulinarne prowadzone przez finalistę telewizyjnego programu Masterchef. 

Zorganizowano cykl stoisk promocyjnych oraz seminarium i zintegrowane wydarzenie 

promocyjne podczas Święta Indyka. W 5 przedszkolach z terenu obszaru LGD „Barcja” odbyły 

się zajęcia kulinarne dla dzieci, które zakończyły się Turniejem Małego Kuchcika. W ramach 

projektu przeprowadzono warsztaty z jagnięciny, w których udział wzięła młodzież z Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie oraz mieszkańcy regionu. 

Drugi projekt współpracy, pod nazwą Zintegrowany Produkt Turystyczny” (SZLAK) prowadzony 

wspólnie z LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski”, LGD „Trzy Doliny” i ze Stowarzyszeniem Kraina 

Drwęcy i Pasłęki rozpoczął się w maju 2021 roku. Celem głównym projektu był rozwój lokalny 

w oparciu o produkty i walory turystyczne, tworzenie lub opracowywanie ofert turystycznych 

wycieczek pieszych i rowerowych obejmujących rozwój lokalnego potencjału, poprzez 

realizację zadań promocyjnych, szkoleniowych i infrastrukturalnych 4 partnerów projektu. 

Koordynatorem projektu była LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski”. Rezultatami projektu było 

wytyczenie i oznakowanie 10 tras do Nordic Walking. Zorganizowano  5 rajdów Nordic Walking 

oraz przeszkolono 10 instruktorów tej formy aktywności. W ramach promocji operacji na 

terenie LGD zostało umieszczonych 19 tablic dotyczących Nordic Walking. LGD wydała 2  

publikacje promujące obszar LGD i zachęcające do korzystanie z istniejącej infrastruktury.  
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6. Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze 

 

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

Zakończenie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przypadnie na 2023 rok. W raporcie 

ewaluacyjnym wykorzystano dane za 2021 roku. Trudno odpowiedzialnie odpowiedzieć, czy 

wszystkie wskaźniki oddziaływania zostaną uzyskane. Szczególnie w kontekście zawirowań 

gospodarczych. Na podstawie danych GUS i wyników badań satysfakcji można przypuszczać, 

że cele strategii zostaną osiągnięte. 

 

CEL OGÓLNY 1 Rewitalizacja i wzmocnienie kapitału społecznego w uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych  

Wskaźniki oddziaływania dla 
celu ogólnego I  

Jednostka miary  Stan 
początkowy 
2015 rok  

Plan 2023 
rok  

Źródło danych sposób pomiaru  

Do 2023 r. odsetek 
mieszkańców deklarujących 
poprawę jakości życia – o 10 % 
w stosunku do 2015 roku  

%  28%  38%  Badanie jakościowe i ilościowe 
wśród mieszkańców obszaru 
(ankiety, spotkania, wywiad 
focusowy). Badanie realizowane 2x 
w okresie realizacji LSR  

 

CEL OGÓLNY 2  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD  

Wskaźniki oddziaływania dla 
celu ogólnego II  

Jednostka miary  Stan 
początkowy 
2015 rok  

Plan 
2023 rok  

Źródło danych sposób pomiaru  

Do 2023 r. Wzrost liczby 
podmiotów gospodarczych na 
terenie LGD o 3 % w stosunku 
do 2015 roku  

%  2125  2188  Dane Głównego Urzędu 
Statystycznego – Bank Danych 
Lokalnych  

 

Ocena wpływu na kapitał społeczny  

Można wyróżnić trzy filary budujące kapitał społecznych na obszarze LGD. Pierwszy i chyba 

najważniejszy to projekty infrastrukturalne. W regionie dzięki dofinansowaniom 

Stowarzyszenia powstaje dużo świetlic, które są bezapelacyjnie istotnym elementem 

krajobrazu społeczności lokalnej. Dzięki świetlicom mieszkańcy mogą spotykać się 

indywidualnie, jak też, w formie zorganizowanej, tu wyróżniają się Koła Gospodyń Wiejskich. 

Świetlice są miejscem kultywowania tradycji i kultury regionu. 

Drugim filarem budowania kapitału społecznego są projekty grantowe. Dzięki grantom 

organizacje pozarządowe mają duże wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów. To 

ważny obszar wsparcia, praktycznie jedyny w tej skali, dla stowarzyszeń. LGD przekazuje 100% 
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finansowania, jeśli nie posiada swoich środków, pozyskuje finansowanie za pomocą pożyczek 

z BGK.  

Trzecim filarem budowy kapitału społeczne są działania aktywizacyjne. Tutaj można 

powiedzieć, że Lokalna Grupa Działania daje społeczności „wędkę” w postaci informacji, 

szkoleń i warsztatów. Są to na przykład stoiska informacyjne Stowarzyszenia we wszystkich 

najważniejszych wydarzeniach regionu. Dzięki tym aktywnościom mieszkańcy nabywają 

kompetencje by samodzielnie ubiegać się o środki unijne oraz są to okazje do pozyskania 

nowej wiedzy i miejsce spotkań ludzi. 

 

Przedsiębiorczość  

Mieszkańcy są bardzo zainteresowani tworzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. W 

liczbie składanych wniosków podejmowanie i rozwój cieszyły się zbliżoną popularnością. LGD 

powinna wspierać przedsiębiorczość w regionie. Można zwrócić uwagę na ogólny klimat wokół 

przedsiębiorczości, w tym większy fiskalizm. Wydaje się, że środki i aktywność różnych 

instytucji powinna być kierowana na obniżenie obaw przed rozpoczynaniem aktywności 

biznesowej i wsparcie przedsiębiorców, którzy już prowadzą firmy.  

LGD „Barcja” przyjęła w LSR założenie, że na podejmowanie działalności może przeznaczyć od 

75 do 100 tysięcy złotych. Wyższa kwota dotacji okazała się odpowiednią zachętą dla 

podejmujących działalność. Chętnych było bardzo wielu. Zdarzało się że kilku z beneficjentów, 

po zakończeniu okresu trwałości, zakończyło działalność gospodarczą, co było konsekwencją 

ogólnego klimatu związanego z prowadzeniem firmy.  

Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej są tak samo ważne dla społeczności lokalnej. 

Z tym, że rozwój działalności wydaje się być bardziej korzystny, szczególnie mając na uwadze 

obowiązek zatrudnienia dodatkowej osoby w ramach otrzymanego wsparcia.  

 

Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

Z powodu oczywistych walorów turystycznych i krajoznawczych regionu, turystyka należy do 

bardzo ważnego obszaru działalności LGD. W zapisach LSR zwracano uwagę, że region ma duże 

możliwości dla rozwoju turystyki kwalifikowanej (szlaki rowerowe, turystyka konna, spływy 

kajakowe). Napływ turystów spowodowałby rozwój infrastruktury turystycznej, gastronomii, 

gospodarstw agroturystycznych i usług hotelarskich. W strategii podkreślano, co było 

wynikiem diagnozy społecznej, potrzebę powołania organizacji turystycznej, zarządzającej 

całym terenem. 

Turystyka pośrednio (dookreślona jako agroturystyka i turystyka wiejska) jest celem 

szczegółowym drugiego celu ogólnego LSR.  Strategia wspierała infrastrukturę turystyczną, 

operacje związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, w tym projekty grantowe. 



   

42 

 

Sfinansowano kilka nowych aktywności biznesowych (w ramach podejmowania działalności 

gospodarczej), w tym zagrodę edukacyjną i  pensjonaty. Dokonano również zmiany w 

Lokalnych Kryteriach Wyboru wprowadzając kryterium Charakteru podejmowanej 

działalności, promujące działalności, które wpływają na promocję i rozwój turystyki.  

W ramach ochrony dziedzictwa kulturowego było bardzo duże zainteresowanie 

dofinansowaniem. Gminy, ośrodki kultury, stowarzyszenia były zainteresowanie tymi 

operacjami. Dużo wniosków dotyczyło budynków religijnych, szczególnie jeśli były wpisane do 

rejestru zabytków (plebanie, kościoły). Można powiedzieć, ze środki jakimi dysponowało 

Stowarzyszenie były niewystarczające mając na uwadze zainteresowanie wnioskodawców.  

 

Grupy defaworyzowane  

Na obszarze LGD grupy defaworyzowane zostały zdefiniowane z perspektywy ich dostępu do 

rynku pracy. Przede wszystkim do grup defaworyzowanych zaliczono osoby do 30 roku życia, 

osoby powyżej 50 roku życia oraz bezrobotnych.  

Można przyjąć, że taka definicja osób potrzebujących dodatkowego wsparcia nie wyczerpuje 

potrzeb i oczekiwań społecznych. Brak w dotychczasowej klasyfikacji osób 

niepełnosprawnych. Jeśli osoba niepełnosprawna jest czasowo zatrudniona lub podejmuje 

pracę w niepełnym wymiarze czasu ale nie są zarejestrowana jako osoba bezrobotna to nie 

może uzyskać wsparcia. Problemem do rozwiązania jest również przyjęta klasyfikacja 

wiekowa, poniżej 30 i powyżej 50 lat. Przyjęcie innej klasyfikacji wiekowej wydaje się kolejnym 

krokiem wsparcia osób potrzebujących. 

Należy jedocześnie podkreślić, że prowadzone działania, które wspierały grupy 

defaworyzowane spotkały się z pozytywnym odbiorem i były trafną odpowiedzią na potrzeby 

mieszkańców, szczególnie w grupach seniorów i bezrobotnych.  

 

Innowacyjność  

W LSR przyjęto założenie, że dodatkowymi punktami premiowane będą operacje, które 

stosują innowacyjne rozwiązania tj. nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, nowe 

sposoby organizacji lub zarządzania, nowatorskie sposoby wykorzystania produktów lokalnych 

czy niestosowane dotychczas podejście do integracji i aktywizacji mieszkańców. Definiując 

innowacyjność przyjęto tzw. kryterium terytorialne. W przypadku, gdy operacja jest 

innowacyjna w skali lokalnej (na terenie gminy) projekt może uzyskać dodatkowe 2 punkty, a 

innowacyjność w skali ponad lokalnej, obejmującej obszar LGD premiowana będzie 

dodatkowymi 5 punktami. 

Kryterium innowacyjności nastręczało pewne trudności Radzie LGD. Beneficjenci byli bardzo 

kreatywni w przypisywaniu innowacyjności do swoich projektów. Najpierw Biuro LGD, a 
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później w trakcie oceny, przedstawicieli Rady, klasyfikowali, czy jest to zgodne ze stanem 

faktycznym (czy w danej gminie lub na obszarze funkcjonowania LGD dany element nie 

występuje). W Radzie zasiadają przedstawiciele wszystkich gmin. Korzystając ze swojej wiedzy 

oraz dostępnych informacji można było zweryfikować składane wnioski i ustalić co było, a co 

nie było innowacyjne. Większość operacji dostało punkty za innowacyjność.  

Więcej problemów, niż przy kryterium innowacyjności Stowarzyszenie miało z produktem 

lokalnym. Stosowana definicja wymaga większej precyzji określenia czym jest produkt lokalny. 

 

Projekty współpracy  

Stowarzyszenie jest zadowolone z dotychczas realizowanych projektów współpracy. Ważny 

przy ich realizacji jest fakt, iż Lokalna Grupa Działania jest niewielką LGD. W jej skład wchodzi 

5 gmin. To skutkuje niewielkimi środkami własnymi wymaganymi przy realizacji projektów 

współpracy. Jeśli środków zabraknie LGD posiłkuje się  finansowaniem z kredytu bankowego. 

Bez kredytu nie byłoby możliwe przeprowadzenie operacji. 

LGD „Barcja” nie zgłasza trudności w realizacji projektów współpracy. Jak też nie potwierdza 

wysokiej skali trudności wdrożenia. Dokumentacja projektowa nie jest skomplikowana, a 

współpraca z Urzędem Marszałkowskim przebiega bezproblemowo. W dotychczasowej 

historii realizacji projektów współpraca z urzędami gmin była dobra jak też zainteresowanie 

mieszkańców udziałem w projektach. 

 

Ocena funkcjonowania LGD  

Stowarzyszenie nie zgłasza trudności we współpracy z urzędami gmin. Generalnie współpraca 

przebiega bezproblemowo. Organizowane są systematyczne spotkania miedzy JST, a LGD, w 

tym, by spotkania były wygodne dla wszystkich, spotkania online. Zdecydowanie wyjątkiem 

niż regułą jest aktualna sytuacja. Jedna z gmin wycofała się z naborów. Stowarzyszenie 

„Barcja” z konieczności poszukuje innego beneficjenta. Co ważne urzędy gminne między sobą 

współpracują również bardzo efektywnie. Przykładem sytuacja z poprzedniej perspektywy. 

Gmina, która nie mogła zrealizować projektu przekazała środki innej gminie.  

LGD sukcesywnie dążyła do zwiększenia zaangażowania w działania aktywizacyjne. Nie bez 

znaczenia jest okres pandemii, który naturalnie „wyciszył” wiele projektów. Stowarzyszenie 

chciałoby wprowadzić nowe formy aktywizacji oraz kontynuować te, dobrze przyjęte przez 

mieszkańców. Aktualnym celem „Barcji” jest potrzeba aktywizacji i zwiększenia 

zaangażowania mieszkańców. LGD planuje, by większa liczba mieszkańców znała 

Stowarzyszenie i wiedziała o prowadzonych operacjach. W tym celu planowane są konkursy 

dla Kół Gospodyń Wiejskich, również związane z produktem lokalnym oraz konkursy dotyczące 

gospodarstw agroturystycznych. LGD chce utrzymać dotychczasowe działania aktywizacyjne, 
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w tym szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjne. Podobnie jak publikowanie informacji na 

stornach internetowych Stowarzyszenia oraz na portalu Facebook. Ważną inicjatywą na 

przyszłość jest zorganizowanie cyklicznej imprezy własnej LGD. Takie wydarzenie zwiększy 

znajomość organizacji w społeczności oraz pozytywnie wpłynie na integrację mieszkańców.  

 

Ocena procesu wdrażania  

Nie było problemów z realizacją finansową i rzeczową LSR. Stowarzyszenie osiągnęło pierwszy 

kamień milowy. Realizacja rzeczowa zostanie zrealizowana bez problemów – na dziś wydaje 

się  niezagrożone zrealizowanie 85% wskaźników. LGD jako jedna z dwóch grup w 

województwie otrzymała nagrodę za prawidłową realizację wskaźników. Nagroda to 11 % 

budżetu, czyli ok. 620 000,00 zł. 

LGD „Barcja” jest niewielką Lokalną Grupą. Być może również z tego powodu, liczby 

składanych wniosków w naborach nie zawsze przekraczają kwoty, które są zaplanowane w 

danym naborze. W konkursach jest mniej wniosków niż pozwala na to budżet. To również 

wpływa na postrzeganą trudność procedur, czy trudności w wypełnianych wnioskach. 

Wnioskodawcy nie zgłaszają kłopotów ze zrozumieniem i respektowaniem obowiązujących 

procedur. Są świadomi jak procedury wyglądają. Informacje o procesie naborów znajdują się 

na stronie www i są przekazywane w trakcie konsultacji oraz szkoleń. Z wnioskami jest już 

więcej kłopotów, szczególnie w przypadku biznesplanu, który wydaje się niemożliwy do 

samodzielnego wypełnienia. Wnioskodawcy zgłaszają pracownikom LGD swoje wątpliwości, 

które są w miarę możliwości korygowane.  

W trakcie naborów wniosków nie występują znaczne problemy z kryteriami wyboru operacji. 

Ewentualne niedoskonałości są analizowane i poddawane zmianom na bieżąco (warsztat 

refleksyjny daje możliwość przeanalizowania tych kryteriów). W ten sposób zostało 

uszczegółowione na przykład kryterium produkt lokalny, co do którego zgłaszano wątpliwości. 

Stowarzyszenie nie potwierdza trudności realizacji zaplanowanych wskaźników. Wskaźniki nie 

były zmieniane i modyfikowane w trakcie realizowania LSR.  

 

Wartość dodana podejścia LEADER 

LGD jest bardzo ważnym ogniwem dla trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe potrzebują 

Lokalnych Grup Działania. Na obszarze LGD „Barcja” oddolne inicjatywy organizacji 

pozarządowych nie byłyby możliwe do realizacji bez Lokalnej Grupy Działania. Dużo łatwiej 

organizacjom otrzymać fundusze dzięki istnieniu Stowarzyszenia. W prowadzonych naborach 

konkurencja jest zdecydowanie mniejsza, niż na przykład w konkursach wojewódzkich.  

Potencjał który został wytworzony dzięki środkom LGD ma trwałe podstawy. Przykładem są 

świetlice, które nie są wykorzystywane przez cały czas, ale dla społeczności pełnią nieocenioną 
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rolę. Jest to miejsca spotkań w czasie organizowanych imprez okolicznościowy, takich jak 

Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkania seniorów.  Większym problemem jest utrzymanie 

świetlic, w tym ich źródła finansowania. Zdarzają się przypadki kiedy nie wiadomo z jakich 

funduszy świetlica powinna być utrzymywana, np. środki gminne lub fundusz sołecki. Sytuacje 

tego typu nie wpływają pozytywnie na trwałość i pewność wykorzystywania świetlic.  

Mieszkańcy są poinformowani o pracy stowarzyszenia. Informacja o zrealizowanych 

projektach i prowadzonych operacjach jest dostępna dla mieszkańców. W opinii 

przedstawicieli LGD nie ma problemów z identyfikacją co zostało zrealizowane z funduszy 

unijnych, czy dzięki tablicom informacyjnym, czy informacjom dostępnym w mediach 

lokalnych oraz informacjom internetowym. 

Zasada komplementarności nie była z góry założona w prowadzonych operacjach. Podobnie 

w przypadku wykorzystania funduszy LGD przez JST – tutaj również brak planów i 

systematyczności działań zakładających uzupełnianie się operacji. Oczywiście występuje coś 

takiego jak naturalna komplementarność projektów. Najpierw powstaje obiekt 

infrastrukturalny, który pozwala na realizację projektów miękkich (szkolenia, warsztaty, 

spotkania, imprezy okolicznościowe).  

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim przebiega bez zastrzeżeń. Oddelegowany opiekun 

bardzo dobrze wypełnia swoją rolę. 

Sieć Lokalnych Grup Działania województwa warmińsko - mazurskiego w opinii 

Stowarzyszenia LGD „Barcja” nie funkcjonuje optymalnie. Zakres otrzymywanych informacji, 

czy ewentualnego wsparcia wydaje się niewystarczający. 
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7. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

Partnerstwo funkcjonuje w prawidłowy sposób. Niewielka liczba samorządów wchodzących w 

skład LGD ułatwia wzajemna komunikację. Gminy mają duże zaufanie do Stowarzyszenia, a 

LGD może liczyć na wsparcie w realizacji LSR. Sektor społeczny reprezentowany przez 

organizacje pozarządowe jest aktywny głównie dzięki operacjom grantowym oraz szeroko 

prowadzonej aktywizacji. Trzeci partner, czyli sektor gospodarczy angażuje się w działania LGD 

w ograniczonym zakresie. Wydaje się, że wspieranie przedsiębiorczości w tak dużym wymiarze 

mogłoby być wykorzystane jako zasób rozwojowy całego Stowarzyszenia.  

Realizacja rzeczowa i finansowa postępuje zgodnie z planem. Część wskaźników przypisana do 

dodatkowych funduszy przekazanych LGD jest jeszcze do osiągnięcia i znaczące kwoty zostają 

do przekazania beneficjentom, ale kompetencje władz LGD oraz determinacja pracowników 

pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem. Zagrożeniem z kolei są zmiany sytuacji 

gospodarczej, inflacja, braki w zakresie dostaw sprzętu oraz długotrwałość procesu weryfikacji 

wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. Niestety możliwości wpływu na te czynniki ze strony 

LGD są niewielkie więc trudno o inną rekomendację niż o przyspieszenie procedur skierowaną 

do instytucji zarządzających.  

Funkcjonowanie LGD spoczywa przede wszystkim na barkach biura. Biuro LGD jest filarem 

funkcjonowania Stowarzyszenia. Pracownicy biura mają w swoich obowiązkach nie tylko 

przeprowadzenie naborów wniosków, doradztwo, wsparcie Rady w procesie weryfikacji i 

oceny operacji oraz przygotowanie dokumentacji po naborze. Pozostaje realizacja planu 

szkoleń, planu komunikacji, projektów współpracy oraz wsparcie Zarządu i organizacja 

Walnych Zebrań Członków. Działania biura są przy tym bardzo wysoko oceniane przez 

respondentów przeprowadzonych ankiet oraz wnioskodawców, z którymi przeprowadzono 

wywiady pogłębione. Doceniono organizację pracy, kompetencje, umiejętności fachowe, ale 

także pozytywne nastawienie i zaangażowanie. Dbałość o pracowników i warunki ich pracy do 

zasadnicze zadanie władz LGD. 

Jednym z najważniejszych celów funkcjonowania LGD jest budowanie i wzmacnianie kapitału 

społecznego obszaru. Jednym z najważniejszych narzędzi wspomagających takie działania są 

projekty grantowe. LGD widzi potrzebę prowadzenia grantów, ale zauważa również 

niedogodności samego narzędzia. Przede wszystkim założenie, że organizacje na terenach 

wiejskich będą w stanie realizować operacje na zasadzie refundacji kosztów wydaje się 

nieporozumieniem. Takie rozwiązanie nakłada na LGD niepisany obowiązek zapewnienia 

prefinansowania organizacjom uczestniczącym w grancie. By wspierać organizacje to LGD 

musi poszukiwać finansowania, ponosząc koszty pożyczek. Również ilość dokumentacji 

stosowanej w grantach oraz odpowiedzialność jaka ciąży na LGD powoduje, że dla LGD (z 

ograniczonym liczbowo personelem) prowadzenie grantów jest nie lada wyzwaniem. 
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Zdecydowaną rekomendacją jest zmiana w zasadach prowadzenia projektów grantowych 

uwzględniająca realne potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych jak i LGD. Oczywiście 

rekomendacja ta tyczy się instytucji nadrzędnych względem Stowarzyszenia.  

Rolą Rady LGD jest dokonywanie oceny wniosków napływających w konkursach oraz wybór 

operacji do dofinansowania. Jakość pracy członków Rady uzależniona jest od katalogu 

lokalnych kryteriów. Brak dużej liczby ubiegających się o dofinansowanie sprawił, że 

członkowie Rady nie musieli podejmować wielu decyzji o nieprzyznaniu pomocy. Sprawiło to 

również, że kryteria nie zostały silnie zweryfikowane czego nie można zagwarantować w 

przyszłości. Dlatego celem LGD powinno być opracowanie jak najlepszych kryteriów wyboru 

oraz zweryfikowanie jakości obecnie stosowanych. Członkowie Rady pełnią również 

dodatkową rolę w Stowarzyszeniu. Skład uwzględniający poszczególne gminy, sektory i grupy 

interesu powoduje, że Rada jest ścisłą reprezentacją lokalnej społeczności. Wiele działań 

podejmowanych przez LGD uwzględnia aktywność członków Rady. Członkowie Rady powinni 

zatem uczestniczyć w szkoleniach nie tylko związanych z oceną i wyborem operacji ale też 

innych, wzmacniających kompetencje grupowe czy umiejętności społeczne. 

Jednym z zasadniczych problemów, z którymi boryka się LGD jest biurokratyczny charakter 

procesu wdrażania strategii. Mimo, że LGD stara się ułatwiać wnioskodawcom rozumienie 

procedur i w ramach doradztwa wyjaśnia wiele zawiłości wniosku to nadal potencjalni 

beneficjenci narzekają na skomplikowanie przede wszystkim samych wniosków. Nadmiar 

dokumentacji dotyczy również projektów grantowych, które w założeniu miały być proste i 

przyjazne dla organizacji pozarządowych. Nie ulega wątpliwości, że uproszczenie procedur, 

dokumentacji i samych wniosków pozytywnie wpłynęłoby na skuteczność działań LGD. 

Oczywiście powyższa rekomendacja w nieznaczny sposób odnosi się do LGD, a raczej do 

instytucji kreujących całą politykę funduszy europejskich. 

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana w 2015 roku na podstawie danych z roku 2014. 

W ciągu kolejnych lat realizacji założeń strategii zmieniała się rzeczywistość społeczna i 

gospodarcza regionu (podobnie jak całego kraju). Niestety zmiany w strategii, na które 

zezwalał Samorząd Województwa dotyczyły wyłącznie kwestii bieżącej realizacji planu 

działania. Lepszym modelem zwiększenia elastyczności strategii oraz dostosowania do zmian 

zachodzących w społeczności byłaby ewaluacja on-going z możliwością zastosowania nawet 

znaczących korekt w formach i zakresie wsparcia. Również ta rekomendacja wymaga działań 

wykraczających poza kompetencje Stowarzyszenia, ale nie może być pominięta w dokumencie 

ewaluacyjnym.  

 

 

Ewaluacja końcowa wymagała od wszystkich członków Stowarzyszenia wytężonej pracy. 

Krótki czas realizacji badań sprzyjał kumulowaniu działań. Niemniej wsparcie i zaangażowanie 

władz LGD, pracowników i członków LGD zapewniło sukces realizacji wszystkich założonych 



   

48 

 

działań. Na koniec należy jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wnieśli wkład w 

powstanie tego opracowania, czy to poprzez przygotowanie dokumentów, zestawień, 

uczestnictwo w wywiadach grupowych i indywidualnych, czy też poprzez wypełnianie 

anonimowych ankiet. 
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

Narzędzia badawcze 

9.1. Scenariusz wywiadu pogłębionego z wnioskodawcami/beneficjentami: 

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

ona znacząca; 

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

wynajmowano firmę lub osobę do pomocy w opracowaniu wniosku; 

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

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

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

6. Proces administracyjny po dokonaniu wyboru operacji do dofinansowania; 

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

realizacji 

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

9. Podejście kontrfaktyczne: czy zrealizował pomysł mimo braku dofinansowania (dla 

osób, które nie uzyskały dofinansowani) 

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

9.2. Scenariusz wywiadu pogłębionego z przedstawicielami gmin: 

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

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

mieszkańców (kapitału społecznego)?  

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

podejmowanie czy na rozwój działalności gospodarczej? 

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

ludzi, którzy sobie nagorzej radzą. Takich którzy wymagają najpilniejszej pomocy? 

(młodzież, seniorzy, niepełnosprawni) 

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

w tej dziedzinie? 

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

pomiędzy gminami a LGD. 

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

LGD mają włodarze gmin partnerskich? 

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

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

8. W czym należałoby szukać największej zalety istnienia LGD? 

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

Ocena funkcjonowania biura 

 

 

                                                                       Szanowni Państwo, 

W trosce o najwyższy poziom realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się z prośbą o wypełnieni 
anonimowej ankiety monitorującej. Ma ona na celu ocenę jakości pracy Biura LGD, świadczonego 
doradztwa, kompetencji pracowników Biura LGD, przydatności przekazanej wiedzy a także 
adekwatności realizowanych działań komunikacyjnych. 

Z poważaniem                      Zarząd LGD                       

 

1. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani funkcjonowanie biura obszaru LGD? Biuro działa: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Bardzo dobrze 

2.  
 

Raczej dobrze 

3.  
 

I dobrze i źle 

4.  
 

Raczej źle 

5.  
 

Bardzo źle 

6.  
 

Trudno powiedzieć 

 

2. Proszę ocenić poniższe zdania 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1.  Godziny pracy biura LGD 
są dogodne dla klientów 

    

2.  Strona internetowa 
zawiera aktualne 
informacje 

    

3.  Odpowiedzi na wiele 
pytań można uzyskać 
telefonując do biura LGD 
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4.  Łatwo umówić się na 
spotkanie z 
pracownikami biura LGD 

    

 

3. Proszę ocenić poniższe zdania 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1.  Pracownicy mają wiedzę 
odpowiednią do 
wykonywanej pracy 

    

2.  Pracownicy z 
zaangażowaniem 
wykonują swoje 
obowiązki 

    

3.  Pracownicy udzielają 
rzetelnych informacji i 
porad 

    

4.  Pracownicy są mili i 
uprzejmi 

    

 

4. Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o warunkach naboru wniosków o dofinansowanie? Proszę zaznaczyć 
nie więcej niż 3 odpowiedzi 

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Oficjalna strona internetowa LGD 

2.  
 

Newsletter ze strony LGD 

3.  
 

Informacje wysyłane pocztą elektroniczną (e-maile) 

4.  
 

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w miejscowościach na terenie LGD 

5.  
 

Portale społecznościowe 

6.  
 

Ulotka informacyjna rozpowszechniana na obszarze LGD 

7.  
 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 

8.  
 

Informacja bezpośrednia w siedzibie (biurze) LGD 

9.  
 

Inne sposoby. Jakie? ............................................. 

 

5. Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do LGD byłby dla Pani/Pana 
najbardziej odpowiedni? Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 
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Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Ankieta papierowa 

2.  
 

Ankieta elektroniczna 

3.  
 

Kontakt bezpośredni z przedstawicielem LGD 

4.  
 

Kontakt mailowy 

5.  
 

Kontakt telefoniczny 

6.  
 

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

7.  
 Panel dyskusyjny po zakończeniu szkoleń i spotkań (możliwość zadawania pytań, zgłaszania 

uwag) 

8.  
 

Inny, jaki? ............................................. 

 

6. Jeśli w przypadku funkcjonowania Biura LGD wynikły jakieś problemy prosimy o krótkie ich opisanie 

Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 

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

 

7. W której gminie Pan(i) mieszka? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Gmina Barciany 

2.  
 

Gmina Korsze 

3.  
 

Gmina Kętrzyn 

4.  
 

Gmina Reszel 

5.  
 

Gmina Sępopol 

 

8. Płeć 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Kobieta 

2.  
 

Mężczyzna 
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9. Do jakiej kategorii wiekowej może się Pan(i) zaliczyć? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

mam mniej niż 18 lat 

2.  
 

od 18 do 30 lat 

3.  
 

od 31 do 40 lat 

4.  
 

od 41 do 50 lat 

5.  
 

od 51 do 60 lat 

6.  
 

mam więcej niż 60 lat 

 

10. Jestem: 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Rolnikiem 

2.  
 Członkiem organizacji społecznej (stowarzyszenie, fundacja, związek zawodowy, klub 

sportowy) 

3.  
 

Przedsiębiorcą 

4.  
 

Osobą fizyczną 

5.  
 Ze środowiska (grupy) bez osobowości prawnej (koło gospodyń wiejskich, zespół ludowy, 

koło wędkarskie, koło hobbystów i inne) 

6.  
 Reprezentantem podmiotu z sektora publicznego (gmina, dom kultury, zakład opieki 

zdrowotnej) 

7.  
 

Reprezentantem Kościoła/związku wyznaniowego 

8.  
 

Żadne z powyższych 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

9.4. Ankieta kierowana do mieszkańców obszaru LGD 

Poziom satysfakcji mieszkańców 
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Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w 
naszej gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną 
Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. 

 

1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym 
miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 

2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnich latach (od 2014 roku) 
warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 

3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 
dobrze 

Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo 
źle 

Nie 
mam 
zdania 

1.  Atrakcyjności turystycznej       
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2.  Promocji dziedzictwa 
kulturowego, zasobów 
naturalnych i turystyki 

      

3.  Infrastruktury i oferty 
kulturalnej 

      

4.  Infrastruktury i oferty 
sportowej i rekreacyjnej 

      

5.  Infrastruktury drogowej       

6.  Zaangażowania mieszkańców 
w rozwiązywanie lokalnych 
problemów 

      

7.  Tożsamości mieszkańców z 
regionem 

      

8.  Działań i usprawnień na rzecz 
osób niepełnosprawnych 

      

9.  Działań na rzecz 
bezrobotnych 

      

10.  Działań na rzecz osób przed 
34 rokiem życia 

      

11.  Działań na rzecz osób po 50 
roku życia 

      

12.  Działań na rzecz kobiet       

13.  Możliwości zatrudnienia poza 
rolnictwem 

      

14.  Sprzyjających warunków dla 
przedsiębiorców i 
prowadzenia firmy 

      

 

4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń: 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

nie 
wiem 

1.  Uczestniczę w wydarzeniach 
organizowanych w gminie 
(kulturalnych, rekreacyjno-
sportowych, obchodach świąt 
etc.) 

     

2.  Biorę udział w 
przygotowywaniu gminnych 
wydarzeń (sam(a) albo w 
ramach grupy, do której należę) 
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3.  Należę do 
stowarzyszenia/organizacji 
pozarządowej (stowarzyszenie, 
fundacja) 

     

4.  Należę do nieformalnej grupy 
społecznej (koła gospodyń etc.) 

     

5.  Mam możliwości, by 
wypowiadać się na temat 
ważnych zagadnień 
(dotyczących gminy i mojej 
miejscowości) 

     

6.  Jestem członkiem 
rady/komitetu (np. w szkole, 
klubie sportowym, 
przedsiębiorstwie) 

     

7.  Znam najważniejsze fakty 
historyczne dotyczące mojej 
miejscowości/gminy 

     

8.  Potrafię wskazać najważniejsze 
atrakcje turystyczne w okolicy 

     

9.  Na terenie mojej gminy mogę 
rozwijać się zawodowo 

     

10.  W mojej gminie powstaje wiele 
firm 

     

11.  W mojej gminie chętnie 
inwestują przedsiębiorcy 

     

12.  Na terenie mojej gminy są 
sprzyjające warunki dla 
turystów i osób przyjezdnych 

     

 

5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 
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6. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

tak 

2.  
 

nie 

 

7. Jakie są powody? 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Trudny dostęp do edukacji 

2.  
 

Trudny dostęp do instytucji kultury 

3.  
 

Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi 

4.  
 

Brak perspektyw zawodowych 

5.  
 

Powody osobiste/ rodzinne 

6.  
 

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

 

8. Czy w Pana/i gminie, począwszy od 2014 r. realizowano projekty ze środków unijnych? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

tak 

2.  
 

nie 

3.  
 

nie wiem 

 

9. Ile projektów zrealizowano? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Mniej niż 5 

2.  
 

Od 5 do 10 

3.  
 

Więcej niż 10 

 

10. Czy projekty te poprawiły warunki życia w gminie? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 
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2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 

11. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych, 
począwszy od 2014 r.? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak często 

2.  
 

Tak, czasem 

3.  
 

Trudno powiedzieć 

4.  
 

Nie 

 

12. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się zainteresowaniem 
mieszkańców? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak 

2.  
 

Trudno powiedzieć 

3.  
 

Nie 

 

13. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych 
ze środków unijnych, począwszy od 2014 r.? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak często 

2.  
 

Tak, czasem 

3.  
 

Trudno powiedzieć 

4.  
 

Nie 
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14. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się zainteresowaniem mieszkańców? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak 

2.  
 

Trudno powiedzieć 

3.  
 

Nie 

 

15. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków 
finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w 
pierwszej kolejności? ( Prosimy o zaznaczenie „x” trzech najważniejszych) 

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki 

2.  
 

Infrastruktura i oferta kulturalna 

3.  
 

Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna 

4.  
 

Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań) 

5.  
 

Infrastruktura drogowa 

6.  
 

Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne) 

7.  
 

Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem 

8.  
 

Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców 

9.  
 

Warunki życia osób niepełnosprawnych 

10.  
 

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 

11.  
 

Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem 

 

16. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania "Barcja"? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak, 

2.  
 

Nie znam, nie słyszałam/em 

 

17. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

od znajomych, sąsiadów 
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2.  
 

w instytucji (urząd, szkoła) 

3.  
 

z lokalnej prasy 

4.  
 

widziałem/am działania LGD 

5.  
 

uczestniczyłem/am w działaniach LGD/ brałem/am udział w projekcie 

 

18. Status na rynku pracy: 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność gospodarczą 

2.  
 

Zatrudniony/a w rolnictwie 

3.  
 

Zatrudniony/a poza rolnictwem 

4.  
 

Uczący się/studiujący 

5.  
 

Osoba bezrobotna 

6.  
 

Inny typ, jaki?  ............................................. 

 

19. Płeć: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Kobieta 

2.  
 

Mężczyzna 

 

20. Niepełnosprawność: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 

2.  
 

Osoba pełnosprawna 

 

21. Wykształcenie: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

podstawowe 

2.  
 

zasadnicze zawodowe 
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3.  
 

średnie 

4.  
 

policealne 

5.  
 

licencjat, inżynier 

6.  
 

wyższe magisterskie 

7.  
 

inne 

 

22. Wielkość gospodarstwa rolnego: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

nie posiadam gospodarstwa rolnego 

2.  
 

do 5 ha 

3.  
 

6-10 ha 

4.  
 

11-20 ha 

5.  
 

21-50 ha 

6.  
 

>50 ha 

 

23. Wiek 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

mniej niż 18 lat 

2.  
 

18 do 24 lat 

3.  
 

25-34 lat 

4.  
 

35-50 lat 

5.  
 

>50 lat 

 

24. Miejsce zamieszkania: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Gmina Barciany 
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2.  
 

Gmina Korsze 

3.  
 

Gmina Kętrzyn 

4.  
 

Gmina Reszel 

5.  
 

Gmina Sępopol 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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9.5. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego 

 

1. Wprowadzenie 

a. Przedstawienie moderatora, opisanie celu badania, anonimowości uzyskanych 

odpowiedzi, konieczność nagrywania wywiadu z uwagi na późniejszą analizę 

wyników 

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny   

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

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

3. Przedsiębiorczość   

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

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

LSR jest wskazane?  

4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe   

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

zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

5. Grupy defaworyzowane   

a. Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane 

w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

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

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

ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

7. Innowacyjność   

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

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

8. Ocena funkcjonowania LGD   

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

skuteczną realizację LSR?  

b. Jak jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, 

informacyjno-promocyjnych, doradczych)?  

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

LSR?  

9. Zakończenie spotkania 

Czas trwania 120 minut 

 


