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Spis skrótów i pojęć 
 

ARiMR  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

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

CLLD (ang. Community-led local development) - Rozwój kierowany przez lokalną 

społeczność  

CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviews) - badanie ankietowe realizowane z 

wykorzystaniem kwestionariusza internetowego 

DG REGIO  Dyrektoriat Generalny ds. Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska  

DG AGRI Dyrektoriat Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska  

EFRROW  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

EFR  Europejski Fundusz Rybacki  

IZ  Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013, MRiRW 

LGD Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania  

Rada  Organ decyzyjny LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które 

mają być realizowane w ramach LSR 

MRiRW  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

PROW 2007-2013, 

Program  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Oś Leader Jedna z osi priorytetowych w Programie operacyjnym obejmujący grupę powiązanych ze 

sobą środków posiadających szczególne, wymierne cele 

Okres badania Okres przeprowadzonej analizy w ramach badania obejmujący okres od 2009 roku, 

kiedy podpisane została umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR z LGD 

wybranymi i termin 31 grudnia 2013 roku 

Operacja  Projekt wybrany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa realizowany 

przez, co najmniej jednego beneficjenta, pozwalający na osiągnięcie celów osi Leader, 

do której odnosi się ta operacja 

Rozporządzenie 

MRiRW w sprawie 

wyboru   

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej 

strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 

(Dz. U. nr 103, poz. 659 z późn. zm.) 

Rozporządzenie 

MRiRW w sprawie 

wdrażania LSR 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. nr 138, poz. 868 z późn. zm.) 

Rozporządzenie 

MRiRW w sprawie 

funkcjonowania  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego programem 

rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 (dz. U. Nr 103, poz. 660, z późn. zm.) 

Rozporządzenie 

MRiRW w sprawie 

współpracy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. nr 128, poz. 822 z późn. zm.) 

SW  Samorząd Województwa 

UE  Unia Europejska  

UM, UMWM  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

WPR  Wspólna Polityka Rolna  

413 działanie w ramach Osi Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
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413 – „małe projekty” 
Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

„małe projekty”, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 

ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  

413 -  311 Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

413 - 312 Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

413 - 413 - 313, 322, 

323 

Rodzaj działania w ramach działania 413 PROW. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

Odnowa i rozwój wsi 

Umowa ramowa 

(przyrzeczenie) 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR zawierana pomiędzy UM a LGD, w której 

określa się także maksymalną wysokość środków finansowych na wdrażanie lokalnej 

strategii rozwoju  
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Streszczenie zarządcze  

Celem usługi zrealizowanej na zlecenie Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - LGD było 

badanie ewaluacyjne opinii środowiska lokalnego na temat działalności, funkcjonowania oraz 

rozpoznawalności LGD wraz z ewaluacją wdrażania LSR,  które będzie zawierać informacje o stanie 

zaawansowania poszczególnych działań oraz prezentować poziom osiągniętych wskaźników.  

W ramach badania wykorzystano następujące metody badawcze: analiza dokumentów i danych 

zastanych (desk research), ankietę internetową CAWI skierowaną do członków stowarzyszenia oraz 

ankietę skierowaną do mieszkańców obszaru LSR. Wykorzystano również ankietę mailową z 

kwestionariuszem skierowanym do biura LGD. W wyniku badania ewaluacyjnego wskazano 

następujące wnioski i rekomendacje: 

1) W ocenie mieszkańców obszaru LSR potencjał turystyczny obszaru LSR stanowią Parki i 

obszary Chronione, lesistość i Przepiękna dolina rzeki Wkry z jej zakolami. Produktem 

turystycznym wynikającym z uwarunkowań klimatycznych jest – najkorzystniejszy klimat w 

województwie mazowieckim. Długi okres wegetacyjny wpływa na rozwój działalności 

rolniczej, a co za tym idzie ma wpływ na rozwój agroturystyki. Dobre warunki na obszarach 

leśnych sprzyjają turystyce w okresie letnim. Obszary cenne przyrodniczo charakteryzują 

się niską lesistością oraz utrudnieniami w powiększaniu obszaru leśnego, dominacją lasów 

dębowych i brzozowych – lasy liściaste wpływają pozytywnie na zdrowie człowieka 

ponieważ pobudzają jego organizm, oddziaływają estetycznie, zwiększają wilgotność 

powietrza oraz wysokimi walorami rzek, które otoczone są obszarami leśnym. Lasy zajmują 

według danych GUS z 2012 roku 38 tys. ha, co stanowi 20,8% powierzchni LGD ogółem. 

Największą lesistością charakteryzuje się gmina Lubowidz 40,6% ogólnej powierzchni lasów 

na obszarze LGD.  

2) W ocenie mieszkańców obszaru LSR potencjał turystyczny obszaru LSR stanowią parki i 

obszary chronione, lesistość i przepiękna dolina rzeki Wkry z jej zakolami (prawy dopływ 

Narwi). Produktem turystycznym wynikającym z uwarunkowań klimatycznych jest – 

najkorzystniejszy klimat w województwie mazowieckim. Mieszkańcy obszaru LGD są jednak 

podzieleni w przedmiocie oceny wykorzystania zasobu jakim jest rzeka Wkra. Należy zatem 

skoncentrować działania promocyjne obszaru LSR wokół wykorzystania - jako zasób 

turystyczny rzeki Wkry. 

3) W badaniu internetowym mieszkańców obszaru LSR wskazano na liczne zabytki stanowiące 

zasób kulturowy z terenu gmin członkowskich SSS LGD. Główne są to zabytki sakralne. 

Liczne były również odpowiedzi o lokalnych tradycjach i obrzędach (sakralnych i świeckich). 

Wskazania respondentów ankiety pokrywają się z Wykazem zabytków ujętych w Rejestrze 

Zabytów. Niepokoić może jednak, że ocenie 11% badanych w swojej gminie nie ma 

żadnych wartościowych zabytków. 

4) Rekomenduje się kontynuację działań LGD skierowanych na promocję dziedzictwa 

kulturowego obszaru LSR. Środki Leader mogą pomóc z sfinansowaniu projektów z tego 

zakresu. Istnieje również możliwość komplementarnego pozyskiwania środków finansowych 

na projekty w zakresie dziedzictwa kultury tj. środki gmin na zadania własne w ramach 

Funduszy Sołeckich, programy MKiDN (Program Dziedzictwo kulturowe oraz Obserwatorium 

kultury) i środki Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014. Wsparcie na rozwój kulturowo-

historycznego dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie kultywowania tradycji, zachowania 

obrzędów i ginących zawodów, troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, itp. 

można uzyskać również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Funduszu 

grantowego Razem Możemy Więcej. 

5) Analiza zawartości stron internetowych gmin członkowskich SSS LGD wskazała, że brak jest 

zamieszczonych aktualnych danych o imprezach mających miejsce w poszczególnych 

gminach. Większość gmin zamieszcza na stronie informacje z poprzedniego 2013 roku 
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kalendarzowego. Brak promocji w sieci internetowej uniemożliwia przybycie potencjalnych 

turystów. Większość wydarzeń jest przeznaczonych dla mieszkańców obszaru, jednak są 

też takie które mogą przyciągnąć turystów.  

6) W celu zachowania spójnego przekazu informacyjnego LGD i gminy członkowskie zasadnym 

będzie aktualizacja informacji zamieszczanych na portalach internetowych gmin w obszarze 

info-promo. Ze środków LGD możliwe będzie zrealizowane szkolenia skierowanego do 

pracowników gmin w przedmiocie budowania lokalnych społeczności internetowych i 

formułowania prostych, czytelnych komunikatów promocyjnych na stronie internetowej 

(funpage na profilu społecznościowym np. Facebook). 

7) W ramach analizy potencjału gospodarczego na obszarze LGD, dominującym sektorem na 

obszarze LGD jest sektor handlu i napraw, 30% przedsiębiorstw zajmuje się tym rodzajem 

działalności. Pozostałymi znaczącymi grupami są przedsiębiorcy zajmując się 

budownictwem (ok. 16%), rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (ok. 12%) oraz 

przemysłem i przetwórstwem (ok. 10%). Wśród firm działających na obszarze LGD 

dominują przedsiębiorstwa mikro, zatrudniające od 0 do 9 osób, stanowią one prawie 96% 

wszystkich podmiotów gospodarczych. 

8) W LSR określone zostały dwa cele ogólne, którym przypisanych zostało dwa cele 

szczegółowe. Cele ogólne i cele szczegółowe LSR mają być realizowane przez siedem 

przedsięwzięć. W wyniku analizy adekwatności i prawidłowości wyboru celów ogólnych i 

szczegółowych LSR pozytywnie należy ocenić określenie celów ogólnych i szczegółowych 

LSR oraz typów przedsięwzięć w lokalnej strategii. Przyjęte w LSR przedstawienie celów w 

strategii są czytelne i jasne dla odbiorcy. W ramach prowadzonego badania ankietowego 

mieszkańcy obszaru LSR nie mieli problemu ze wskazaniem celów działania LGD.   

9) Pomimo ograniczonego doboru celów ogólnych i szczegółowych na tym etapie realizacji 

lokalnej strategii nie rekomenduje się zmiany celów LSR. Ich rozbudowa powinna być 

poprzedzona dyskusją i konsultacjami społecznymi na potrzeby przyszłego okresu 

programowania na lata 2014-2020. Proponuje się raczej modyfikację lokalnych wskaźników 

wyboru operacji celem promowania projektów odnoszących się wprost do dziedzictwa 

kulturowego regionu i obszaru LSR.  

10) W LSR ujęto 18  wskaźników rezultatu. Natomiast wskaźniki produktu odpowiadają 

rodzajom działania Wdrożenie LSR. Do pomiaru rezultatu strategicznego wybranych zostało 

trzy wskaźniki oddziaływania. Wątpliwości budzą wartości docelowe wskaźników 

oddziaływania. Na podstawie szacowania wartości nie będzie bowiem możliwe osiągnięcie 

wskazanych wartości docelowych w 2015 roku dla wskaźnika „Ilość turystów na 100 

mieszkańców (wskaźnik Schneidera) [szt.]. Wartość docelowa wskaźnika na 2015 rok 

oszacowana została na poziomie 350. Oszacowanie wartości docelowej wskaźnika na 2023 

metodą trendu liniowego wskazuje na wartość 76,048. Osiągnięcie zatem zakładanej 

wartości docelowej na poziomie 350 jest nierealne. Rekomenduje się urealnienie wartości 

docelowych wskaźników oddziaływania w obszarze wskaźnika Ilość turystów na 100 

mieszkańców (wskaźnik Schneidera) [szt.] na poziomie nie wyższym niż wartość 40. W LSR 

na przyszły okres programowania, oprócz przyjętego wskaźnika „Wskaźnik migracji na 

1000 mieszkańców” rekomenduje się monitorować wahania wskaźnika „Saldo migracji 

ogółem”, dostępnego bezpośrednio w GUS, który uwzględnia roczne zmiany w migracji. 

Dzięki niemu łatwiej będzie dostrzec niekorzystny lub korzystny trend istotny dla lokalnej 

społeczności. 

11) Na podstawie danych uzyskanych w toku ewaluacji można stwierdzić, że stopnień realizacji 

lokalnej strategii jest wysoki. Według pomiaru wskaźników produktu poziom realizacji LSR 

wynosi 77% natomiast poziom realizacji wskaźników oddziaływania zrealizowano LSR na 

poziomie 82%. Poziom realizacji na tym poziomie należy uznać za optymalny z uwagi na 

przeszacowaną wartość docelową wskaźnika Ilość turystów na 100 mieszkańców (wskaźnik 
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Schneidera). Realizacja LSR na podstawie wskaźników rezultatu wyniosła 134%. Jest to 

jednak wyliczenie średniej arytmetycznej z przyjętych wartości wskaźników rezultatu. 

Pośród wskaźników rezultatu znajdują się wskaźniki zrealizowane na poziomie 

przekraczającym 100% ale również takie, których wartość osiągnęła 0%. 

12) Dokonując wyboru operacji do dofinansowania należy zwrócić uwagę na projekty 

realizujące wskaźniki rezultatu, które osiągnęły niski stopień realizacji, na poziomie 0%: 

Ilość nowych i zmodernizowanych punktów gastronomicznych wzbogacających 

infrastrukturę turystyczną oraz Ilość zmodernizowanych istniejących oraz wytyczonych i 

oznakowanych nowych szlaków do turystyki pieszej wskaźnik. Dodatkowo, wskaźniki 

których wartość osiągnęła 50% tj. Ilość  nowych szlaków turystyki pieszej oraz Ilość 

utworzonych stanic wodnych. 

13) SSS LGD ogłosiła nabory na wszystkie działania w ramach działania 413. Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju. Wobec wysokiego poziomu złożonych i wybranych do 

dofinansowania wniosków przez LGD (141 wnioski na kwotę ponad 11 mln zł, co stanowi 

blisko 72% dostępnej alokacji) zasygnalizowania wymaga niska wysokość zrealizowanych 

płatności na rzecz beneficjentów. Na koniec 2013 roku zrealizowano łącznie 34 płatności, 

na 3,4 mln zł, co stanowi 22% dostępnej alokacji. Analiza złożonych wniosków w ramach 

działania małą aktywność organizacji pozarządowych w ramach działania Małe projekty. 

Spośród zawartych umów na Małe projekty wszystkie zostały złożone przez Urzędy Gmin. 

Wynik ten pokazuje konieczność intensyfikacji działalności LGD w zakresie przekazywania 

informacji i wsparcia doradczego świadczonego na poziomie biura LGD dla organizacji 

pozarządowych ubiegających się o wsparcie w ramach Małych projektów. 

14) W ramach badania ustalono, że budżet projektu współpracy ŁNHTIN opiewać ma na kwotę 

295 212,58 zł, czego udział SSS LGD wyniesie 248 212,58 zł. Rekomenduje się monitoring 

finansowany projektu współpracy ŁNHTIN, oddziaływanie na instytucję wdrażającą w celu 

terminowej weryfikacji wniosków o płatność, systematyczne zwoływanie komitetów 

sterujących oraz ścisłą współpracę w partnerami projektu. 

15) W ramach analizy stwierdzono, że limit środków określony w LSR przeznaczony na 

funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizację jest zgody z przepisami prawa 

określonymi maksymalną wysokość środków udostępnianych LGD. W ramach działania 431. 

Funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizację LGD w okresie od początku 

uruchomienia programu do dnia 31 grudnia 2013 roku dotychczas przyznana pomoc / 

wypłacona pomoc finansowa wyniosła 624 859,26 zł. Należy pozytywnie ocenić poziom 

efektywności środków wydatkowanych przez LGD w latach 2009-2013 na funkcjonowanie, 

aktywizację i nabywanie umiejętności. W ramach badania odnotowano wydatkowanie 

środków na funkcjonowanie, aktywizację i nabywanie umiejętności LGD w stosunku do 

wartości wybranych wniosków przez grupę na poziomie 5,4%. 

16) W najbliższym okresie  należy spodziewać się szczególnie wzmożonych działań LGD 

związanych ze sprawozdawczością, monitoringiem oraz kontrolą działań i efektów 

wdrożenia lokalnej strategii. W ostatnich latach wdrożenia LSR 2013-2014 bieżącej 

działalności LGD towarzyszyć będą prace nad programowaniem kolejnego okresu 

programowania PROW 2014-2020 i kształtu Leader. W tym okresie należy zabezpieczyć 

środki w ramach działania 431. PROW na konieczne analizy wydatkowania środków w 

ramach strategii, kontrole, ekspertyzy itp. Mając na uwadze wieloletni okres realizacji LSR 

rekomenduje się monitorowanie i planowanie kosztów bieżących LGD w końcowym okresie 

realizacji Programu. Rekomenduje się uczestnictwo Zarządu, Rady i pracowników biura w 

szkoleniu pozwalającym przygotować się do zadań stojących przez LGD w okresie 

zamykania PROW i przygotowania się do nowego okresu programowania Leader 2014-

2020. Podczas szkolenia w praktyczny sposób zaprezentowane zostałyby najważniejsze 

obowiązki LGD związane z monitorowaniem, sprawozdawczością i raportowaniem wyników 
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wdrożenia LSR zgodnie z przyjętymi w strategii wskaźnikami na poziomie oddziaływania, 

rezultatu i produktu. 

17) W ramach analizy ustalono, że LGD przestrzegał terminu przewidzianego na ocenę 

wniosków i przekazanie dokumentacji związanej z wyborem do SW tj. 45 dni od dnia, w 

którym upłynął termin składania wniosków do LGD. Przekazywanie dokumentacji związanej 

z wyborem wniosków odbywało się głównie z dużym wyprzedzeniem terminu wskazane w 

przepisach, średnio w 36 dniu od dnia zakończenia naboru. Wysoka frekwencja na 

posiedzeniach Rady LGD (61%) potwierdza zaangażowaną postawę i poczucie 

odpowiedzialności osób pełniących funkcje w organie odpowiedzialnym za wybór operacji 

przez LGD. 

18) W ramach badania pozytywnie oceniono realizowane przez LGD działania informacyjno-

promocyjne. Zasadne jest natomiast wyraźne podkreślenie korzystnych zmian w przepisach 

dotyczących form i zakresu wsparcia oferowanego przez LGD w obszarze małych projektów. 

Tym bardziej, że również w przyszłym okresie programowania PROW 2014-2020 

przewiduje się korzystny poziom dofinansowania dla mikro dotacji (projekty parasolowe) 

dofinansowanie do 50 tys. zł na jeden projekt. 

19) W ramach badaniu ustalono, że LGD przyjęła model działań informacyjno-promocyjnych, 

opartych na komunikacji bezpośredniej oraz internetowej, z niewielkim udziałem 

instrumentów ATL (ang. Above The Line - pol. powyżej linii) – oznacza strategię działań 

marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, 

plakaty, reklama zewnętrzna itp.). Przyjęcie takiego modelu odpowiada potrzebom 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, choć może być niewystarczające w przypadku 

konieczności dotarcia do konkretnej grupy potencjalnych beneficjentów Leader, szczególnie 

rolników i lokalnych przedsiębiorców. 

20) Rekomenduje się dodatkową analizę planowanych działań informacyjno-promocyjnych 

skierowanych do mieszkańców obszaru LSR. Mając na uwadze koniec okresu wdrażania LSR  

poddaje się pod rozwagę, przy planowaniu działań informacyjno-promocyjnych, kombinacja 

instrumentów ATL i BTL (ang. Below The Line, pol. poniżej linii, działania reklamowe 

niebędące reklama w środkach masowego przekazu, skierowane zwykle do konkretnego 

klienta) odpowiadająca zbadanym lokalnie potrzebom informacyjnym ogółu mieszkańców. 

Proponuje się koncentrację działań na akcjach informacyjnych dedykowanych konkretnym 

grupom beneficjentów, a nie masowemu odbiorcy Programu tj. tematyczne konferencje, 

branżowe spotkania itp. 

21) W ramach konkretnych działań LGD należy zwrócić szczególną uwagę na usługi doradcze 

świadczone na rzecz beneficjentów i dostosowanie tej formy wsparcia do etapu realizacji 

operacji po etapie aplikowania o środki pomocowe. Na tym etapie pojawiać się będą 

szczególnie pytania o uzasadnienie kosztów kwalifikowanych, rozliczenie wniosków o 

płatność, wymagane załączniki i dokumentację celem właściwego rozliczenia otrzymanej 

pomocy. 

22) W ramach badania przeprowadzono ankietę wśród członków LGD nt. oceny pracy biura 

LGD. Respondenci dobrze oceniają działanie LGD jako partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Ponad 90% badanych dobrze oceniło dotychczasową pracę i pomoc świadczona przez 

pracowników Biura LGD. Pytani respondenci na zadane pytanie o możliwe usprawnienie w 

działaniu LGD jako lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego i funkcjonowaniu organów 

stowarzyszenia wskazywali na konieczność częstszych spotkań dotyczących współpracy. 

23) Strona LGD jest przyjazna w odbiorze. Strona swoją zawartością nastawiona jest na klienta 

- mieszańca obszaru LSR. Na stronie SSS LGD znajduje się bogata w informacje zakładka z 

aktualnymi aktami prawnymi do pobrania. Ze strony można łatwo zostać przekierowanym 

do stron gmin członkowskich. Prosty dostęp do LSR, którą można pobrać ze strony. Brak 

jest jednak dodatkowych elementów pomagających w aktywizacji społeczności lokalnej 



Wykonanie badanie ewaluacyjnego opinii środowiska lokalnego na temat  działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności 

Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wraz z ewaluacją wdrażania LSR  
 

Raport końcowy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 

 

wokół strony internetowej (newsletter, blog czy profil na portalu społecznościowym). Ze 

strony można pobrać użyteczne materiały w ramach projektu „Nowoczesne metody 

edukacji nauczycieli/ instruktorów zawodu gwarancją wysokiego poziomu wiedzy 

zawodowej uczniów”  realizowanego w ramach PO KL - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 

Na stronie udostępniono aplikację do elektronicznej oceny wniosków.   

24) W okresie referencyjnym luty – marzec strona internetowa LGD odwiedzona została 1230 

razy, z czego 996 stanowiły unikalne odsłony. Dotychczasowe użytkowanie strony 

www.ssslgd.pl  pozwoliło na zbudowanie lojalności użytkowników. Świadczy o tym wysoki 

poziom wizyt powracających na stronę (56%). Jest to bardzo dobry wynik LGD. 

Podstawowym źródłem ruchu na stronie są odwiedziny z sieci wyszukiwania. Oznaczać to 

może, że użytkownik wie czego szuka, lecz może mieć problem z wpisaniem całego adresu 

internetowego strony. 

25) W ramach rekomendacji dotyczących funkcjonowania strony internetowej LGD, proponuje 

się na głównej stronie zamieszczenie odnośnika do najczęściej zadawanych pytań (FAQ) w 

ramach realizowanych wniosków pomocowych. Biuro LGD wykorzystywać powinno do 

bieżącej analizy narzędzie Google Analitics. Rekomenduje się przemodelowanie strony 

www. jako strony jednoekranowej w celu aby praktycznie cała zawartość strony mieściła 

się na jednym ekranie komputera, bez konieczności przewijania. Mając jednak na uwadze 

dobre przygotowanie strony pod względem marketingowym ww. mankament staje się 

minimalny i nieistotny, lecz usprawniający korzystanie z serwisu i udostępnionych 

informacji. 

26) Witryna LGD powinna służyć do tworzenia lokalnych społeczności internetowych. Umiejętne 

działania LGD za pośrednictwem swojej strony internetowej mogą wykreować dodatkową 

wartość poza wykonaniem podstawowych obowiązków nałożonych na stowarzyszenie, 

jakim jest udostępnianie informacji o LSR i ogłoszeń o naborze wniosków. Z uwagi na to, iż 

mieszkańcy wsi (zwłaszcza młodsi) wykorzystują coraz powszechniej media 

społecznościowe, ich użycie również będzie sprzyjać integracji szerszych grup 

interesariuszy wokół LGD. Zastosowanie mediów społecznościowych może sprzyjać 

poszerzeniu bazy społecznej LGD w tym także bazy potencjalnych beneficjentów w 

dłuższym okresie. Zasadne będzie utworzenie funpage LGD na Facebook.  

27) Czynnikiem decydującym o osiągnięciu sukcesu w realizacji strategii jest wysoka 

świadomość potencjalnych wnioskodawców dotycząca treści strategii, w szczególności 

celów LSR i wskaźników realizacji tych celów. Z tego punktu widzenia kluczowe znaczenie 

dla realizacji strategii mają działania informacyjno-doradcze podejmowane przez LGD. 

Mieszkańcy zapytani o symbole obszaru LSR w przeważającej większości uznali, że 

właściwym symbolem tego obszaru jest symbol rzeki Wkry (77% odpowiedzi 

ankietowanych). 16% ankietowanych wskazało, że symbolem obszaru LSR powinny być 

charakterystyczne dla obszaru LSR fermy drobiu. Rekomenduje się kontynuację działań 

LGD w formie spotkań informacyjnych w poszczególnych gminach i doradztwo dla 

wnioskodawców i beneficjentów.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssslgd.pl/
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Wprowadzenie  

W obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013 program Leader1 realizowany jest w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich2. Wydatkowania środków Leader zakłada podejście 

oddolne zamiast tradycyjnego podejścia odgórnego. Podejście oddolne oznacza, że lokalni 

partnerzy biorą udział w podejmowaniu decyzji co do strategii i przy wyborze priorytetów do 

realizacji na ich własnym terenie. W skład LGD wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, 

gospodarczego i publicznego. Trójsektorowość zapewniona jest również na poziomie składu organu 

decyzyjnego LGD. W strukturze stowarzyszeń utworzonych na podstawie przepisów krajowych, 

które uzyskały status LGD, oprócz organów przewidzianych w przepisach o stowarzyszeniach, 

powoływany jest dodatkowy organ, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które 

mają być realizowane w ramach LSR (Rada). Wsparcie finansowe przekazywane jest grupom na 

potrzeby opracowanych przez nie lokalnych strategii rozwoju (LSR). 

W ramach ww. programów finansowane jest funkcjonowanie lokalnych grup i animacja lokalnego 

środowiska; finansowane są również operacje na rzecz współpracy ponadregionalnej i 

międzynarodowej LGD. Partnerstwa lokalne złożone są z przedstawicieli sektora publicznego 

(samorząd, administracja publiczna), sektora społecznego (izby rolnicze, związki zawodowe, 

przedstawiciele lokalnej kultury i sztuki) oraz sektora prywatnego (lokalni przedsiębiorcy). Za 

pośrednictwem lokalnych grup wdrażane są operacje przewidziane do finansowania ze środków 

unijnych. Również ze środków wspólnotowych wiejskie NGO's otrzymują wsparcie na 

funkcjonowanie (aktywizację ludności wiejskiej i zatrudnienie pracowników). Dzięki Leader na 

obszarach wiejskich powstało dotychczas ponad trzysta trzydzieści Lokalnych Grup Działania (LGD). 

Terytorium kraju jest pokryte w ponad 90% działaniem LGD (Rysunek). 

Rysunek 1. Lokalne Grupy Działania na obszarze kraju i województwie mazowieckim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie map udostępnionych na stronie www.ksow.gov.pl  

                                                           
1 Sam termin „Leader” jest francuskim akronimem wyrażenia „powiązania pomiędzy działaniami w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich”. 
2 EFRROW ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej 

polityki rolnej 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.ksow.gov.pl/
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Spośród ponad trzystu trzydziestu funkcjonujących LGD w kraju jedynie 16 LGD funkcjonuje na 

obszarze kilku województw. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy LGD jest stowarzyszeniem 

którego LSR obejmuje właśnie obszar dwóch województw. Obszar SSS LSR administracyjnie 

obejmuje 13 gmin Województwa Mazowieckiego i jedną gminę Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego to jest: Lidzbark.  

W województwie mazowieckim w skład LGD wchodzi 12 gmin z powiatów żuromińskiego, 

mławskiego i ciechanowskiego: Bieżuń, Glinojeck, Kuczbork, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, 

Radzanów, Siemiątkowo Koziebrodzkie, Strzegowo, Szreńsk, Wiśniewo, Żuromin - przy czym 

zajmują 100% powierzchni powiatu żuromińskiego, ok. 53,8% powiatu mławskiego i 14% powiatu 

ciechanowskiego. Trzynasta gmina wchodząca w skład LGD - Lidzbark należy do województwa 

warmińsko – mazurskiego i  powiatu działdowskiego i stanowi 27 %  powierzchni tego powiatu 

(tabela): 

Tabela 1. Wykaz gmin obszaru LSR SSS LGD 

województwo powiat        gmina 

mazowieckie żuromiński Bieżuń 

mazowieckie żuromiński Lutocin 

mazowieckie żuromiński Żuromin 

mazowieckie żuromiński Siemiątkowo Koziebrodzkie  

mazowieckie żuromiński Kuczbork 

mazowieckie mławski Radzanów 

mazowieckie mławski Szreńsk 

mazowieckie mławski Strzegowo 

mazowieckie ciechanowski Glinojeck 

mazowieckie mławski Lipowiec Kościelny 

mazowieckie mławski Wiśniewo 

mazowieckie żuromińskie Lubowidz 

warmińsko-mazurskie działdowski Lidzbark 

Źródło: Opracowanie własne 

Charakterystycznym dla obszaru LGD i Lokalnej Strategii Rozwoju jest pasmo Wkry i jej dopływów. 

Obszar gmin członkowskich znajduje się na obszarze turystycznym Pasma Wkry. Pasmo Wkry 

obejmuje teren gmin po obu stronach rzeki na Mazowszu Północnym.  
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Mapa 1. Pasma turystyczno-kulturowe na Mazowszu 

  

 

Źródło: Analiza działalności gmin położonych w pasmach turystyczno-kulturowych województwa mazowieckiego na rzecz 

rozwoju turystyki, MBRR, Warszawa 2011, str. 7 

W ramach Leader wydatkowanych zostanie do 2013 roku 787 mln euro z PROW 2007-2013. 

Jednym z celów inicjatywy Leader jest budowanie kapitału społecznego na terenach wiejskich. 

Program ma przyczynić się do aktywizacji społeczności lokalnych poprzez włączenie partnerów 

społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. 

Doprowadzić do poprawy warunków życia mieszkańców terenów wiejskich dzięki realizacji 

projektów w ramach LSR. Istotnym celem Leader jest również rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości 

wśród społeczności lokalnych. Wsparcie finansowe oferowane w ramach programu Leader pobudzić 

ma ludność na obszarach lokalnych do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz 

zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów (tabela):  

 

Tabela 2. Zakres tematyczny operacji organizacji pozarządowych wspieranych ze środków Leader 
PROW 2007-2013 

KULTURA, HISTORIA SPORT, REKREACJA, EDUKACJA 

 
- organizacja imprez kulturalnych, festiwali  
- organizacja konkursów wiedzy o regionie  
- wspieranie zespołów folklorystycznych i 

artystycznych  
- otwieranie muzeów  
- odtwarzanie starych zawodów, sztuki 

rzemieślniczej  
- powoływanie regionalnych izb pamięci  
- organizacja plenerów malarskich i rzeźbiarskich 

 
- budowa ścieżek rowerowych i pieszych  
- tematyczne szlaki rowerowe i piesze  
- budowa przystani (rzeki, jeziora)  
- rewitalizacja istniejących ośrodków wypoczynkowych, 

rekreacyjnych,  
- budowa i modernizacja obiektów sportowych   

(boiska, hale) 
- utworzenie centrum obsługi turystycznej  
- edukacja poprzez konkursy, olimpiady, e-learning   
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DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 
- rozwój działalności świetlic wiejskich  
- organizacja spotkań integracyjnych dla 

mieszkańców i organizacja imprez o charakterze 
rozrywkowym  

- organizacja dożynek i turnieju miejscowości 

- organizacja klubu seniora i aktywności dla 
młodzieży wiejskiej  

- tworzenie kół zainteresowań przy centrach kultury  
 

 
- szkolenia dla przedsiębiorców wiejskich 
- promocja produktów regionalnych i tradycyjnych  
- przygotowanie i wydanie materiałów informacyjnych i 
promocyjnych zawierających informacje o dostępnej 
bazie agroturystycznej  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport Oś IV PROW 2007-2013 Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju 
(2009), MRiRW 

W umowie ramowej zawieranej pomiędzy UM i LGD uregulowane zostały warunki i sposób realizacji 

LSR. Jednym z załączników do umowy ramowej są limity finansowe określające maksymalną 

wysokość środków przeznaczonych na finansowanie operacji w ramach Leader. Kolejnym 

załącznikiem jest harmonogram ogłaszania informacji o możliwości składania wniosków za 

pośrednictwem LGD (nabory wniosków).  

Nadzór nad powstałymi LGD sprawuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę 

LGD. Samorząd Województwa (SW) realizuje powierzone mu zadania instytucji wdrażającej tj. 

odpowiada za przyjmowanie i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania pomocy, zawiera 

umowy o dofinansowanie oraz przekazuje do ARiMR zlecenia płatności. Zadaniem samorządu 

województwa jest również kontrola operacji na miejscu. Realizacja płatności na rzecz beneficjenta 

dokonywana jest przez agencję płatniczą ARiMR.  

Zgodnie z § 3 ust 3 umowy ramowej LGD się do osiągnięcia wynikających z LSR celów ogólnych. 

Jednocześnie stosownie do pkt 4 załącznika nr I do rozporządzenia MRiRW z dnia 23 maja 2008 

roku w sprawie wyboru LGD, w LSR powinny zostać określone cele ogólne, cele szczegółowe 

oraz planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów 

szczegółowych, w ramach których realizowane będą operacje „przedsięwzięcia”.  

Cele lokalnej strategii powinny wskazywać wyraźnie, jakie rezultaty mają być osiągnięte na 

poziomie lokalnym, dzięki czemu powstaną precyzyjne ramy nadające kierunek bieżącej realizacji 

programu, zarządzaniu i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte decyzje i do nich właśnie należy 

się odnosić w okresowych i rocznych sprawozdaniach. Jednym z elementów, które powinny zostać 

zawarte w prawidłowo skonstruowanej LSR są wskaźniki.  
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2. Metodologia badania  

2.1. Cel badania ewaluacyjnego  

Celem głównym badania ewaluacyjnego było badanie opinii środowiska lokalnego na temat  

działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności LGD wraz z ewaluacją wdrażania LSR,  które 

będzie zawierać informacje o stanie zaawansowania poszczególnych działań oraz prezentować 

poziom osiągniętych wskaźników. 

Prowadzenie ewaluacji jest jednym z integralnych elementów funkcjonowania LGD i realizacji LSR. 

W dobie szybkich i trudnych do przewidzenia zmian (zarówno na poziomie globalnym, Unii 

Europejskiej, jak również krajowym, regionalnym czy lokalnym), szczególnie w długiej 

perspektywie planowania strategicznego, tj. 2009-2015), ryzyko dezaktualizacji założeń i 

wynikających z nich szczegółowych rozwiązań organizacyjnych, proceduralnych, finansowych jest 

integralnym elementem wdrażania każdej LSR. Celem szczegółowym badania ewaluacyjnego było 

dostarczenie informacji: 

 zarządczej; wyniki badań i analiz mogą służyć optymalizacji zarządzania LGD i planowaniu 

działań sprzyjających realizacji LSR; 

 o niezaspokojonych potrzebach rozwojowych obszaru LGD; wyniki badań i analiz 

mogą służyć identyfikacji nowych, ważnych obszarów działania LGD, identyfikacji nowych, 

ważnych ze względu na cele LSR grup docelowych, w tym nowych, potencjalnych 

projektodawców w przyszłym okresie programowania; 

 w zakresie aktualności strategii; wyniki badań i analiz stanowić mogą podstawę do 

decyzji o ewentualnej konieczności aktualizacji LSR i kierunkach zmian; 

 w zakresie planowania długoterminowego; wyniki badań i analiz powinny być jednym 

z podstawowych źródeł informacji przy planowaniu działań w przyszłym okresie 

programowania. 

Ponadto wartością dodaną wynikającą z realizacji badania ewaluacyjnego miało być wzmocnienie 

działań informacyjno-promocyjnych LGD. Dzięki wynikom badań i analiz możliwe będzie 

przedstawienie wiarygodnych rezultatów wdrażania LSR zarówno opinii publicznej mieszkańców 

LGD, jak i potencjalnym beneficjentom/projektodawcom. Wyniki badań i analiz mogą być również 

wykorzystane w promocji dokonań LGD na zewnątrz, tak w skali kraju, jak i regionu. Będą również 

stanowić wiarygodny materiał informacyjny przy nawiązywaniu współpracy z innymi LGD. 

Ewaluacja jest możliwie jak najbardziej systematyczną i obiektywną oceną, prowadzonych i 

zrealizowanych projektów, programów lub wręcz polityki w danym obszarze, ich kształtu, procesu 

wdrożeniowego i rezultatów. Celem jest określenie trafności i zrealizowania zakładanych celów, 

skuteczności rozwojowej, efektów, wpływu i zdolności do samo powielania się i przeżycia po 

zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.  

Ewaluacja jest działaniem, które może obniżyć to ryzyko i zapobiec wynikającym z niego 

ewentualnym negatywnym skutkom. Ewaluację można zdefiniować jako „ocenę okresową 

odpowiedniości, efektywności, skuteczności, wpływu, realności ekonomicznej i finansowej oraz 

trwałości projektu w kontekście jego ustalonych celów. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć 

projektu w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z 

realizacji projektu do poprawy schematu przyszłych projektów i programów.”3  

Wynik ewaluacji wdrożenia LSR powinien pozwolić LGD na usunięcie, połączenie, modyfikację, lub 

dodanie (w wyjątkowych przypadkach) niektórych celów szczegółowych lokalnej strategii.  

                                                           
3 Podręcznik - Zarządzania Cyklem Projektu, KE, (2004), str. 39 
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2.2. Charakterystyka zastosowanych metod i technik badawczych oraz 

analitycznych 

W niniejszym rozdziale przedstawiony został opis zastosowanych metod badawczych, 

uzasadnienie przyjętych technik badawczych i opis realizacji badania. Wykonawca, jako 

podstawową zasadę realizacji niniejszego badania przyjął partycypacyjny model badania4. Tak 

rozumiany proces badawczy powinien spełniać dwa kryteria jakości badania: 

 rzetelności i poprawności metod gromadzenia danych; 

 odpowiedniego wkomponowania procesu badania w praktykę działania instytucji 

zaangażowanych w ten proces.  

Partycypacyjny model oznacza włączenie w proces badawczy wszystkich istotnych interesariuszy, 

których badanie w ten lub w inny sposób dotyczy. Kooperacja – w trakcie projektowania i realizacji 

badania – z jak najszerszym spectrum zainteresowanych sprzyja budowaniu szerokiego wsparcia 

dla działań, jakie w wyniku badania zostaną podjęte. W tak rozumianym podejściu w postępowaniu 

badacza obowiązuje generalna d y r e k t y w a  d i a l o g u : jednym z naczelnych jej zadań jest 

doprowadzenie do tego, aby każda grupa, wyróżniona ze względu na swe roszczenia, troski i 

dążenia, mogła je wyrazić oraz skonfrontować z tym, jak swoje problemy postrzegają inne grupy. 

Realizacji takiego podejścia służyło zastosowanie odpowiedniego zestawu narzędzi, 

zawierającego techniki pozwalające na konfrontację różnych opinii/stanowisk oraz na 

wypracowywanie konsensusu wokół konkluzji badania jeszcze przed ostatecznym sformułowaniem 

raportu końcowego.  

2.3. Narzędzia badawcze 

Wykorzystanie różnorodnych, jakościowych, ilościowych, jak również eksperckich metod 

badawczych i analitycznych pozwoliło na zebranie wyczerpujących informacji, pozyskanych od 

szerokiego kręgu osób i instytucji. Dzięki zastosowaniu różnorodnych narzędzi uzyskany został 

efekt kumulowania się i wzajemnego uzupełnienia danych pochodzących z różnych źródeł. 

Zrealizowano następujące metody zbierania danych: 

Badanie typu desk research 

W realizacji badania zostały wykorzystane dane ze źródeł zastanych, czyli dane i informacje, które 

nie zostały wytworzone na potrzeby prowadzonego badania. Podstawową metodą oceny była 

analiza dokumentów. Wykorzystano następujące typy danych i dokumentów: 

 Dokumenty ramowe (w szczególności: PROW 2007-2013, uchwały Komitetu 

Monitorującego, obowiązujące akty prawne prawa unijnego i krajowego oraz projekty 

aktów prawnych na przyszły okres programowania po 2014 roku obejmujące obszar WPR i 

Leader oraz planowaną inicjatywę CLLD), 

 Dokumenty sprawozdawcze i analityczne nt. LSR, 

 Dane wytworzone przez LGD lub będące w posiadaniu LGD (pozyskano je ze stron 

internetowych LGD lub bezpośrednio od LGD) za pośrednictwem Matrycy LGD wypełnionej 

w drodze ankiety mailowej, 

 Dokumenty będące w posiadaniu SW, 

 Dane KSOW i Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 Raporty ewaluacyjne i publikacje branżowe. 

Pełna lista dokumentów poddanych analizie znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.  

                                                           
4 Cousins J.B., Whitmore E. 1998. Framing participatory evaluation. New Direction for Evaluation. Nr 80, 5-23;  King J.A. 2005. 

Participatory evaluation, w: S. Mathison (red) Encyclopedia of Evaluation, Thousand Oaks, Ca- London: Sage, 291-294;  Stake 

R. 2000. A Modest commitment to the promotion of democracy. New Direction fir Evaluation. Nr 85,97-107; Alkin M. C. 2004: 

Evaluation roots: tracing theorist’ views and influences. Thousand Oaks, Ca- London: Sage. 
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Ankieta mailowa 

W celu pozyskania szczegółowych informacji kontekstowych uzupełniających dane pozyskiwane w 

ramach badania desk research. Wykonawca zrealizował ze ankietę mailowa, w ramach których 

drogą elektroniczną przekazano do wypełnienia i odesłania opracowaną w programie MS Excel 

Matrycę LGD. Jej celem było pozyskanie informacji służących wstępnej weryfikacji wykonania przez 

LGD zobowiązań zawartych w umowie ramowej, jak również pozyskanie szczegółowych informacji 

w zakresie bieżącego stanu wdrażania LSR.  

Wzór narzędzia realizowanego za pośrednictwem ankiety mailowej stanowi załącznik do niniejszego 

raportu.  

Badanie ilościowe CAWI (kwestionariusz internetowy) 

W ramach badania przygotowane zostały dwa kwestionariusze ankiet badawczych. Pierwsza 

ankieta internetowa została skierowana do członków stowarzyszenia miała na celu zebranie opinii 

członków stowarzyszenia o wdrożeniu lokalnej strategii i funkcjonowaniu partnerstwa.  

Link do ankiety skierowanej do członków SSS LGD: http://moje-ankiety.pl/respond-60107.html.  

Druga ankieta internetowa została skierowana do mieszkańców obszaru LSR. Komunikat o 

rozpoczęciu realizacji badania wraz linkiem do kwestionariusza ankiety został zamieszczony na 

stronie www. LGD i gminach członkowskich LGD. W trakcie realizacji badania monitorowany był 

poziom zwrotu ankiet. Kilkukrotnie wysyłane były dodatkowe komunikaty zachęcające do wzięcia 

udziału w badaniu.  

Link do ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru SSS LSR: http://moje-ankiety.pl/respond-

60090.html.  

Poniżej znajduje się syntetyczne zestawienie metod badawczych wraz z wielkością 

zrealizowanych prób: 

Tabela 3. Syntetyczne zestawienie metod badawczych 

Metoda  Respondent / źródło informacji  Opis metody / ilość 

Analiza dokumentów i danych 

zastanych (desk research)  

Analiza dokumentów związanych z 

wdrożeniem LSR i 

funkcjonowaniem LGD.  

Wszystkie dostępne dokumenty. 

Lista dokumentów znajduje się w 

Załączniku nr 1 do Raportu 

Badanie standaryzowane CAWI Badaniem standaryzowanych CAWI 

objęci zostali: 

1) członkowie stowarzyszenia 

LGD  

2) mieszkańcy obszaru LSR 

Badaniem CAWI objęci zostali 

wszyscy pracownicy biura LGD, 

członkowie władz stowarzyszenia 

oraz pozostali członkowie LGD nie 

pełniący funkcji statutowych w 

stowarzyszeniu.  

Ankieta 1. udostępniona została 

dla mieszkańców za 

pośrednictwem strony www. LGD i 

serwisów gmin członkowskich. W 

badaniu zebrano 36  

kwestionariuszy ankiety.  

Ankieta 2. skierowana została do 

członków stowarzyszenia SSS LGD. 
W badaniu zebrano 13 

kwestionariuszy ankiety. 

Ankieta mailowa  Biuro SSS LGD  Zgodnie z przyjętą metodologią 

pozyskana została ankieta mailowa 

w formie Excel zawierająca dane 

dotyczące wdrożenia LSR. 

Źródło: Opracowane własne 

http://moje-ankiety.pl/respond-60107.html
http://moje-ankiety.pl/respond-60090.html
http://moje-ankiety.pl/respond-60090.html
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Badanie metodą CAWI: Computer Assisted Web Interviews. Badanie polega na przeprowadzeniu 

wywiadu przez Internet, poprzez udostępnienie respondentom kwestionariusza internetowego. 

Zaletą tej metody jest możliwość przeprowadzenia badania wśród rozproszonej grupy 

respondentów, jak również przeprowadzenie dużej liczby niezależnych pomiarów.  

W badaniu, w którym udział wzięli członkowie SSS LGD, próbę dobraną do badania 

charakteryzują następujące cechy: Rozkład próby ze względu na płeć 46,2% respondentów to 

mężczyźni, 53,8% to kobiety. 

 
Wykres 1. Rozkład próby ze względu na płeć 

 

Źródło: Ankieta 2. CAWI LGD, n=13 

Ze względu na wiek podział respondentów przedstawia się następująco: 38% to grupa od 25 do 34 

roku życia, 38% to grupa od 35 do 44 roku życia, zaś reprezentację w wysokości 15% 

respondentów posiada grupa wiekowa: 45-54, natomiast 7% respondentów znajduje się w 

przedziale od 55 do 64 roku życia. Respondenci w wielu od 18 do 24 lat i powyżej 65 roku życia nie 

wzięli udział w badaniu.  

Wykres 2. Rozkład próby ze względu na wiek 

 

Źródło: Ankieta 2. CAWI LGD, n=13 

W badaniu udział wzięło większość osób, które będą członkiem LGD nie pełnią funkcji statutowych 

w stowarzyszeniu (61%). W badaniu udział wzięło 4 członków Rady LGD oraz jedna osoba pełniąca 

funkcję członka zarządu LGD.   

Spośród trzynastu gmin obszaru LSR najliczniej w badaniu mieszkańców wzięli udział mieszkańcy 

gminy Glinojeck 16% i gminy Lubowidz 13%. W badaniu członków stowarzyszenia najliczniej udział 

wzięli członkowie stowarzyszenia z gminy Lubowidz oraz Lidzbark (Wykresy).  
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Wykres 3. Miejsce zamieszkania i pracy biorącego udział w badaniu ankietowym nt. oceny LSR i 
funkcjonowania partnerstwa oraz oceny wdrażania LSR  

Metryczka – uczestników ankiety skierowanej do 

mieszkańców obszaru LSR 

Metryczka – uczestników ankiety skierowanej do 

członków stowarzyszenia SSS LGD 

 
 

Źródło: Ankieta 1. CAWI LGD, n=36 i Ankieta 2. CAWI LGD, n=13 

W badaniu, w którym udział wzięli mieszkańcy obszaru SSS LGD, próbę dobraną do badania 

charakteryzują następujące cechy: Rozkład próby ze względu na płeć 33,3% respondentów to 

mężczyźni, natomiast 66,7% to kobiety. 

 
Wykres 4. Rozkład próby ze względu na płeć badania ankietowego mieszkańców obszaru LSR SSS 

LGD 

 
Źródło: Ankieta 1. CAWI LGD, n=36 

Ze względu na wiek podział respondentów przedstawia się następująco: 30% to grupa od 25 do 34 

roku życia oraz grupa od 35 do 44 roku życia, zaś reprezentację w wysokości 27% respondentów 

posiada grupa wiekowa: 45-54, natomiast 8% respondentów znajduje się w przedziale od 55 do 64 

roku życia. Respondenci w wielu od 18 do 24 lat to 1% badanych. Mieszkańcy obszaru LSR SSS 

LGD powyżej 65 roku życia nie wzięli udział w badaniu.  

Wykres 5. Rozkład próby ze względu na wiek badanie ankietowego mieszkańców obszaru LSR SSS 
LGD 

 

Źródło: Ankieta 1. CAWI LGD, n=36 

W badaniu udział wzięło większość osób, które będą członkiem LGD nie pełnią funkcji statutowych 

w stowarzyszeniu (61%). W badaniu udział wzięło 4 członków Rady LGD oraz jedna osoba pełniąca 

funkcję członka zarządu LGD.   

W badaniu internetowym nt. oceny wdrażania LSR udział wzięli respondenci reprezentujący 

wszystkie kategorie wnioskodawców środków Leader. Najliczniej w badaniu udział wzięli 

mieszkańcy będący rolnikami (domownikami) (Wykres): 
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Wykres 6. Kategorie uczestników badania ankietowego mieszkańców obszaru LSR SSS LGD 

 

Źródło: Ankieta 1. CAWI LGD, n=36 

2.4. Kryteria ewaluacyjne 

Ewaluacja LSR przeprowadzona została w oparciu o kryteria trafności, spójności oraz 

przewidywanej skuteczności, efektywności i użyteczności lokalnej strategii. Opis zastosowanych 

kryteriów przedstawia tabela: 

Tabela 4. Kryteria ewaluacyjne badania ewaluacyjnego LSR SSS LGD 

Nr Nazwa 
kryterium 

Opis kryterium 

1 

 

Trafność Kryterium pozwoliło odpowiedzieć na pytania o dostosowanie zapisów LSR do wyzwań, 

przed którymi stoi obszar LSR, w tym, czy opracowana diagnoza rzeczywiście 

odzwierciedla potencjał i potrzeby tego obszaru, a opracowana strategia (wsparcie) 

odpowiada na silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w obszarach objętych LSR. 

2 Skuteczność Kryterium pozwoliło odpowiedzieć na pytanie o to, czy w LSR zdefiniowano właściwe 

wskaźniki dla poszczególnych celów, tj. czy przyjęto realistyczne - ani zawyżone ani 

zaniżone wartości docelowe wskaźników (zakładane produkty, rezultaty i oddziaływania), 

co wpływać będzie na skuteczną realizację Programu. Kryterium to odnosiło się również do 

systemu wdrażania - czy system ten jest zaprojektowany w sposób umożliwiający 

realizację PROW 2007-2013 i osiągnięcie jego celów. 

3 Wydajność Kryterium pozwoliło odpowiedzieć na pytanie o to, czy realne jest osiągnięcie zakładanych 

celów przy danej alokacji zasobów finansowych na poszczególne priorytety, w tym, czy 

skoncentrowano środki finansowe w obszarach, w których występują najpoważniejsze 

potrzeby oraz czy ich wielkość umożliwi efektywne osiągnięcie założonych celów. 

4 Spójność Kryterium z jednej strony pozwoliło odpowiedzieć na pytania o to, czy LSR jest właściwie 

zdefiniowany, ma przejrzyste cele i priorytety, a także, czy cele są właściwie 

zoperacjonalizowane i mierzalne i w jakim stopniu priorytety i sposoby ich realizacji są 

spójne z założoną strategią. Kryterium to odnosić się będzie również do opracowanych w 

projekcie LSR wskaźników dla poszczególnych celów (SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA). 

Z drugiej strony kryterium spójności odnosić się będzie do obszaru badania, jakim jest 

analiza, na ile LSR odpowiada na cele polityk regionalnych, krajowych i UE oraz na ile w 

LSR uwzględniono zasady horyzontalne i zgodność z lokalnymi dokumentami 

strategicznymi tj. regionalnym programem operacyjnym województwa mazowieckiego, 

lokalne strategie rozwoju gmin, powiatów i regionu (SPÓJNOŚĆ ZEWNĘTRZNA). 

5 Użyteczność Kryterium pozwoliło odpowiedzieć na pytanie o oddziaływanie LSR, tj. jakich rezultatów 

lokalnej strategii - pozytywnych i negatywnych, zamierzonych i niezamierzonych - można 

się spodziewać 

Źródło: Opracowanie własne 

2.5. Metody badawcze 

Wykorzystanie różnorodnych, jakościowych, ilościowych, jak również eksperckich metod 

badawczych i analitycznych pozwoliło na zebranie wyczerpujących informacji, pozyskanych od 

szerokiego kręgu osób i instytucji. Dzięki zastosowaniu różnorodnych narzędzi uzyskany został 
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efekt kumulowania się i wzajemnego uzupełnienia danych pochodzących z różnych źródeł. 

Zrealizowano następujące metody zbierania danych: 

Badanie typu desk research 

W realizacji badania zostały wykorzystane dane ze źródeł zastanych, czyli dane i informacje, które 

nie zostały wytworzone na potrzeby prowadzonego badania. Podstawową metodą oceny była 

analiza dokumentów. Wykorzystano następujące typy danych i dokumentów: 

 Dokumenty ramowe (w szczególności: PROW 2007-2013, uchwały Komitetu 

Monitorującego, obowiązujące akty prawne prawa unijnego i krajowego oraz projekty 

aktów prawnych na przyszły okres programowania po 2014 roku obejmujące obszar WPR i 

Leader oraz planowaną inicjatywę CLLD), 

 Dokumenty sprawozdawcze i analityczne nt. LSR, 

 Dane wytworzone przez LGD lub będące w posiadaniu LGD (pozyskano je ze stron 

internetowych LGD lub bezpośrednio od LGD) za pośrednictwem Matrycy LGD wypełnionej 

w drodze ankiety mailowej, 

 Dokumenty będące w posiadaniu SW, 

 Dane KSOW i Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 Raporty ewaluacyjne i publikacje branżowe. 

Pełna lista dokumentów poddanych analizie znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.  

Ankieta mailowa 

W celu pozyskania szczegółowych informacji kontekstowych uzupełniających dane pozyskiwane w 

ramach badania desk research. Wykonawca zrealizował ze ankietę mailowa, w ramach których 

drogą elektroniczną przekazano do wypełnienia i odesłania opracowaną w formie Excel Matrycę 

LGD. Jej celem było pozyskanie informacji służących wstępnej weryfikacji wykonania przez LGD 

zobowiązań zawartych w umowie ramowej, jak również pozyskanie szczegółowych informacji w 

zakresie bieżącego stanu wdrażania LSR. Wzór narzędzia realizowanego za pośrednictwem ankiety 

mailowej stanowi załącznik do niniejszego raportu.  

Badanie ilościowe CAWI (kwestionariusz internetowy) 

W ramach badania przygotowane zostały dwa kwestionariusze ankiet badawczych. Pierwsza 

ankieta internetowa została skierowana do członków stowarzyszenia miała na celu zebranie opinii 

członków stowarzyszenia o wdrożeniu lokalnej strategii i funkcjonowaniu partnerstwa.  

Link do ankiety skierowanej do członków SSS LGD: http://moje-ankiety.pl/respond-60107.html.  

Druga ankieta internetowa została skierowana do mieszkańców obszaru LSR. Komunikat o 

rozpoczęciu realizacji badania wraz linkiem do kwestionariusza ankiety został zamieszczony na 

stronie www. LGD i gminach członkowskich LGD. W trakcie realizacji badania monitorowany był 

poziom zwrotu ankiet. Kilkukrotnie wysyłane były dodatkowe komunikaty zachęcające do wzięcia 

udziału w badaniu.  

Link do ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru SSS LSR: http://moje-ankiety.pl/respond-

60090.html.  

2.6. Opis przebiegu badania ewaluacyjnego 

Podstawowym elementem, na który należy zwrócić uwagę opisując przebieg ewaluacji jest bardzo 

krótki termin, który został przeznaczony na wykonanie badania. Dzięki odpowiednio 

zaplanowanemu harmonogramowi udało się w krótkim czasie przeprowadzić proces badawczy. 

Warto podkreślić świetne merytoryczne i organizacyjne przygotowanie biura LGD do prowadzenia 

ewaluacji.  

http://moje-ankiety.pl/respond-60107.html
http://moje-ankiety.pl/respond-60090.html
http://moje-ankiety.pl/respond-60090.html
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Odpowiednio wcześnie zostały przez Zamawiającego pozyskane informacje o etapie rozpatrywania 

wniosków przez Urząd Marszałkowski, co umożliwiło sprawę  realizację badania w zakresie oceny 

poziomu realizacji wskaźników rezultatu i produktu. Zespół badawczy dzięki zaangażowaniu 

pracowników biura LGD uzyskał też szybki dostęp do potrzebnych informacji, analiz i dokumentów 

dotyczących realizacji działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych.  

Po ustaleniach z Zamawiającym dokonano niewielkich zmian w harmonogramie badania, których 

celem było zebranie pełniejszego materiału badawczego, który umożliwiłby sprawną realizację 

danego etapu badania (głównie w obszarze ankiety z mieszkańcami obszaru LSR). Jedynym 

problemem, który pojawił się podczas badania był niski poziom odsetek odpowiedzi na ankiety 

CAWI skierowane do mieszkańców obszaru LSR. Nie wpłynęło to jednak znacznie na wynik całej 

ewaluacji. Reasumując należy stwierdzić, że ewaluacja, choć realizowana w krótkim czasie, 

przebiegła sprawnie i bez większych problemów, a jednocześnie pozwoliła wypracować wnioski i 

rekomendacje, które powinny wywrzeć pozytywny wpływ dalszą realizację LSR.  
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3. Analiza potencjału turystycznego obszaru objętego 

LSR  

3.1. Założenia teoretyczne – teoria komunikacji społecznej i teoria postaw, 

marketingowa teoria marki 

Prawidłowe przeprowadzenie procesu badawczego związanego z oceną potencjału turystycznego 

(kulturowego i naturalnego) obszaru objętego LSR  wymagało, na etapie planowania metodologii, 

określenia podstawowych założeń teoretycznych, które były fundamentem i jednocześnie 

drogowskazem prowadzonego badania. Odwołanie się do założeń teoretycznych pozwalało w 

każdym momencie prowadzonego badania ukierunkować jego dalszy przebieg i na bieżąco 

reagować na pojawiające się trudności.  

W niniejszym badaniu ramy teoretyczne ewaluacji stanowiły następujące teorie: 

 teoria postaw społecznych, 

 teoria komunikacji społecznej, 

 marketingowa teoria marki. 

Zgodnie z teorią postaw społecznych5 każdy człowiek posiada względnie trwałą dyspozycję do 

reagowania w określony sposób na postawę i zachowania innego człowieka, grupy społecznej, na 

wydarzenia i sytuacje, a także na wartości materialne i duchowe. Dotyczy to również reakcji w 

ramach komunikacji marketingowej, gdzie jednym z elementów jest promocja. Od postawy 

odbiorcy (grupy docelowej określonej kategorii) zależy skuteczność przekazu marketingowego - 

postawa, jaką reprezentuje grupa docelowa, warunkuje dobór odpowiednich instrumentów 

komunikacji. Przekaz marketingowy można ponadto nie tylko dostosowywać do nawyków 

percepcyjnych grupy docelowej, ale i zmieniać postawy przedstawicieli grupy w kierunku 

pożądanym dla nadawcy przekazu. Innymi słowy, jednym z elementów, który może mieć wpływ na 

skuteczność działań promocyjnych jest właściwie stosowanie zasad komunikacji społecznej6. 

Wielowymiarowo rozumiana postawa społeczna ma trzy komponenty7, które odnoszą się do 

przedmiotu postawy: 

 poznawczy, 

 emocjonalny, 

 behawioralny. 

W klasycznym modelu procesu komunikacji społecznej, która zawsze zachodzi w określonym 

kontekście, głównymi aktorami procesu komunikacji są Nadawca i Odbiorca. Kontekst procesu 

komunikacji można z kolei rozpatrywać na różnych płaszczyznach (psychologicznej, historycznej, 

kulturowej, czasowej, społecznej, gospodarczej, fizycznej czy technicznej).  

Podstawowymi instrumentami komunikacji są8: przekaz (określone treści, informacje, 

komunikaty) i kanały komunikacji. Koniecznymi procesami, jakie muszą zajść w takim modelu, 

jest kodowanie (czyli przekładanie określonych informacji na przekaz – komunikat i wybór 

adekwatnych kanałów komunikacji) oraz odkodowanie (odczytywanie komunikatów przez 

odbiorców).  

                                                           
5 Nowak Stefan. 1973. Teorie postaw. PWN: Warszawa, 17-69;  Wojciszke Bogdan. 2000. Postawy i ich zmiana. W Strelau Jan 

(red) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanych. Gdańsk: 
GWP, 79-106.;  Aronson Eliot, Wilson Thomas Robin Akert. 1997. Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. 
6 Fiske J., 1999. Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Wydawnistwo Astrum, s 21. 
7 Rosenberg, M.J., Hovland, C.I. 1960. Cognitive, affective and behavioral components od attitudes. 
8 Shannon E., Weaver W., 1963. The Mathematical Theory of Communication. Ilinois: University of Ilinois Press. 
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Odpowiedzią odbiorcy na odebrany przekaz jest sprzężenie zwrotne. Wyraża ono jego reakcję, 

kształtowaną przez sposób odkodowania, zrozumienie, przyswojenie komunikatu. Istnienie 

sprzężenia zwrotnego świadczy o transakcyjnym i interaktywnym charakterze komunikowania.  

Szczegółowa analiza pojęcia postawy prowadzi do stwierdzenia, że jest ona dyspozycją właściwą 

określonym grupom odbiorców, która decyduje o takim, a nie innym odbiorze konkretnych 

komunikatów. Inaczej rzecz ujmując, każdy przedstawiciel danej grupy, reprezentującej zbiór 

zbliżonych do siebie postaw, dysponuje wynikającym w znacznej mierze z tej postawy 

mechanizmem dekodującym. W związku z tym nadawca komunikatu musi po pierwsze znać, a 

po drugie uwzględniać w swoim komunikacie, wpływ tych warunkowanych postawą mechanizmów. 

Brak takiego rozpoznania i odpowiedniego dostosowania do nich przekazu skutkuje bowiem 

szumem informacyjnym.  

Szum informacyjny może mieć zróżnicowany charakter, różne źródła i przyczyny. Z brakiem 

rozpoznania i uwzględnienia przez Nadawcę postaw Odbiorcy wiąże się:  

 szum semantyczny (związany z nieprawidłowym zakodowaniem przez Nadawcę 

komunikatu) oraz 

 szum wewnętrzny (zakłócenia związane z czynnikami osobowościowymi, 

psychologicznymi, środowiskowymi uczestników procesu komunikacji).  

W procesie ewaluacji został wzięty pod uwagę także szum zewnętrzny (zakłócenia wypływające z 

otoczenia procesu komunikacji społecznej). O ile jednak dwa pierwsze typy zakłóceń można 

względnie łatwo korygować poprzez zmianę zachowania Nadawcy (co ma być rezultatem 

niniejszego badania), o tyle ten ostatni należy do względnie niezmiennych okoliczności komunikacji 

i zmiana zachowań Nadawcy może mieć w tym przypadku ograniczony wpływ na skuteczność 

procesu. Poniżej przedstawiono graficzny schemat modelu procesu komunikacji społecznej 

(Rysunek). 

Rysunek 2. Model procesu komunikacji społecznej 

Nadawca

Kodowanie

Przekaz/Kanał

Odkodowanie

Odbiorca

Sprzężenie 
zwrotne

Zakłócenia

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Shannon & Weaver, 1963 

Marka jest tym składnikiem marketingowej struktury produktu, który w największym stopniu 

zależy od sposobu komunikowania o produkcie i od jakości tej komunikacji. Produktem 

nazywamy materialny lub niematerialny efekt procesu produkcyjnego sprzedawany konsumentowi, 

zaspokajający określone potrzeby i dostarczający określonych korzyści. Marka natomiast powstaje 

w momencie przedstawienia produktu na rynku, a następnie kojarzenia go z określonymi cechami i 

wartościami. Według Philipa Kotlera „marka to nazwa, termin, symbol, znak graficzny znak lub ich 

kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub oferenta i wyróżnienia go 
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spośród konkurencji”9. Marka, choć często posiada materialną postać – np. znak towarowy, czy 

logo, wcale nie musi być czymś fizycznym. Wystarczy, że egzystuje w świadomości uczestników gry 

rynkowej – klientów, konkurentów i kontrahentów. Gdy przeniesiemy ten termin na grunt turystyki, 

pojawia się pojęcie marki turystycznej, a także marki obszaru.  

Marka turystyczna rozumiana być powinna jako kompleksowy produkt turystyczny, który jest łatwo 

identyfikowalny dla potencjalnych turystów i wyróżniający się z oferty rynkowej obszarów 

konkurencyjnych, reprezentujący stale wysoki poziom jakości. Jest on tworzony przy 

zaangażowaniu przedstawicieli jednostek samorządowych, organizacji turystycznych i branży 

turystycznej, wspomagany w znacznym zakresie działaniami marketingowymi, zaspokajający 

jednocześnie potrzeby turystyczne i kształtujący satysfakcję turystów10. Marka turystyczna może 

wiązać się z pojedynczym produktem lub grupą produktów, przy czym ich identyfikacja 

terytorialna, choć ważna, nie wysuwa się na pierwszy plan. Tym pierwszym planem są cechy 

produktu. Produkt turystyczny obejmuje wszystkie atrakcje, świadczenia i usługi użytkowane bądź 

odwiedzane podczas przebywania w konkretnym miejscu. Obejmuje także wszystko czego 

odwiedzający doświadcza lub na temat czego ma wiedzę11.  

W przypadku marki obszaru składającego się kilkunastu gmin (obszar LSR) przedmiotem promocji 

jest samo terytorium, na którym można napotkać określone produkty turystyczne. Sytuacją, do 

której w marketingowych działaniach tworzenia marki regionu należy dążyć jest takie jej 

wypromowanie i takie spakietowanie występujących na danym terytorium produktów, by region 

mógł być traktowany jak jeden, zintegrowany produkt turystyczny.  

Założenia oparte na teorii postaw społecznych i modelu komunikacji społecznej zostały 

wykorzystane w tworzeniu koncepcji badawczej dla niniejszego badania. Były one również 

pomocne w trakcie realizacji badania - przy opracowywaniu narzędzi, prowadzeniu analiz, czy 

przygotowaniu wniosków i rekomendacji.  

3.2. Atrakcje turystyczne  

Pojęcie „atrakcji turystycznej”, pojawiło się w literaturze fachowej w 1972 roku wprowadzone przez 

Cohena. Pojęcie to jest szerokie i trudno jednoznacznie utworzyć jedno, pełne wytłumaczenie 

terminu. Według Czerwińskiego atrakcja określa się każdy produkt (także usługę), który budzi 

powszechne zainteresowanie i wywołuje pozytywne emocje zwiedzających. By stać się atrakcją, 

obiekt musi być dostępny, określony musi być czas jego udostępnienia. Dokładniejszą definicje 

tego terminu podaje Kurek, zdaniem którego przez atrakcje turystyczna rozumie się wszelkie 

obiekty stanowiące przedmiot zainteresowania turystów i przyciągające ruch turystyczny. 

Umasowienie ruchu turystycznego i wzrostu znaczenia kultury w jego rozwoju przyczyniło się do 

rozszerzenia zakresu znaczeniowego tego pojęcia o wydarzenia kulturalno-sportowe. Atrakcją 

turystyczną mogą być więc np.: formy skalne, wygasłe wulkany, jaskinie, wodospady, obiekty 

historyczne, ruiny miast starożytnych, świątynie, zamki i pałace, miejsca historycznych bitew, 

obiekty techniki, punkty widokowe, parki rozrywki, a także wydarzenia kulturalne, festiwale, 

wydarzenia sportowe, imprezy plenerowe.  

Atrakcje turystyczne według modelu Gunn i Rusk (rys. 1) są ważną częścią składową systemu 

turystyki. Na równi postawiono je z takimi elementami systemu, jak transport, usługi turystyczne, 

informacja i kierowanie. Wszystko odnosi się do turystów znajdujących się w centralnej części 

tegoż schematu. 

 

 

 

 

                                                           
9 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Warszawa 1994 
10 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Warszawa 1998 
11 Roger Doswell, Tourism. How effective management makes the difference, 1998 
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Rysunek 3. Model turystyki Gunn i Rusk 

 

Źródło: Z. Kruczek, Polska – Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2009, s. 7. 

Potencjał przyrodniczy lub też innymi słowy walory naturalne obszaru recepcji turystycznej są 

jednym z istotniejszych elementów przesądzających o atrakcyjności turystycznej danego miejsca i 

często warunkują, bądź też wręcz narzucają, kierunki rozwoju turystyki. Od nich zależą, bowiem w 

znacznej mierze formy i rodzaje turystyki, jakie mogą być uprawiane w danym miejscu oraz 

długość sezonu atrakcyjnego dla turystów. 

3.3. Warunki naturalne  

Warunki klimatyczne w znacznej mierze wpływają na okres, przez jaki atrakcyjne turystycznie jest 

dane miejsce i kierunkują rozwój w daną stronę. 

 

Warunki klimatyczne na obszarze LGD 
Potencjał turystyczny wynikający z 

warunków klimatycznych 

Według regionalizacji klimatycznej Polski wg. R. 

Gumińskiego, teren LGD należy do dzielnicy 

rolniczo-klimatycznej Środkowej, w części 

mazurskiej tej dzielnicy nieco chłodniejszej. W 

skali województwa mazowieckiego obszar 

objęty LSR leży w północno-zachodniej części 

dzielnicy, która jest najkorzystniejsza 

klimatycznie, ponieważ notuje się w niej 

największe sumy promieniowania, duże 

nasłonecznienie oraz najwyższe średnie 

temperatury. Okres wegetacyjny na tym terenie 

trwa średnio 200-220 dni. Pokrywa śnieżna na 

tym obszarze utrzymuje się od 30 do 50 dni w 

roku. Średnia roczna temperatura jest dość 

wysoka wynosi między 7-8C. Najniższe 

temperatury notowane są w lutym i wynoszą 

ok. -3,7C natomiast najwyższe w lipcu, średnio 

17-19C. Opady na tym terenie są poniżej 

średniej krajowej (660 mm) i wynoszą 

przeważnie 495-510 mm maksymalnie do 550 

mm. Można więc powiedzieć, że ten obszar 

charakteryzuje się stosunkowo niskim 

poziomem opadów atmosferycznych. Dominują 

Klimat obszaru LGD tworzy potencjał dla 

turystyki w całorocznej – niskie opady, wysoka 

średnia roczna temperatura, duże 

nasłonecznienie. Produktem turystycznym 

wynikającym z uwarunkowań klimatycznych 

jest – najkorzystniejszy klimat w 

województwie mazowieckim. Długi okres 

wegetacyjny wpływa na rozwój działalności 

rolniczej, a co za tym idzie ma wpływ na rozwój 

agroturystyki. Dobre warunki na obszarach 

leśnych sprzyjają turystyce w okresie letnim.  
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wiatry zachodnie i północno-zachodnie o 

prędkościach od 3,9 do 6,9 m/s a miejscami 

średnia ta jest nawet niższa. Ogólnie można 

powiedzieć, że cechami charakterystycznymi dla 

tej strefy jest krótkie i łagodne lato oraz długa, 

chłodna i śnieżna zima. Dobre warunki 

klimatyczne panują również na obszarach 

leśnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Ukształtowanie krajobrazu 

Ukształtowanie terenu jest jednym z potencjalnie własnych walorów turystycznych. Ciekawa rzeźba 

terenu, bogactwo form natury wpływa na atrakcyjność turystyczną miejsca i może stanowić bazę 

do rozwinięcia produktu turystycznego w oparciu o ten walor, o ile jest on istotny z turystycznego 

punktu widzenia. 

 

Ukształtowanie krajobrazu na obszarze 

LGD 

Potencjał turystyczny wynikający z 

warunków klimatycznych 

Charakterystyczne elementy krajobrazu 

mezoregionów obszaru LGD, ukształtowanych w 

szczególności przez lądolód, działalność 

antropogeniczną:  

 Meandrująca rzeka Wkra; 

 Nieznacznie pofałdowanej równiny, z 

dominującymi nad nimi pagórkami, 

poprzecinane dolinami i korytami rzek i 

rzeczułek; 

 Piaszczysta równina o wykształconych 

wydmach z miejscowymi odsłonięciami 

glin zwałowych; 

Ukształtowanie krajobrazu obszaru LGD stanowi 

potencjał turystyczny. Wyróżnia się dwa 

podejścia w metodyce oceny turystycznej 

walorów rzeźby terenu: krajobrazowo-

estetyczne i praktyczne.  

Jedna z metod krajobrazowo-estetycznych 

Rutkowskiego (Rutkowski 1975 za Słowik, Witt 

2008) bierze pod uwagę następujące elementy: 

deniwelację, spadek stoków i „studium 

widokowe”, czyli najwyżej ceni krajobraz 

różnorodny, w którym występują cieki wodne i 

lasy. Ukształtowanie terenu LGD przejawia 

właśnie takie cechy. 

Duże 

nasłonecznienie 

Najkorzystniejszy klimat w województwie mazowieckim 

Wysoka 

średnia 

temperatura 

roczna 

 

Niskie opady 
Klimat LGD 
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 Lasy, pola uprawne i obszary podmokłe; 

 Ośrodki miejskie: Żuromin, Raciąż, 

Glinojeck i Bieżuń, ponadto wsie 

Lubowidz, Strzegowo, Szreńsk, 

Radzanów, Lutocin, Siemiątkowo i 

Kuczbork-Osada (na pograniczu); 

 Wysokie brzegi rzeki, wymodelowane 

przez jej nurt; 

 Jeziora wytopiskowe; 

 Morenowa wysoczyzna z wysokościami 

do 235 m n.p.m, przecięta wałami 

pochodzenia kemowego, bądź 

morenowego; 

 Kompleksy rolnicze. 

Druga metoda oceny praktyczna, dotyczy tych 

cech rzeźby terenu, która ma wpływ na dane 

formy turystyki i rekreacji.  Ukształtowanie 

terenu LGD sprzyja następującym formą 

rekreacji:  

 Relaksacyjnym – spacery, wędkowanie, 

obserwacje przyrody; 

 O średniej intensywności – jazda konna, 

jazda na rowerze, kajakarstwo, 

samochodowe rajdy terenowe; 

 Intensywne – bieganie, pływanie, 

ekstremalna jazda na rowerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieganie, pływanie, 

ekstremalna jazda 

na rowerze 

Potencjał do rozwoju turystyki: rekreacyjnej, o średniej 

intensywności i intensywnej 

Jazda konna, jazda 

na rowerze, 

kajakarstwo, 

samochodowe 

rajdy terenowe 

Spacery, 

wędkowanie, 

obserwacje 

przyrody 

 

Zróżnicowany 

krajobraz 
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3.5. Sieć hydrograficzna 

Sieć hydrograficzna jest niewątpliwym walorem turystycznym obszaru. Stanowi potencjał do 

rozwoju turystyki wodnej.  

Zasoby wodne na obszarze LGD 
Potencjał turystyczny wynikający z 

zasobów wodnych 

Wkra (Nida, Działdówka) to prawy dopływ 

Narwi o łącznej długości: 249 km. Rzeka ze 

względu na swój meandrowaty przebieg tworzy 

niezwykle malowniczy i ciekawy krajobraz. Pod 

względem czystości jest zaliczana do III klasy 

co wyklucza ją z wykorzystywania do celów 

rekreacyjnych. Warunki naturalne predysponują 

Wkrę do turystycznego użytkowania jako wodny 

szlak kajakowy ( „szlak turystyczny czterech 

rzek” – Struga Załuska, Nida, Działdówka, 

Wkra). Na trasie zalewowym Wkry znajdują się 

pojedyncze starorzecza, ostatnio odmulone, 

pogłębione i zarybione, użytkowane przez Polski 

Związek Wędkarski. Przydatność do 

bezpośredniego wykorzystania rekreacyjnego 

rzeki wzrasta z roku na rok, a to dzięki 

oczyszczalniom ścieków, które powstały wzdłuż 

Wkry (Żuromin, Bieżuń, Strzegowo). 

Raciążnica - jest prawostronnym dopływem 

Wkry o długości 43,7 km w granicach byłego 

woj. ciechanowskiego, w tym na terenie gminy 

Siemiątkowo jej długość wynosi 2,65 km 

na  odcinku od 43+700 do 41+050 km. 

Raciążnica wypływa koło miejscowości Kuski 

(woj. płockie) na wysokości 115 m n.p.m., a 

uchodzi do Wkry w km 47+500 na wysokości 

86,8 m n.p.m. Dolina Raciążnicy wraz z 

dopływem Potoku Zadębie stanowi rozległą 

formę szerokości 6 - 12 km, przecinającą 

wysoczyznę morenową. 

Mławka, rzeka w północno-wschodniej Polsce, 

lewy dopływ Wkry o długości 43,4 km i 

powierzchni dorzecza 676 km². Płynie przez 

Wzniesienia Mławskie i Równinę Raciąską. 

Rzeka powstaje z połączenia 3 strug, 

wypływających z podmokłych łąk na północny 

wschód od Mławy, a do Wkry uchodzi koło wsi 

Ratowo, powyżej Radzanowa. W miejscowości 

Ruda rzeka została zatamowana i utworzono 

tam zalew o pow. 64 ha. 

Rzeka Wel jest lewym dopływem Drwęcy. 

Swoje źródła bierze we wsi Bartek leżącej na 

północ od jeziora Dąbrowa Wielka. Na teren 

Welskiego Parku Krajobrazowego wpływa w 

rejonie wsi Szczupliny w powiecie Działdowo, 

Zasoby wodne charakteryzują się: 

 Malowniczym i ciekawym, 

meandrującym krajobrazem 

 Bliską lokalizacją cennych przyrodniczo 

obszarów – rezerwatów 

 Wysoką lub podlegającą stopniowej 

poprawie jakością wód 

Stanowi to potencjał do: 

 Kajakarstwa 

 Wędkarstwa 

 Rozwoju infrastruktury turystycznej – 

gastronomi, obiektów noclegowych, 

zorganizowanych plaż i kąpielisk, 

szlaków pieszych i rowerowych 
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przepływa w okolicach Rybna i płynie na 

południe przez kilka malowniczych jezior. W 

okolicach miejscowości Cibórz tworzy ogromne 

zakole zmieniając kierunek na północno – 

zachodni meandrując przepływa przez miasto 

Lidzbark pod dziewięcioma mostami. 

Wypływając z jeziora Lidzbarskiego płynie przez 

miejscowość Kurojady i Chełsty gdzie przyjmuje 

zdecydowanie odmienny charakter tworząc 

wartki potok górski wpadający na teren powiatu 

Nowe Miasto Lubawskie. Dopływając do granicy 

Welskiego Parku Krajobrazowego rozdwaja się 

tworząc odnogę – zwaną Bałwanką wpadającą 

do jeziora Fabrycznego. W okolicy miejscowości 

Bratian kończy swój bieg i wpada do rzeki 

Drwęcy podwajając jej przepływ. 

Jezioro Lidzbarskie - jezioro w woj. 

warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w 

gminie Lidzbark, leżące na terenie Pojezierza 

Chełmińsko-Dobrzyńskiego.  

Według urzędowego spisu opracowanego przez 

Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów 

Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to 

Jezioro Lidzbarskie. W różnych publikacjach 

jezioro to występuje pod nazwą Lidzbarskie 

Wielkie. Powierzchnia zwierciadła wody według 

różnych źródeł wynosi od 121,8 ha do 131,0 ha. 

Zwierciadło wody położone jest na wysokości 

127,7 m n.p.m. lub 127,9 m n.p.m. Średnia 

głębokość jeziora wynosi 10,1 m, natomiast 

głębokość maksymalna 25,5 m. W oparciu o 

badania przeprowadzone w 2002 roku wody 

jeziora zaliczono do III klasy czystości. Wokół 

jeziora bardzo rozwinięta jest baza noclegowo – 

turystyczna. Jezioro zlokalizowane jest w 

obrębie Welskiego Parku Krajobrazowego. Przez 

jezioro przepływa rzeka Wel. 

Jezioro Jeleńskie – jezioro na Równinie 

Urszulewskiej, położone w województwie 

warmińsko-mazurskim, w powiecie 

działdowskim, w gminie Lidzbark na terenie 

Welskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro jest 

położone Równiny Urszulewskiej, która ciągnie 

się z południa dalej na północ. Na zachód od 

jeziora zaczyna już Garb Lubawski. Średnia 

głębokość jeziora wynosi ok. 1,6 m. Kompleks 

wodny o powierzchni 30 ha szybko zarasta i jest 

słabo zarybiony. Jezioro jest bezpośrednio 

połączone z Bagnem Koziana (20 ha) i małym 

kanałem z o wiele większymi Bagnami 

Jeleńskimi, na których umiejscowione są trzy 

małe jeziorka, z których największe ma 
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powierzchnię ok. 5 ha. Przejrzystość wody jest 

niewielka jednak nie świadczy to o 

zanieczyszczeniu jeziora. Jezioro stanowi 

granicę między wsiami Jeleń i Wąpiersk, w 

których znajdują się kąpieliska.  

Jezioro Piaseczno - jezioro położone w 

miejscowości Piaseczno na terenie Pojezierza 

Chełmińsko-Dobrzyńskiego, w Górznieńsko-

Lidzbarskim Parku Krajobrazowym w gminie 

Lidzbark. Jest to hydrologicznie zamknięte 

jezioro o urozmaiconej linii brzegowej, nieco 

wydłużone z północnego zachodu na 

południowy wschód. Powierzchnia jeziora 

wynosi 25,6 hektara, a maksymalna głębokość 

dochodzi do 12,5 m. Posiada I klasę czystości. 

Znajduje się tam plaża i kąpielisko oraz pole 

namiotowe. W północnej części zbiornika 

znajdują się dwie zatoki. W bezpośrednim 

sąsiedztwie jeziora projektowane są dwa 

rezerwaty o nazwach Torfowisko Piaseczeńskie i 

Obrazik. 
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3.6. Obszary cenne przyrodniczo 

Zasoby leśne na obszarze LGD 
Potencjał turystyczny wynikający z 

zasobów leśnych 

Lasy zajmują według danych GUS z 2012 roku 

38 278,2 ha, co stanowi 20,8% powierzchni 

LGD ogółem. Grunty leśne w 54% są publiczne, 

a w 46% prywatne. Jest to mniej niż średnia dla 

całego kraju, która wynosi ok. 30%, oraz niższa 

niż w województwie mazowieckim gdzie średnia 

wynosi ok. 22%. Największą lesistością 

charakteryzuje się gmina Lubowidz 40,6% 

ogólnej powierzchni lasów na obszarze LGD. 

Najmniejszą lesistość ma gmina Wiśniewo – 4,6 

% obszaru LGD. Obszary leśne na tym terenie 

charakteryzują się dużą fragmentaryzacją, co 

utrudnia ewentualne próby zwiększenia 

lesistości obszaru. Dominują tutaj lasy dębowe i 

brzozowe, z wyjątkiem dolin i terenów 

podmokłych gdzie rosną przeważnie olchy.  

W bezpośrednim sąsiedztwie i w dolinie rzeki 

Wkry występują liczne elementy środowiska 

posiadające wysokie wartości przyrodnicze. Są 

to różnego rodzaju głębokie zatoki w brzegach, 

połączone z rzeką starorzecza lub boczne 

ramiona, starorzecza w dolinie, mokradła i in. 

Bardzo bogata jest fauna ssaków i kręgowców, 

szczególnie interesującą pod względem 

ekologicznym jest obserwowana inwazja bobra, 

ponadto stwierdzono występowanie innych 

rzadkich gatunków. Naturalne, wysokie walory 

rzeki sprawiają, że teren ten staje się niezwykle 

atrakcyjnym obszarem dla indywidualnej 

rekreacji i turystyki.  

Podnieść należy również fakt, że obszar LGD w 

całości znajduje się na obszarze Zielonych Płuc 

Polski. W chwili obecnej obszar Zielonych Płuc 

Polski obejmuje woj. podlaskie, warmińsko-

mazurskie i północną część woj. 

mazowieckiego. Na terenie tym przewiduje się 

wprowadzenie zasad ekorozwoju. 

Walory środowiska przyrodniczego sprawiają, że 

w tej części kraju koncentrują się atrakcyjne dla 

rozwoju usług turystycznych tereny o wysokich 

wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. 

Dużym plusem ekoregionu, do którego należy 

LGD jest jego korzystne położenie geograficzne, 

w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej i 

gdańskiej, w strefie nadgranicznej z Litwą, 

Białorusią i Okręgiem Kaliningradzkim. Stwarza 

Obszary cenne przyrodniczo charakteryzują się: 

 Niską lesistością oraz utrudnieniami w 

powiększaniu obszaru leśnego; 

 Dominacją lasów dębowych i 

brzozowych – lasy liściaste wpływają 

pozytywnie na zdrowie człowieka 

ponieważ pobudzają jego organizm, 

oddziaływają estetycznie, zwiększają 

wilgotność powietrza; 

 Wysokimi walorami rzek, które otoczone 

są obszarami leśnymi; 

 Teren leży w obrębie Zielonych Płuc 

Polski, co może mieć ogromne 

znaczenie w kształtowaniu produktu 

turystycznego. 
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to dogodne warunki do bliższej współpracy. 

Ponadto jest promowana przez Ministerstwo 

Środowiska w krajach Unii Europejskiej idea 

rozwinięcia Zielonych Płuc Polski na Zielone 

Płuca Europy. 

 

Tabela 5. Obszary leśne na terenie LSR SSS LGD w 2012 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL z dn. 20.03.2014 

Wykres 7. Udział gruntów publicznych i prywatnych na obszarze LGD 

54%

46%
grunty leśne publiczne 
ogółem

grunty leśne prywatne

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL z dn. 20.03.2014 

W ramach prowadzonego badania mieszkańcy obszaru LSR byli pytani o własną ocenę potencjały 

turystycznego LSR. Większość badanach ocenia, że potencjał turystyczny obszaru LSR jest w pełni 

wykorzystywany. Pośród zasobów wykorzystywanych w pełni ankietowani wskazali m.in. rzekę 
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Wkrę oraz plażę miejską w Lidzbarku. Natomiast, jako zasoby nie wykorzystywane w pełni 

wskazane zostały m.in. Centrum Kulturowo-Historyczne "Kantor Młyński" w Strzegowie oraz 

lidzbarski park krajobrazowy.  

 

Wnioski: 

W ocenie mieszkańców obszaru LSR potencjał turystyczny obszaru LSR stanowią Parki i obszary 

chronione, lesistość i Przepiękna dolina rzeki Wkry z jej zakolami. Produktem turystycznym 

wynikającym z uwarunkowań klimatycznych jest – najkorzystniejszy klimat w województwie 

mazowieckim. Długi okres wegetacyjny wpływa na rozwój działalności rolniczej, a co za tym idzie 

ma wpływ na rozwój agroturystyki. Dobre warunki na obszarach leśnych sprzyjają turystyce w 

okresie letnim. Obszary cenne przyrodniczo charakteryzują się niską lesistością oraz utrudnieniami 

w powiększaniu obszaru leśnego, dominacją lasów dębowych i brzozowych – lasy liściaste 

wpływają pozytywnie na zdrowie człowieka ponieważ pobudzają jego organizm, oddziaływają 

estetycznie, zwiększają wilgotność powietrza oraz wysokimi walorami rzek, które otoczone są 

obszarami leśnym. Lasy zajmują według danych GUS z 2012 roku 38 tys. ha, co stanowi 20,8% 

powierzchni LGD ogółem. Największą lesistością charakteryzuje się gmina Lubowidz 40,6% ogólnej 

powierzchni lasów na obszarze LGD. 

 

Rekomendacje: 

Wyniki badania wśród mieszkańców wskazały, że pośród zasobów zarówno mieszkańcy obszaru 

LGD są podzieleni w przedmiocie oceny wykorzystania zasobu jakim jest rzeka Wkra. Należy 

zatem skoncentrować działania promocyjne obszaru LSR wokół wykorzystania, jako zasób 

turystyczny rzeki Wkry.  
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4. Walory kulturowe obszaru LSR 

Walory i atrakcje historyczno-kulturowe, określane również jako antropogeniczne (czyli będące 

dziełem człowieka), są jednym z istotnych motywów przyjazdu turystów niemal do każdego 

regionu. Wśród tych walorów należy wymienić różnego rodzaju zabytki (m.in. obiekty sakralne i 

świeckie: założenia parkowo-pałacowe, obiekty poprzemysłowe, układy urbanistyczne, etc.), 

obiekty muzealne czy tez ślady dawnej tradycji i kultury ludowej obszaru (folklor oraz legendy). To 

one w wielu wypadkach przesądzają o tym, że dana destynacja jest atrakcyjna dla turystów. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ciało doradcze Komisji Europejskiej) zauważa w 

swojej opinii, że turystyka kulturowa (rozumiana jako powiązana z walorami artystycznymi i 

krajobrazowymi, dziedzictwem historycznym i artystycznym oraz tradycjami lokalnymi) należy do 

sektorów turystycznych o najwyższym potencjale wzrostowym. Co więcej, napływ turystów 

zagranicznych spoza Unii Europejskiej do Europy jest w dużej mierze podyktowany chęcią 

zapoznania się z walorami kulturowymi. Jednocześnie podkreśla się, iż dziedzictwo kulturowe 

Europy jest tą unikalną, niepodrabialną wartością, która decyduje o przewadze konkurencyjnej 

kontynentu i jego znaczeniu na turystycznej mapie świata. 

4.1. Identyfikacja wartości krajobrazu kulturowego gmin z obszaru LSR  

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w art. 7, ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym określone zostały jako zadania własne gminy. Zakres  tychże zadań został 

zdefiniowany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Narodowa Strategia Kultury 

na lata 2004 - 2013 przyjęta przez Radę Ministrów 21 września 2004 r. rozwinięta w 2005 roku 

poprzez przygotowane przez Ministerstwo Kultury uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju 

Kultury na lata 2004-2020, jest podstawowym dokumentem rządowym wyznaczającym ramy dla 

mecenatu państwa w sferze kultury, a przede wszystkim dla nowocześnie pojmowanej polityki 

kulturalnej państwa, funkcjonującej w warunkach rynkowych, a także dla wspólnoty Polski z Unią 

Europejską. Strategia została stworzona centralnie dla obszaru całej Polski, zawiera jednak 

wytyczne do konstruowania programów na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. 

Kolejnym dokumentem mającym znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego obszaru LSR są 

Założenia wynikające z Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Mazowieckiego na lata 

2012-2015 oraz Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2013 – 2020. 

Podstawowym założeniem programu opieki nad zabytkami Województwa Mazowieckiego jest 

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2015, przyjęty uchwałą 

Nr 42/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 r., jest uznanie zasobów 

regionalnego dziedzictwa kulturowego za zasadniczy czynnik wpływający na 

kształtowanie się tożsamości regionalnej. Program określa organizacyjne i finansowe warunki 

ochrony i opieki nad zabytkami w zakresie leżącym w kompetencjach Urzędu Marszałkowskiego i 

ma na celu dążenie do znaczącej poprawy stanu zasobów dziedzictwa kulturowego regionu oraz 

zachowania krajobrazu kulturowego Północnego Mazowsza. 

Świadome zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego stanowi podstawę wykorzystania  jego 

potencjału dla rozwoju regionu. Włączając dziedzictwo kulturowe w obieg gospodarczy,  trzeba 

jednak pamiętać o zachowaniu priorytetu ochrony dziedzictwa. Wymagana jest przy tym zmiana 

świadomości społeczeństwa w kwestii ochrony szeroko pojętej przestrzeni  kulturowej oraz jej 

umiejętnego wykorzystania.  

Na terenie obszaru LSR występuje zróżnicowana sytuacja dotycząca ochrony wartości krajobrazu 

kulturowego gminy. Spośród 12 gmin z obszaru LSR jedynie dwie gminy mają przyjęte 

Gminne Programy Opieki nad Zabytkami. Uchwalenie jedynie w kilku gminach programu opieki 

nad zabytkami oddaje specyfikę województwa. Na koniec 2011 roku na jedynie 8,5% mazowieckich 

gmin uchwaliło taki plan, natomiast na poziomie powiatu uchwalonych zostało 13,5% powiatowych 

programów opieki nad zabytkami.   
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Tabela 6. Informacje o Gminne Programy Opieki nad Zabytkami 

Lp. Gmina  Informacja o Programie Opieki nad Zabytkami 

1 Bieżuń Uchwała nr XIV/99/2012 RADY  MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU  z dnia 27 marca 

2012 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Miasta i Gminy Bieżuń na lata 2012-2016. 

2 Glinojeck Uchwała nr XII/114/2012 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad 

Zabytkami Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015 

3 Kuczbork-Osada - 

4 Lipowiec Kościelny - 

5 Lubowidz - 

6 Lutocin - 

7 Radzanów - 

8 Siemiątkowo 

Koziebrodzkie 

- 

9 Strzegowo - 

10 Szreńsk - 

11 Wiśniewo - 

12 Żuromin - 

13 Lidzbark  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stron www. JST 

4.2. Walory kulturowe a historia obszaru 

W związku z tym, że walory kulturowe mają w całości charakter antropogeniczny, jak to 

przedstawiono powyżej, niezwykle ważne są dzieje, które ukształtowały krajobraz kulturowy 

obszaru. One, bowiem mogą stanowić podstawę do budowania produktów turystycznych 

wykorzystujących walor autentyczności, odpowiadających na potrzeby turystów w zakresie 

poznawania historii i zagłębienia się w przeszłość. 

Mieszkańcy obszaru LSR pytani w badaniu internetowym CAWI o najważniejsze elementy 

dziedzictwa kulturalnego obszaru LSR wskazywali na liczne zabytki nieruchome z terenu gmin. 

Główne są to zabytki sakralne. Liczne były również odpowiedzi o lokalnych tradycjach i obrzędach 

(sakralnych i świeckich).  

Poniżej lista wskazanych pozycji stanowiących w ocenie badanych najważniejsze elementy 

dziedzictwa kulturalnego obszaru LSR:  

Zamek Książąt Mazowieckich 

wykopaliska archeologiczne w Rzężawach 

zabytkowe lipy i ogrodzenie wokół kościoła w Lubowidzu 

Kościół Parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

Drewniany kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu 

Kościół w Drogiszce 

Kościół w Żurominie 

Kościół pw. św. Krzyża w Drogiszce 

Kościół Św. Anny w Strzegowie 



Wykonanie badanie ewaluacyjnego opinii środowiska lokalnego na temat  działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności 

Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wraz z ewaluacją wdrażania LSR  
 

Raport końcowy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38 

 

Sanktuarium Św. Antoniego w Ratowie 

park krajobrazowy z I połowy XIX w 

Dom Rybaka Opinogóra 

Dworek w Brudnicach 

Późnogotycki zamek z XVI w. wraz z otoczeniem 

Młyn w Strzegowie 

Synagoga w Radzanowie 

osiedle przyfabryczne z ok. 1900r. 

Farska Góra w Ciechanowie 

sosna w Przerodkach 

groby żołnierzy z powstania styczniowego oraz I wojny światowej 

Centrum Kulturowo-Historyczne "Kantor Młyński" w Strzegowie 

Mieszkańcy obszaru LSR pytani byli również o wskazanie najważniejszych zabytków zabytki z 

terenu gminy. Wskazania respondentów ankiety pokrywają się z Wykazem zabytków ujętych w 

Rejestrze Zabytów.  

Najbardziej powszechną formą ochrony zabytków jest Wojewódzki Rejestr zabytków. Odrębne 

księgi rejestru zabytków prowadzone są w trzech kategoriach: A – zabytek nieruchomy, B – 

zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny. Na potrzeby analizy potencjału kulturowego obszaru 

LSR dokonano szczegółowej analizy obiektów zabytkowych w grupie zabytków nieruchomych, które 

tworzą zarówno pojedyncze obiekty architektoniczne, ich zespoły czy całe układy urbanistyczne. W 

załączniku do Raportu końcowego znajduje się zestawienie zabytków nieruchomych 

obszaru LSR ujętych Wojewódzkim Rejestrze Zabytków.  

 

Wniosek: 

W badaniu internetowym mieszkańców obszaru LSR wskazano na liczne zabytki stanowiące zasób 

kulturowy z terenu gmin członkowskich SSS LGD. Główne są to zabytki sakralne. Liczne były 

również odpowiedzi o lokalnych tradycjach i obrzędach (sakralnych i świeckich). Wskazania 

respondentów ankiety pokrywają się z Wykazem zabytków ujętych w Rejestrze Zabytów. 
Niepokoić może jednak wniosek z badania, że ocenie 11% badanych w swojej gminie nie ma 

żadnych wartościowych zabytków. 

 

Rekomendacja: 

Rekomenduje się kontynuację działań LGD skierowanych na promocję dziedzictwa kulturowego 

obszaru LSR. Jest to tym bardziej istotne, że w ocenie 11% badanych w swojej gminie nie ma 

żadnych wartościowych zabytków. Środki Leader mogą pomóc z sfinansowaniu projektów z tego 

zakresu. Istnieje również możliwość komplementarnego pozyskiwania środków finansowych na 

projekty w zakresie dziedzictwa kultury tj. środki gmin na zadania własne w ramach Funduszy 

Sołeckich, programy MKiDN (Program Dziedzictwo kulturowe oraz Obserwatorium kultury) i środki 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm 

Finansowy na lata 2009-2014. Wsparcie na rozwój kulturowo-historycznego dziedzictwa regionu, 

zwłaszcza w zakresie kultywowania tradycji, zachowania obrzędów i ginących zawodów, troski o 

zabytki kultury materialnej i niematerialnej, itp. można uzyskać również z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Wsi Polskiej, Funduszu grantowego Razem Możemy Więcej.  
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4.3. Animatorzy kultury 

Istotną rolę w kształtowaniu potencjału turystycznego stanowią animatorzy kultury. Biblioteki i 

Domy Kultury są miejscami organizującymi wydarzenia kulturalne lub świadczące usługi 

interesujące dla potencjalnych turystów. Zestawienie dostępnych na obszarze LGD bibliotek zostało 

przedstawione w tabeli poniżej. Na obszarze LGD znajduje się 27 bibliotek, o łącznym księgozbiorze 

294 243 woluminów. 

Tabela 7. Biblioteki na obszarze LSR SSS LGD w 2012 r. 

 Biblioteki i filie Księgozbiór Czytelnicy w ciągu roku 

Bieżuń 1 15210 482 

Glinojeck 3 33034 934 

Kuczbork – Osada 4 34152 650 

Lidzbark 5 54117 1784 

Lipowiec Kościelny 2 18164 709 

Lubowidz 3 28509 841 

Lutocin 2 13325 424 

Radzanów 1 12181 475 

Siemiątkowo 1 7194 232 

Strzegowo 2 26004 782 

Szreńsk 1 13616 183 

Wiśniewo 1 16593 389 

Żuromin 1 22144 1205 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL z dn. 20.03.2014 

Na obszarze LSR SSS LGD w 2012 r. odbyło się 320 wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Z czego 8 

były to seanse filmowe, 34 to wystawy, 98 to występy zespołów amatorskich i zawodowych. Na 

obszarze LGD znajdują się 23 dyskoteki, 1 muzeum w Bieżuniu, 1 kino w Żurominie, oraz 10 

domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Społeczność lokalna jest również aktywna 

artystycznie, ponieważ działa 58 zespołów artystycznych, zrzeszających 591 osób. Dokładne 

informacje z podziałem na gminy przedstawione zostało w tabeli poniżej.  

Tabela 8. Działalność kulturalno-rozrywkowa na obszarze LSR SSS LGD w 2012 r. 
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Imprezy 16 38 1 76 32 - - - 37 60 23 - 37 320 

Seanse 

filmowe 
0 4 - 4 - - - - - - - - - 8 

Wystawy 0 10 - 5 - - - - - 13 2 - 4 34 

Występy 

zespołów 

amatorskich 
2 8 - 23 3 - - - 15 5 5 - 4 65 
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Występy 

artystów i 

zespołów 

zawodowych 

2 2 - 2 5 - - - - 4 3 - 15 33 

Dyskoteki - 1 - - - - - - 10 10 2 - - 23 

Prelekcje, 

spotkania, 

wykłady 

3 1 - 2 5 - - - - 12 2 - - 25 

Imprezy 

turystyczne i 

sportowo - 

rekreacyjne 

0 3 - 20 11 - - - 12 14 4 - - 64 

Konkursy 6 5 1 10 6 - - - - 2 3 - 9 42 

Inne 

wydarzenia 
3 4 - 10 2 - - - - - 2 - - 21 

Domy i 

ośrodki 

kultury, kluby 

i świetlice 

1 1 2 1 1 - - - 1 1 1 - 1 10 

Zespoły 

artystyczne 
6 9 3 19 4 - - - 4 1 1 - 11 58 

Członkowie 

zespołów 

artystycznych 

60 126 55 122 57 - - - 55 8 40 - 68 591 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL z dn. 20.03.2014 

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu w 2012 r. odwiedziło 1 666 osób, odbyły się 4 prelekcje, 1 

koncert i 3 konkursy. Kino TON w Żurominie posiada widownie na 172 miejsca, w 2012 r. odbyły 

się 129 seanse, a kino odwiedziło 2 758 osób. 

4.4. Promocja wydarzeń kulturalnych 

Imprezy i wydarzenia kulturalne stanowią atrakcje turystyczne, dlatego warto przytoczyć 

wydarzenia jakie miały miejsce w poszczególnych gminach.  

Tabela 9. Przykładowe imprezy kulturalne, o których informacja znajduje się na stronie  gminy 

członkowskich SSS LGD 

Bieżuń - Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

Aktualność danych na stronie Gminy jest z 2010 r.: 

 1. 16.02.2010 r.  - otwarcie wystawy "Irlandia - szmaragdowa wyspa" 

 2. 16.04.2010 r.  o godz. 11:00 - wykład dr Tomasza Sławińskiego pt. "Kretkowscy w Bieżuniu w XVII 

w." 

 3. 15.05.2010 r. - Noc muzeów 

 4. 01.06.2010 r., godz. 13.00 - otwarcie wystawy czasowej „Trzeszczydła, szpilcojgi i inne cudoki”  

 5. 17.10.2010 r., godz. 10.00 - otwarcie wystawy" Napoleon a Polska" 

 6. 25.11.2010 r. - rozstrzygnięcie XV Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego 

Glinojeck 

 13.01.2013 r. - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
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 10.02.2013 r. - Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Zakładowych 

 16.02.2013 r. - Walentynkowy Mini Play Back Show 

 24.02.2013 r. - Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych z terenu Gminy Glinojeck 

 21/22.03.2013 r. - X Regionalny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "RECHOT" 

 4/5.05.2013 r. - II Ogólnopolskie Spotkania Ogniowe "Battle of the Fire in Glinojeck" 

 5.06.2013 r. - II Gminny Konkurs Recytatorsko-Teatralny "Małe Bajanie" 

 22.06.2013 r. - obchody XX rocznicy nadania praw miejskich  

 czerwiec 2013 r. - Gminne zawody sportowo-pożarnicze 

 4.07.2013 r. - XXI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne "KUPALNOCKA" 

 25.07.2013 r. - Kulturalny Dzień Zabaw Dziecięcych 

 11.11.2013 r. - Koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości 

 24.11.2013 r. - XX Spotkania z Muzyką Religijną "CECYLIADA" 

 31.12.2013/2014 r. Powitanie Nowego Roku 

Kuczbork – Osada 

Brak informacji, informacja trudno dostępna 

Lidzbark 

Zestawienie 94 imprez z podaniem lokalizacji na stronie Gminy, przykładowe wydarzenia: 

 „Koty w literaturze” – wystawa przygotowana z okazji Dnia Kota (17 lutego) 

 Międzyzakładowe Rozgrywki  

 „Puchar Burmistrza” 

 Majówka z MGOK:  1 maja  Przegląd Kapel Weselnych, 2 maja wystawa fotografii analogowej, 3 maja 

Koncert 

 „Z historii Lidzbarka” – spotkanie Pani Ewy Rzeszutko z  młodzieżą 

 Koncert wieczorny 

Lipowiec Kościelny, Radzanów, Szreńsk 

Zestawienie wydarzeń w pliku WORD na stronie Starostwa Powiatowego w Mławie, co jest trudno dostępną 

formą, informacje aktualne na 2014 r., chaotyczna prezentacja informacji. Przykładowe wydarzenia: 

 Turniej halowy w piłce siatkowej o puchar Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna 

 Mistrzostwa ZHP w Halowej Piłce  Nożnej - Rekiny futbolu 

 220 rocznica wybuchu Powstania Kościuszkowskiego 

 III Mławska Gala Wolontariatu 

 WYSTAWA MALARSTWA EWY OSOWSKIEJ I WOJCIECHA RUTKOWSKIEGO 

Lubowidz – Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej 

 „Kolorowy Świat Pisanek” – konkurs plastyczny adresowany do dzieci,  

 Wystawa Malarstwa 

 XI Rockowisko – impreza plenerowa dla młodzieży 

 VII Festyn z okazji Rajdu rowerowego  

 „Jesteśmy w Unii” 

 Uroczyste Otwarcie Sezonu w Parku Miniatur w Chocielewku 

 Wystawa Poplenerowa Malarstwa i Rzeźby 
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Lutocin 

Brak informacji na stronie internatowej 

Siemiątkowo 

Brak informacji, informacja trudno dostępna 

Strzegowo 

Kalendarz imprez z 2014 r.:  

 Spotkanie SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 WYJAZD na spektakl „Klimakterium 2” dla mieszkańców gminy 

 KONKURS FOTOGRAFICZNY „Ciekawe miejsca gminy Strzegowo” 

 Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum, liceum i dorosłych mieszkańców gminy 

 Wycieczka dla mieszkańców gminy do Opinogóry 

Wiśniewo 

8 marca - III Edycja Konkursu „Kobieta Roku” (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie) 

23 marca - I Zawody Międzygminne w wyciskaniu sztangi (Borki-Paduchy) 

4 maja - III Gminny Dzień Strażaka (Śmiary) 

8 maja - III Majówka Oknińska  (GCKKW w Starych Okninach) 

25 maja - Dzień Matki (Plac przy świetlicy w Tworkach) 

1 czerwca - III Festiwal „Piosenki Moich Rodziców”  (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie) 

Żuromin 

 Grand Off Najlepsze Niezależne Filmy Świata 

 Wystawa "Gitara i Bass- Portrety Jazzmanów" 

 Farben Lahre – koncert 

 Wystawa Dawne gospodarstwa domowe i obejścia w okresie od końca XIX w do połowy XX w. 

 Kabaret z konopi 

 Noc Świętojańska - impreza plenerowa 

 "Poetyckie Festywal Wody" - Brudnice 

 Wakacyjny Projekt Miastomania 

 "Śladami Natury" plenerowe warsztaty survivalowe 

 Dzień Ziemniaka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych gmin LGD 

 

Wnioski  

Analiza zawartości stron internetowych gmin członkowskich SSS LGD wskazała brak jest 

aktualnych danych o imprezach mających miejsce w poszczególnych gminach w Internecie. 

Większość gmin zamieszcza na stronie internetowej informacje z poprzedniego 2013 roku 

kalendarzowego. Brak promocji w sieci internetowej uniemożliwia przybycie potencjalnych 

turystów. Większość wydarzeń jest przeznaczonych dla mieszkańców obszaru, jednak są też takie 

które mogą przyciągnąć turystów.  
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Rekomendacja: 

W celu zachowania spójnego przekazu informacyjnego LGD i gminy członkowskie zasadnym będzie 

aktualizacja informacji zamieszczanych na portalach internetowych gmin w obszarze info-promo. 

Ze środków LGD możliwe będzie zrealizowane szkolenia skierowanego do pracowników gmin w 

przedmiocie budowania lokalnych społeczności internetowych i formułowania prostych, czytelnych 

komunikatów promocyjnych na stronie internetowej (funpage na profilu społecznościowym np. 

Facebook).  

 

4.5. Sławne osoby związane z obszarem LGD SSS 

Sławne osoby związane z obszarem LGD mogą być inspiracją dla stworzenia unikatowego produktu 

turystycznego opartego na historii życia i działalności osób, które zapisały się w historii lokalnej 

oraz całego kraju. Najwięcej znanych osób związanych z obszarem LGD pochodzi z miasta Lidzbark, 

znajdującym się na terenie gminy miejsko-wiejskiej Lidzbark. Znane osoby związane z miastem to: 

 Jan Gorczyczewski (1751 – 1823) – był polskim poetą, tłumaczem i pedagogiem. 

Przetłumaczył m. in. Satyry Boala Despro ... autorstwa Nicolasa Boileau’a. Jego ważniejsze 

utwory to: Wiersz na powrót z funkcji marszałkowskiej trybunału koronnego J. W. Imci P. 

K. Nałęcz Kęszyckiego, kasztelana kaliskiego, starosty mosińskiego, rusowskiego etc., 

orderów polskich kawalera, brak miejsca wydania (1781), "Gotowalnia sentymentalna", 

Nowy Pamiętnik Warszawski, t. 14 (1804), s. 241-248; wyd. następne: zobacz Przekłady 

poz. 1; Twórczość poz. 3; przedr. P. Hertz w: Zbiór poetów polskich XIX w., księga 1, 

Warszawa (1959), Poezje przekładane i własne, t. 1-2, Warszawa 1818; zawartość – t. 1: 

Krótka wiadomość o życiu, charakterze i pismach Mikołaja Boalo Despro; Przekłady poz. 1; 

Twórczość poz. 2 – t. 2: Przekłady poz. 2-4; Odpis... Chrzanowskiemu; Z okoliczności 

śmierci ks. Karpińskiego; Anakreontyk ks. Kazimierza Choszkiewicza do ks. J. 

Gorczyczewskiego; Odpis... na anakreontyk; List do Chrzanowskiego przy odebraniu od 

niego pochwały satyr (przedr. P. Hertz w: Zbiór poetów polskich XIX w., księga 1, 

Warszawa 1959) oraz Na jubileusz księstwa 50-letniego (wiersz), brak miejsca i roku 

wydania (pocz. XIX wieku). 

 Juliusz Kraziewicz (1829 – 1895) – był polskim działaczem oświatowo-gospodarczym. Z 

jego inicjatywy powstało Włościańskie Towarzystwo Rolnicze – pierwsza na ziemiach 

polskich tego typu inicjatywa i pierwowzór późniejszych kółek rolniczych. Jest założycielem 

również pierwszego koła gospodyń wiejskich o nazwie Towarzystwo Gospodyń. Z jego 

inicjatywy rozpoczęto również druk rolniczego tygodnika „Piast”. Jest autorem sentencji: 

Kto kocha swoją ojczyznę, cnoty, obyczaje, niechaj strzeże tej ziemi, niech ją w skiby 

kraje. 

 Dawid Urbański (1843 – 1897) – był bohaterem wojny secesyjnej, został odznaczony 

Medalem Honoru. Brał udział w bitwach pod Shiloh oraz o Vicksburg. Został pochowany na 

cmentarzu w Cincinnati w Ohio.  

 Sylwester Parzybok (1886 – 1944) – był kapitanem artylerii Wojska Polskiego i 

nadkomisarzem Policji Państwowej, samorządowcem oraz komisarycznym burmistrzem 

Lidzbarka Welskiego. Jako zwierzchnik w służbie policyjnej kładł nacisk na właściwy 

stosunek funkcjonariuszy do ludności. Był zwolennikiem działań prewencyjnych. Zwalczał 

negatywne zjawiska, jak bezczynność podwładnych, pijaństwo, postawy godzące w dobre 

imię policjanta. 

 Alfred Neumann (1895 – 1952) – był niemieckim pisarzem, autorem powieści z czasów 

Ludwika XII, autorem nowel, poematów, sztuk i filmów. Pracował jako scenarzysta w Los 

Angeles przy filmach, takich jak: None Shall Escape (nominacja do nagrody Oscara za ten 

film), The Return of Monte Cristo, Rządzi szaleństwo, Narrenspiegel. Był również 

producentem pierwszej adaptacji teatralnej dzieła Wojna i Pokój w 1942 r. 

 Władysław Rozwadowski (ur. 1933) – jest prawnikiem, profesorem zwyczajnym, doktorem 

nauk prawnych i specjalistą do spraw prawa rzymskiego. 
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 Edward Klemens (1939 – 2006) – był historykiem, kronikarzem, publicystą, nauczycielem 

oraz badaczem polskości Prus Zachodnich. Był założycielem pierwszego samodzielnego 

Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży oraz założycielem Towarzystwa Miłośników 

Lidzbarka Welskiego. Z jego inicjatywy ufundowano wiele pomników i tablic pamiątkowych 

poświęconych ofiarom zbrodni hitlerowskich, królowi Władysławowi Jagielle oraz Juliuszowi 

Kraziewiczowi. Autor siedmiotomowej kroniki Miasta i Gminy Lidzbark.  

 Piotr Polmański (ur. 1954) – jest polskim politykiem, posłem na Sejm X, I i II kadencji, w 

2011 r. został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za: wybitne zasługi 

w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. 

 Danuta Holecka (ur. 1968) – jest dziennikarką i prezenterką telewizyjną. Prowadziła 

programy informacyjne dla TVP1, obecnie jest prezenterką w telewizji TVP Regionalnej.   

 Paweł Baraszkiewicz (ur. 1977) – kajakarz, wychowanek klubu Wel Lidzbark, zdobywca 

srebrnego medalu podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 r. złotego medalu 

podczas Mistrzostw Świata w Mediolanie w 1999 r. oraz dziewięciokrotny medalista 

mistrzostw Europy.  

Znane osoby urodziły się również w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin, są to: 

 Leon Wetmański (1886-1941) – duchowny, biskup pomocniczy diecezji płockiej, 

błogosławiony Kościoła katolickiego beatyfikowany w grupie 108 błogosławionych 

męczenników przez papieża Jana Pawła II. 

 Łukasz Teodorczyk (ur. 1991) – piłkarz, reprezentant Polski do lat 21 oraz seniorów, 

zawodnik Lecha Poznań. Wychowanek klubu MKS Wkra Żuromin.  

Pochodzący z Bieżunia: 

 Piotr Małachowski (ur. 1983) – polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem. 

Zdobywca srebrnego medalu w Pekinie w 2008 r. Dziewięciokrotny rekordzista Polski.  

4.6. Dostępność komunikacyjna 

Dostępność komunikacyjna oraz położenie obszaru ma ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki. 

Decyduje ona o grupie potencjalnych turystów oraz częstotliwości ich wizyt.  

 

Dostępność komunikacyjna LGD Potencjał turystyczny wynikający z dostępności 

Na terenie LGD nie ma dróg ekspresowych ani 

autostrad, natomiast są drogi krajowe o dużym 

znaczeniu logistycznym. Najważniejsze drogi: 

 Droga krajowa nr 7 (przez Glinojeck, 

Strzegowo, Wiśniewo) prowadząca z 

Żukowa k/Gdańska przez Warszawę do 

granicy ze Słowacją w Chyżnem. Jest 

ona częścią międzynarodowej drogi 

europejskiej E77 prowadzącą dalej 

przez Słowację do stolicy Węgier, 

Budapesztu oraz na odcinku Gdańsk - 

węzeł Elbląg Wschód częścią trasy E28 

 Droga krajowa nr 60 (przez Raciąż, 

Glinojeck) o długości ok. 245 km, 

leżąca na obszarze województw 

łódzkiego i mazowieckiego. Trasa ta 

łączy Łęczycę z Ostrowią Mazowiecką. 

Położenie względem innych miejscowości 

Położenie w pobliżu atrakcyjnych miejscowości 

turystycznych, takich jak Sierpc stanowi 

potencjał do rozwoju turystyki. Odpowiednio 

skonstruowana oferta turystyczna oraz 

infrastruktura może przyciągnąć cześć turystów 

odwiedzających te miejscowości. Ponadto warto 

rozważyć stworzenie szlaku turystycznego wsi 

mazowieckiej obejmującej obszar LGD.  

Odległość 2 godz. dojazdu od Warszawy 

stanowi potencjał do rozwoju turystyki 

weekendowej. Wymaga to jednak atrakcyjnej 

oferty rekreacyjno-wypoczynkowej, ponieważ 

konkurencja o turystów ze stolicy jest duża. 
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(odległość mierzona z centralnej części LGD): 

 Sierpc – 34 km, 30 min, atrakcyjna 

miejscowość w której znajduje się 

skansen  - Muzeum Wsi Mazowieckiej; 

 Mława – 35 km, 35 min, zakłady 

produkcyjne – LG oraz ubojnia Wipasz; 

 Ciechanów – 1 godz., 70 km, ośrodek w 

którym odbywa się wiele cyklicznych 

imprez oraz zlokalizowany jest Browar 

Ciechan; 

 Warszawa – 2 godz., 143 km, dojazd 

drogą krajową nr 10 lub S7. 

 

Mapa 2. Dostępność komunikacyjna obszaru LSR SSS LGD 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie maps.google.pl 

 

Wnioski: 

Położenie w pobliżu atrakcyjnych miejscowości turystycznych, takich jak Sierpc stanowi potencjał 

do rozwoju turystyki. Odległość 2 godz. dojazdu od Warszawy stanowi potencjał do rozwoju 

turystyki weekendowej. Wymaga to jednak atrakcyjnej, zintegrowanej oferty rekreacyjno-

wypoczynkowej, ponieważ konkurencja o turystów ze stolicy jest duża. 
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5. Analiza infrastruktury turystycznej  

Zagospodarowanie turystyczne obszaru ma ogromne znaczenie w procesie kreacji produktu 

turystycznego, ono, bowiem decyduje o spełnieniu podstawowych potrzeb bytowych turysty. Im 

bogatsza oferta obszaru, tym większe możliwości przyciągnięcia różnych segmentów odbiorców. O 

ile walory i atrakcje stają się rdzeniem produktu turystycznego, wyznaczanego przez główny 

motyw podróżowania, o tyle infrastruktura staje się elementem produktu rzeczywistego, który 

pozwala turyście cieszyć się walorami i atrakcjami, spełnia, bowiem potrzeby podstawowe (nocleg, 

wyżywienie, etc.) oraz produktu poszerzonego, który zaspokaja potrzeby komplementarne 

(wycieczki, rekreacja, obsługa lekarska, usługi pocztowe i bankowe, etc.). Infrastruktura 

turystyczna i para turystyczna oraz ich ocena to istotny element w badaniu możliwości rozwoju 

turystyki na analizowanym obszarze. W tym kontekście należy ocenić elementy podstawowej bazy 

turystycznej (baza noclegowa).  

5.1. Baza noclegowa 

Istniejąca baza noclegowa stanowi niezbędny element zagospodarowania turystycznego i ma 

kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki na danym obszarze. Odpowiedni standard i różnorodność 

obiektów noclegowych ze zróżnicowanymi cenami jest kluczowym elementem w procesie 

podejmowania decyzji o wyborze miejsca pobytu zarówno krótkiego, jak i dłuższego. Dla oceny 

bazy noclegowej wykorzystano dane dotyczące liczby obiektów noclegowych w podziale na 

kategorie, jak również liczby miejsc noclegowych oferowanych przez obiekty noclegowe. 

Wykres 8. Baza noclegowa na obszarze LSR SSS LGD w 2012 r. 
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Obiekty 

ogółem VII 

1 2  - 5 1  -  -  -  - 1  -  -  - 10 

Miejsca 

noclegowe 

ogółem VII 

15 53  - 902 13  -  -  -  - 32  -  -  - 101

5 

Korzystając

y z 

noclegów 

ogółem I-

XII 

43 892  - 631

4 

64  -  -  -  - 122

4 

 -  -  - 853

7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych gmin LGD 

 

Wniosek: 

Baza noclegowa na obszarze LSR SSS LGD jest rozwinięta nierównomiernie, łącznie 

zlokalizowanych jest tu 10 obiektów, oferujących 1 015 miejsc noclegowych. Najwięcej obiektów, 

bo aż 5, oferujących 902 miejsca noclegowe znajduje się w Lidzbarku. Obiektów nie ma w 

gminach: Glinojeck, Lubowidz, Lutocin, Radzanów, Siemiątkowo, Szreńsk, Wiśniewo, Żuromin. Z 

noclegów skorzystało 8 537 osób, z czego zdecydowana większość, bo ponad 6 tys. przenocowało 

w Lidzbarku, a ok. 1 tys. w Strzegowie. Liczba osób korzystających z noclegów ma duże znaczenie 

dla rozwoju turystyki w gminach, ponieważ oddziałuje na infrastrukturę para turystyczną oraz 

gospodarkę rejonu. 
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6. Analiza potencjału gospodarczego na obszarze LGD 

Na obszarze LGD działa ponad 5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z czego około 95% 

stanowią te należące do sektora prywatnego.  

Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej na obszarze LGD w podziale na sektor prywatny i 

publiczny w 2013 roku 
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89 
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2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL, 2014 

Dominującym sektorem na obszarze LGD jest sektor handlu i napraw, ok. 30% przedsiębiorstw 

zajmuje się tym rodzajem działalności. Pozostałymi znaczącymi grupami są przedsiębiorcy 

zajmując się budownictwem (ok. 16%), rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (ok. 12%) oraz 

przemysłem i przetwórstwem (ok. 10%). Dokładne informacje z podziałem na poszczególne gminy 

zostały przedstawione w tabeli i na wykresie poniżej.  

Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej w podziale na sekcje PKD 2007 w 2012 roku 
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352 373 174 
83

3 
181 405 

1

9

0 

163 123 327 186 272 1232 4811 100% 

Sekcja A 
117 12 33 53 23 59 

4

8 
18 - 28 45 21 133 590 12,26% 

Sekcja B - - - - - - - 1 18 - - - - 19 0,39% 

Sekcja C 
21 39 15 71 23 39 

1

6 
23 11 28 16 29 122 453 9,42% 

Sekcja D 1 - 1 - - 2 - - - - - 1 3 8 0,17% 

Sekcja E 1 2 1 2 - 2 - 1 1 2 2 4 2 20 0,42% 
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Sekcja F 
44 78 35 

13

3 
35 86 

3

9 
36 23 50 29 59 118 765 15,90% 

Sekcja G 
93 112 40 

26

1 
48 126 

4

9 
42 19 86 52 84 422 1434 29,81% 

Sekcja H 6 21 3 39 6 10 2 11 9 24 7 20 31 189 3,93% 

Sekcja I 1 13 6 26 1 6 0 1 4 11 1 6 26 102 2,12% 

Sekcja J 3 6 1 13 2 4 9 0 1 7 - 1 16 63 1,31% 

Sekcja K 6 5 4 14 2 11 - 2 1 9 1 4 31 90 1,87% 

Sekcja L 4 2 1 37 4 1 - 0 - 1 1 1 43 95 1,97% 

Sekcja M 13 11 9 38 9 7 4 4 7 12 3 6 77 200 4,16% 

Sekcja N 6 17 4 18 6 12 6 1 2 11 9 8 26 126 2,62% 

Sekcja O 9 5 6 9 7 7 5 9 8 13 5 7 9 99 2,06% 

Sekcja P 2 8 2 17 2 5 1 - 1 0 1 1 33 73 1,52% 

Sekcja Q 5 12 3 41 4 6 2 1 3 7 2 4 58 148 3,08% 

Sekcja R 4 6 0 10 2 5 3 2 6 5 2 1 11 57 1,18% 

Sekcje S i 

T 
16 24 10 51 7 17 6 11 9 24 10 15 71 271 5,63% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL, 2014 
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Wykres 9. Podmioty gospodarki narodowej w podziale na sekcje PKD 2007 w 2012 r. 

Sekcja A Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Sekcja B Górnictwo i wydobywanie, Sekcja C Przemysł i 

Przetwórstwo przemysłowe, Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 

odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, Sekcja F Budownictwo, Sekcja G Handel i Naprawy, Sekcja 

I Hotele i Restauracje, Sekcja H Transport, Gospodarka magazynowa, Łączność, Sekcja I Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Sekcja J Informacja i komunikacja, Sekcja K Działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa, Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Sekcja M 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca, Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa, Ubezpieczenia społeczne, Sekcja 

P Edukacja, Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją, Sekcja S i T Pozostała działalność usługowa i Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL, 2014 

Wśród firm działających na obszarze LGD dominują przedsiębiorstwa mikro, 

zatrudniające od 0 do 9 osób, stanowią one prawie 96% wszystkich podmiotów 

gospodarczych. Przedsiębiorstw małych zatrudniających od 10 do 49 osób jest 183, średnich 

zatrudniających od 50 do 249 jest 33, a dużych zatrudniających powyżej 250 os. są dwa. Dokładne 

informacje zostały przedstawione poniżej. 
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Tabela 12. Wielkość podmiotów gospodarki narodowej na obszarze LGD w 2012 r. 
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366 413 201 890 212 426 198 179 136 

34

4 
199 283 1282 

512

9 

100,00

% 

0 - 9 
352 392 195 850 200 412 189 170 133 

32

8 
187 272 1231 

491

1 

95,75

% 

10 - 

49 
12 20 5 28 10 13 9 8 3 15 10 10 40 183 3,57% 

50 - 

249 
2 1 1 11 2 1 - 1 - 1 2 1 10 33 0,64% 

250-

999 
- 0 - 1 - - - - - - - - 1 2 0,04% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL, 2014 

 

Wykres 10. Wielkość podmiotów gospodarki narodowej na obszarze LSR SSS LGD w 2012 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL, 2014 

 

Wniosek: 

Dominującym sektorem gospodarczym na obszarze LGD jest sektor handlu i napraw, ok. 30% 

przedsiębiorstw zajmuje się tym rodzajem działalności. Pozostałymi znaczącymi grupami są 

przedsiębiorcy zajmując się budownictwem (ok. 16%), rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (ok. 

12%) oraz przemysłem i przetwórstwem (ok. 10%). Wśród firm działających na obszarze LGD 

dominują przedsiębiorstwa mikro, zatrudniające od 0 do 9 osób, stanowią one prawie 96% 

wszystkich podmiotów gospodarczych. 
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7. Zakres osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych 

LSR 

Inicjatywa Leader jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów 

przede wszystkim Osi 3 PROW 2007-2013. Celem Leader jest aktywizacja mieszkańców obszarów 

wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania 

środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich 

waloryzacja. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia do planowania i wdrażania 

lokalnych inicjatyw partnerów społecznych. Temu przedsięwzięciu służy podejście Leader. W 

ramach Programu każda LGD określa w LSR cele ogólne i cele szczegółowe, które odpowiadają 

celom wskazanym PROW 2007-2013 i zgodne są celami wskazanymi dla Osi 4 Leader.  

W LSR SSS LGD określone zostały dwa cele ogólne, którym przypisanych zostało pięć celi 

szczegółowych. Cele ogólne i cele szczegółowe LSR mają być realizowane przez siedem 

przedsięwzięć (tabela): 

 

Tabela 13. Cele ogólne i cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR  

Cele ogólne i cele szczegółowe SSS LSR  

             

Cel ogólny I. Poprawa jakości życia na wsi, w tym warunków zatrudnienia 

 

I.1  Rozwój turystyki oraz agroturystyki 

 

I.2 Rozwój i promocja przedsiębiorczości , z uwzględnieniem sektora rolno- spożywczego i usług 

okołorolniczych 

 I.3 Wykreowanie produktów i usług o charakterze lokalnym 

Cel ogólny II. Waloryzacja zasobów kulturowych i przyrodniczych 

 

II.1 Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

 

II.2 Rozwój gospodarki rolnej poprzez doradztwo i szkolenia oraz promowanie nowoczesnych 

metod gospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska i 

zdrowej żywności 

 

Lp Przedsięwzięcie 
Cele 

I 1 I 2 I 3 II 1 II 2 

1 I.1.1. 

Rozwój infrastruktury gastronomicznej i 

noclegowej 

x x x   

2 I.2.1. 

Tworzenie nowych przedsiębiorstw i wsparcie 

inwestycyjne już istniejących oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy 

x x x   

3 I.3.1. 

Stworzenie bazy do uprawiania turystyki pieszej i 

rowerowej oraz wodnej, w tym głównie wzdłuż 

rzeki Wkry, rzeki Wel i Jeziora Lidzbarskiego 

x x x x  

4 II.1.1 

Czynny wypoczynek dorosłych,  dzieci i 

młodzieży szkolnej 

x  x x  
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5 II.2.1 

Działania na rzecz dostosowania do wymogów UE 

lokalnej gospodarki odpadami i ochrony 

środowiska naturalnego na obszarze LGD 

   x x 

Źródło: Opracowanie własne 

Przyjęte w LSR przedstawienie celów w strategii są czytelne i jasne dla odbiorcy. 

Umożliwienie LGD określenia rodzajów przedsięwzięć na poziomie LSR wskazywać ma 

wnioskodawcy jakie typy operacji będą postrzegane jako zbieżne z lokalną strategią, precyzujące 

kierunek rekomendowany kierunek interwencji środków pomocowych. LGD może dokonać nazwania 

typu przedsięwzięcia w dowolny sposób, taki aby były one jasne i przejrzyste dla potencjalnych 

beneficjentów środków udostępnianych za pośrednictwem LGD. W wyniku analizy adekwatności i 

prawidłowości wyboru celów ogólnych i szczegółowych LSR pozytywnie należy ocenić określenie 

celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz typów przedsięwzięć w lokalnej strategii. W ramach celów 

ogólnych i szczegółowych LSR nie zostały ujęte kierunki pożądane działalności LGD, które wynikają 

z diagnozy obszaru oraz analizy SWOT tj.: zachowanie i promocja folkloru, tradycji i regionalnej 

historii. Jednak na tym etapie wdrożenia LSR nie rekomenduje się aktualizacji LSR w zakresie celów 

ogólnych. Proponuje się raczej modyfikację lokalnych wskaźników wyboru operacji celem 

promowania projektów odnoszących się wprost do dziedzictwa kulturowego regionu i obszaru LSR.  

Zrozumienie i wiedzę o celach wybranych do realizacji w LSR potwierdzają badania ankietowe 

przeprowadzone pośród mieszkańców obszaru LSR. W badaniu ankietowym CAWI pytano 

mieszkańców obszaru o wskazanie przykładów celów bądź przedsięwzięć LSR.  

 
Wykres 11. Pytanie o cele ogólne, cele szczegółowe i operacje LSR  

1. poprawa życia na wsi 

2. poprawa jakości życia na wsi 

3. Poprawa jakości życia na wsi, Rozwój turystyki oraz agroturystyki 

4. Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

5. Poprawa warunków życia i zatrudnienia na wsi, rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej 

6. Poprawa jakości życia na wsi, w tym warunków zatrudnienia, Rozwój turystyki oraz agroturystyki, Stworzenie bazy 

do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej oraz wodnej 

7. aktywizacja mieszkańców 

8. rozwój turystyki oraz agroturystyki 

9. Poprawa jakości życia na wsi - rozwój turystyki/agroturystyki/ (przedsięwzięcie - zalew nad rzeka Wkrą) 

10. Cel główny: Poprawa jakości życia na wsi, w tym warunków zatrudnienia. cel szczegółowy: Rozwój turystyki oraz 

agroturystyki 

11. KANALIZACJA W GMINACH WIEJSKICH 

12. aktywizacja obszarów wiejskich 

13. poprawa jakości życia na wsi, rozwój agroturystyki i mikroprzedsiębiorstw 

Źródło: Ankieta 1. CAWI LGD, n=36 

 

Wniosek: 

W wyniku analizy adekwatności i prawidłowości wyboru celów ogólnych i szczegółowych LSR 

pozytywnie należy ocenić określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz typów 

przedsięwzięć w lokalnej strategii. Przyjęte w LSR przedstawienie celów w strategii są 

czytelne i jasne dla odbiorcy. Pośród odpowiedzi wskazywanych przez ankietowanych 

mieszkańców wskazywano konkretne cele ogólne i szczegółowe LSR (wskazywano również nazwy 

konkretnych przedsięwzięć). W LSR określone zostały dwa cele ogólne, którym przypisanych 

zostało dwa cele szczegółowe. Cele ogólne i cele szczegółowe LSR mają być realizowane przez 

siedem przedsięwzięć. 
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Rekomendacja: 

Pomimo ograniczonego doboru celów ogólnych i szczegółowych na tym etapie realizacji lokalnej 

strategii nie rekomenduje się zmiany celów LSR. Ich rozbudowa powinna być poprzedzona 

dyskusją i konsultacjami społecznymi na potrzeby przyszłego okresu programowania na lata 2014-

2020. Proponuje się raczej modyfikację lokalnych wskaźników wyboru operacji celem promowania 

projektów odnoszących się wprost do dziedzictwa kulturowego regionu i obszaru LSR.  

 

7.1. Ocena trafności doboru wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktu do celów  

ogólnych, celów szczegółowych i operacji   

W umowie ramowej LGD zobowiązuje się do osiągnięcia wynikających z LSR celów lokalnej strategii 

rozwoju. Cele lokalnej strategii powinny wskazywać wyraźnie, jakie rezultaty mają być osiągnięte 

na poziomie lokalnym, dzięki czemu powstaną precyzyjne ramy nadające kierunek bieżącej 

realizacji programu, zarządzaniu i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte decyzje i do nich 

właśnie należy się odnosić w okresowych i rocznych sprawozdaniach. Jednym z elementów, które 

powinny zostać zawarte w prawidłowo skonstruowanej LSR są wskaźniki. Wskaźnik to miara celów, 

jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz 

innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dot. ochrony środowiska). Dlatego w LSR 

powinien zostać określony wpływ realizacji strategii na obszar LSR za pomocą wskaźników 

oddziaływania, rezultatu i produktu.  

Należy pamiętać, że efekty LSR występują na trzech poziomach: produktu, rezultatu i 

oddziaływania. Do każdego z poziomów realizacji strategii przypisane powinny zostać wskaźniki 

odpowiednio produktu, rezultatu i oddziaływania: 

 Produkty powstają bezpośrednio w ramach działań projektu – produktem jest liczba 

godzin szkolenia, liczba uczestników szkolenia, liczba wydanych materiałów szkoleniowych. 

Sam produkt nie świadczy jeszcze o tym, że nastąpiła zmiana. Odbycie szkolenia może, ale 

nie musi wiązać się z poprawą umiejętności; 
 

 Rezultat, to wynik podejmowanych działań, a więc np. wzrost umiejętności uczestników 

szkolenia. Dodatkowo ważne jest, by rezultat prowadził do celu, by przyczyniał się do 

rozwiązania problemu, będącego punktem wyjścia do opracowania projektu. Rezultaty 

osiągane są bezpośrednio w wyniku działań, w trakcie realizacji projektu. Osiąganie 

rezultatów stanowi dowód na osiąganie celów szczegółowych projektu.  
 

 Poziom oddziaływania to wpływ projektu na sytuację grup docelowych i/lub ich otoczenia 

po zakończeniu realizacji projektu – to dowód na osiągnięcie celu głównego projektu, 

możliwy do zweryfikowania najczęściej w wyniku ewaluacji, choć czasem też poprzez 

analizę dostępnych danych statystycznych. 

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów oceny poprawności zdefiniowanych celów 

strategii oraz wskaźników w projektach jest metoda S.M.A.R.T., wypracowana w ramach 

koncepcji zarządzania przez cele12. Wskaźniki zastosowane w Programie powinny spełniać kryteria 

S.M.A.R.T., tj. powinny być proste, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. W 

prawidłowo skonstruowanej logice Programu, wskaźniki rezultatu są inne niż wskaźniki produktu 

oraz wskaźniki oddziaływania. Określenie wskaźników w czasie (wartość bazowa i wartość 

docelowa) jest jedną z cech charakterystycznych wykorzystywania wskaźników. Nazwa metody jest 

akronimem następujących kryteriów podlegających ocenie: 

• Specific (sprecyzowany) – wskaźnik musi być ściśle określony, sprecyzowany; 

• Measurable (mierzalny) - musi być mierzalny, czyli możliwy do ujęcia ilościowego; 

                                                           
12 S.J. Carroll, Management by Objectives and Resarch, Macmillan, New York, 1973 
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• Accaptable (akceptowalny) - musi być możliwy do zaakceptowania przez zaangażowane 

strony (np. wykonawców, zleceniodawców);  

• Realistic (realistyczny) - musi być możliwy do wykonania;  

• Time-Bound (terminowy) - musi być określony czasowo w sensie rozpoczęcia i zakończenia. 

Kryteria wykorzystywane w metodzie S.M.A.R.T. mają charakter uniwersalny i pozwalają na ocenę 

sposobu formułowania celów lub wskaźników przyjętych w Programie. Nie dotyczą natomiast 

zagadnień merytorycznych, takich jak zgodność z potrzebami organizacji, adekwatność do zmian w 

otoczeniu, zasadność podejmowania, przewidywane rezultaty czy koszty realizacji.  

Wskaźniki (zwłaszcza oddziaływania) powinny posiadać stan początkowy i docelowy - wymaga to 

zbadania na starcie i na zakończenie (stan docelowy 2015). W prawidłowo skonstruowanej logice 

projektu, wskaźniki rezultatu są inne niż wskaźniki produktu oraz wskaźniki oddziaływania. Poniżej 

przedstawiamy przegląd wskaźników wraz oceną ewaluatora, odnoszącą się do użyteczności 

wskaźnika i perspektywy jego osiągnięcia w 2015 r. Sama hierarchia wskaźników jak i ich 

powiązania często dla odbiorców dokumentu tj. grupy docelowej wydają się niezrozumiałe. 

Niemniej pełnią one istotna rolę w procesie programowania rozwoju. Formułowanie wskaźników nie 

może być oderwane od różnego rodzaju analiz jakie poprzedzają przygotowanie dokumentu 

planistycznego. Korespondują one bezpośrednio z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz 

celami operacyjnymi. Powiązania pomiędzy potrzebami, celami a wskaźnikami określane są 

mianem logiki interwencji, którą zaprezentowano poniżej.  

Rysunek 4. Powiązania pomiędzy celami lokalnej strategii i wskaźnikami (logika interwencji) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podręcznika wspólnych ram monitorowania i oceny, Wytyczne B – Wytyczne 

dotyczące oceny, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2006, s. 4 

 

Po aktualizacji LSR z kwietnia 2013 roku, w Lokalnej Strategii Rozwoju ujęto 18  wskaźników 

rezultatu. Wskaźniki produktu odpowiadają rodzajom działania Wdrożenie LSR. Do pomiaru 

rezultatu strategicznego wybranych zostało trzy wskaźniki oddziaływania.  
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Wniosek: 

Wskaźniki oddziaływania i rezultatu oraz produktu nie budzą wątpliwości w zakresie ich 

adekwatności, realności, spójności, klarowności i mierzalności. Wskaźnik oddziaływania „Wskaźnik 

migracji na 1000 mieszkańców” jest poprawny mierzy rozwój gospodarczy rejonu LGD, poprzez 

liczbę firm działających na obszarze. Wskaźnik „Ilość turystów na 100 mieszkańców (wskaźnik 

Schneidera)” jest poprawny i prosty do obliczenia na podstawie danych GUS. Również Wskaźnik 

„Wskaźnik przedsiębiorczości - ilość podmiotów gospodarczych w systemie REGON na 1000 

mieszkańców” jest poprawnie wskazany w LSR gdyż mierzy rozwój gospodarczy rejonu LGD, 

poprzez liczbę firm działających na obszarze. Wskaźniki oddziaływania i rezultatu oraz produktu 

nie budzą wątpliwości w zakresie ich adekwatności, realności, spójności, klarowności i 

mierzalności. 

W załączniku do raportu końcowego zaprezentowano szczegółową ocenę wskaźników 

oddziaływania wraz ze wskazaniem aktualnej dostępnej wartości wskaźnika oddziaływania 

(dostępne dane z GUS na 2012 rok) oraz oszacowaniem wartości wskaźnika oddziaływania na 

2023 rok. Dane te będą użyteczne dla LGD do przygotowania LSR na przyszły okres 

programowania 2014-2020. 

Wątpliwości budzą wartości docelowe wskaźników oddziaływania. Na podstawie szacowania 

wartości nie będzie możliwe osiągnięcie wskazanych wartości docelowych w 2015 roku wskaźnika 

„Ilość turystów na 100 mieszkańców (wskaźnik Schneidera) [szt.]. Wartość docelowa wskaźnika 

na 2015 rok oszacowana została na poziomie 350. Oszacowanie wartości docelowej wskaźnika na 

2023 metodą trendu liniowego wskazuje na wartość 76,048. Osiągnięcie wartości docelowej na 

poziomie 350 jest zatem nierealne.  

 

Rekomendacja: 

Rekomenduje się urealnienie wartości docelowych wskaźników oddziaływania w obszarze 

wskaźnika Ilość turystów na 100 mieszkańców (wskaźnik Schneidera) [szt.] na poziomie nie 

wyższym niż wartość 40. W LSR na przyszły okres programowania, oprócz przyjętego wskaźnika 

„Wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców” rekomenduje się monitorować wahania wskaźnika 

Saldo migracji ogółem, dostępnego bezpośrednio w GUS, który uwzględnia roczne zmiany w 

migracji. Dzięki niemu łatwiej będzie dostrzec niekorzystny lub korzystny trend istotny dla lokalnej 

społeczności.  

Szacowanie wartości wskaźników oddziaływania LSR bazuje na modelowaniu statystyczno-

matematycznym. Zastosowana zostanie metoda prognozowania ilościowego na postawie modelu 

matematyczno-statystycznego, dzięki której określony zostanie trend (tendencję rozwojową), czyli 

długookresowa skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od 

dostępności danych wykorzystany zostanie model szeregów czasowych z tendencją rozwojową 

zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub 

też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które 

charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji 

czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu. Dane do modelowania pochodziły z 

GUS BDL.  

Poniżej dostępne dane statystyczne z GUS BDL w podziale na gminy z obszaru LSR SSS LGD 

wskazane na potrzeby wyliczenia wartości wskaźników oddziaływania na 2013 rok oraz 

oszacowania wartości wskaźników na 2023 rok.  
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Tabela 14. Wartość wskaźnika saldo migracji na obszarze LSR SSS LGD 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bieżuń -36 -21 -71 -52 -35 -62 -6 -14 -20 -7 -32 -23 -21

Glinojeck -51 -31 -40 -11 -28 0 -34 -39 -8 -35 -16 -7 -23

Kuczbork – Osada -36 -15 -40 1 -26 -19 -24 -16 -42 -9 -21 -22 -31

Lidzbark -48 -91 -58 -25 -33 -10 -61 -5 -48 -87 -48 -31 -27

Lipowiec Kościelny -10 -9 -7 -28 -19 -24 5 20 -17 -19 -13 -20 -6

Lubowidz -27 -36 -40 -42 -38 -19 -49 -31 -45 -25 -26 -38 -23

Lutocin -30 -42 -20 -27 -41 -15 -24 -48 -5 -12 -25 -62 -32

Radzanów -27 -31 -27 -51 -27 -28 -2 -22 -21 -13 -29 -24 -28

Siemiątkowo -41 -22 -35 -12 -29 -24 -37 -30 -17 -25 -16 -26 -21

Strzegowo -34 -3 -27 -67 -18 -28 -42 -13 -70 6 -13 -32 -2

Szreńsk -6 -33 -20 -14 -19 -23 -48 -12 -3 -26 -19 -64 -41

Wiśniewo 39 -49 31 5 -3 -9 2 25 -6 5 -5 5 -6

Żuromin -1 -51 13 -17 -44 -62 -24 -38 -42 -27 -37 -35 -55

SUMA -308 -434 -341 -340 -360 -323 -344 -223 -344 -274 -300 -379 -316

Saldo migracji

 
Źródło: GUS BDL 

 

Tabela 15. Wartość wskaźnika Liczba ludności na obszarze LSR SSS LGD 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bieżuń 5537 5484 5459 5344 5325 5279 5234 5280 5283 5220 5374 5353 5312

Glinojeck 8091 8074 8038 8052 8029 8011 7937 7909 7945 7955 8205 8179 8161

Kuczbork – Osada 5207 5171 5151 5115 5080 5036 5036 5007 4979 4930 4943 4923 4888

Lidzbark 14713 14723 14610 14631 14606 14527 14484 14484 14422 14436 14768 14729 14708

Lipowiec Kościelny 5216 5222 5200 5206 5192 5148 5125 5110 5112 5107 5034 5000 4967

Lubowidz 7553 7541 7494 7481 7372 7396 7339 7279 7201 7122 7229 7188 7143

Lutocin 4797 4771 4760 4744 4685 4642 4631 4578 4543 4568 4633 4616 4557

Radzanów 3749 3752 3722 3683 3684 3645 3633 3611 3522 3541 3642 3621 3575

Siemiątkowo 3740 3739 3723 3669 3637 3609 3567 3542 3535 3547 3715 3693 3664

Strzegowo 8052 8056 8077 8035 7939 7906 7902 7872 7815 7767 7962 7913 7879

Szreńsk 4663 4649 4596 4612 4619 4580 4537 4528 4541 4537 4590 4531 4462

Wiśniewo 5273 5266 5245 5298 5295 5283 5255 5272 5320 5297 5418 5402 5370

Żuromin 14235 14273 14392 14403 14413 14343 14271 14331 14374 14311 14811 14773 14735

SUMA 90826 90721 90467 90273 89876 89405 88951 88803 88592 88338 90324 89921 89421

Liczba ludności

 
Źródło: GUS BDL 

Tabela 16. Wartość wskaźnika udzielone noclegi na obszarze LSR SSS LGD 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bieżuń - - - - 0 0 0 0 0 0 0 255 280

Glinojeck 3298 37064 2959 2603 4708 9189 8054 3682 7211 8849 4655 2195 986

Kuczbork – Osada

Lidzbark 12670 2536 9355 14126 16877 26112 33073 44005 24500 19520 47688 45436 33600

Lipowiec Kościelny

Lubowidz 118

Lutocin

Radzanów

Siemiątkowo

Strzegowo 0 0 0 101 148 565 910 320 21 85 38 20 67

Szreńsk

Wiśniewo

Żuromin

SUMA 15968 39600 12314 16830 21733 35866 42037 48007 31732 28454 52381 47906 35051

Udzielone noclegi

 
Źródło: GUS BDL 

Tabela 17. Wartość wskaźnika Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bieżuń 1114 1158 1194 1234 1130 1137 1157 1207 1238 1218 1309 1253 1280 1282

Glinojeck 423 394 404 401 307 312 326 334 333 342 364 357 366 373

Kuczbork – Osada 202 195 205 210 178 174 177 183 184 169 188 188 194 201

Lidzbark 874 805 829 808 737 775 795 820 841 864 889 874 872 890

Lipowiec Kościelny 211 201 208 210 185 183 182 194 210 202 212 195 191 212

Lubowidz 340 357 391 419 426 422 439 443 441 428 461 421 423 426

Lutocin 160 172 187 195 159 154 162 178 186 169 180 166 200 198

Radzanów 160 162 177 186 190 202 213 219 231 172 172 167 173 179

Siemiątkowo 134 139 143 144 122 110 125 128 140 144 156 144 134 136

Strzegowo 334 339 356 366 311 309 305 313 336 324 326 315 330 344

Szreńsk 233 214 217 219 156 167 179 185 194 186 198 188 195 199

Wiśniewo 238 234 251 281 277 275 266 261 275 260 282 284 278 283

Żuromin 1114 1158 1194 1234 1130 1137 1157 1207 1238 1218 1309 1253 1280 1282

SUMA 5537 5528 5756 5907 5308 5357 5483 5672 5847 5696 6046 5805 5916 6005

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

 
Źródło: GUS BDL 
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7.2. Stan realizacji LSR w oparciu o pomiar wartości wskaźników oddziaływania, 

rezultatu i produktu 

W ramach badania ewaluacyjnego dokonano pomiaru realizacji LSR w oparciu o przyjęte wskaźniki 

rezultatu i produktu w ramach umów o dofinansowanie zawartych na dzień 31 grudnia 2013 roku. 

Na podstawie danych uzyskanych w toku ewaluacji można stwierdzić, że stopnień realizacji 

strategii jest wysoki. Według pomiaru wskaźników produktu poziom realizacji LSR wynosi 77%.  

Według pomiaru wskaźników oddziaływania zrealizowano LSR na poziomie 82%. Poziom realizacji 

na tym poziomie należy uznać za optymalny z uwagi na przeszacowaną wartość docelową 

wskaźnika Ilość turystów na 100 mieszkańców (wskaźnik Schneidera).  

Realizacja LSR na podstawie wskaźników rezultatu wyniosła 134%. Jest to jednak wyliczenie 

średniej arytmetycznej z przyjętych wartości wskaźników rezultatu. Pośród wskaźników dla których 

osiągnięto poziom wartości docelowej należy wskazać wskaźnik: Liczba rolników objętych 

szkoleniem i doradztwem, który osiągnął poziom dziesięciokrotnie wyższy niż zakładany; wskaźnik: 

Ilość nowych, zmodernizowanych lub lepiej wyposażonych przedsiębiorstw z uwzględnieniem e-

usług, którego wartość osiągnęła 140%; Ilość zakupionego sprzętu do uprawiania turystyki wodnej, 

którego wartość osiągnęła 120%; Ilość nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowych i 

rekreacyjnych, w tym bazy do czynnego wypoczynku dorosłych dzieci i młodzieży, którego wartość 

osiągnęła 125%; wskaźnik: Ilość zakupionego sprzętu do uprawiania turystyki wodnej, którego 

wartość osiągnęła 200%.  

 

Wniosek: 

Na podstawie danych uzyskanych w toku ewaluacji można stwierdzić, że stopnień realizacji 

strategii jest wysoki. Według pomiaru wskaźników produktu poziom realizacji LSR wynosi 77% 

natomiast poziom realizacji wskaźników oddziaływania zrealizowano LSR na poziomie 82%. 

Poziom realizacji na tym poziomie należy uznać za optymalny z uwagi na przeszacowaną wartość 

docelową wskaźnika Ilość turystów na 100 mieszkańców (wskaźnik Schneidera). Realizacja LSR na 

podstawie wskaźników rezultatu wyniosła 134%. Jest to jednak wyliczenie średniej arytmetycznej 

z przyjętych wartości wskaźników rezultatu. Pośród wskaźników rezultatu znajdują się wskaźniki 

zrealizowane na poziomie przekraczającym 100% ale również takie, których wartość osiągnęła 

0%.  

 

Rekomendacja: 

Dokonując wyboru operacji do dofinansowania należy zwrócić uwagę na projekty realizujące 

wskaźniki rezultatu, które osiągnęły niski stopień realizacji, na poziomie 0%: Ilość nowych i 

zmodernizowanych punktów gastronomicznych wzbogacających infrastrukturę turystyczną oraz 

Ilość zmodernizowanych istniejących oraz wytyczonych i oznakowanych nowych szlaków do 

turystyki pieszej wskaźnik. Dodatkowo, wskaźniki których wartość osiągnęła 50% tj. Ilość  nowych 

szlaków turystyki pieszej oraz Ilość utworzonych stanic wodnych.  
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Tabela 18. Poziom realizacji LSR SSS LGD na podstawie wartości wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktu na dzień 31 grudnia 2013 roku 

Cele ogólne Wskaźniki  

oddziaływania  

Realizacja w procentach Stan 31 grudnia 2013 

roku 

Wartość 

spodziewana w 2015 

roku  

I.  

 

Wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców 117% -3,53 -3 

II.  Wskaźnik przedsiębiorczości - ilość podmiotów gospodarczych w 

systemie REGON na 1000 mieszkańców 

118% 66,159 56 

Ilość turystów na 100 mieszkańców (wskaźnik Schneidera) 11% 39,1977 350 

 

Przedsięwzięcia Wskaźniki rezultatu Realizacja 

w 

procentach 

Stan na 31 

grudnia 2013 

roku 

 Wartość  

spodziew

ana  

w 2015 r. 

Wskaźnik 

produktu/lic

zba 

złożonych 

projektów z 

działania 

Stan na 

31 

grudnia 

2013 

roku 

Wartość 

spodziew

ana  

w 2015 r. 

Realizac

ja w 

procent

ach 

I.1.1. 

Rozwój 

infrastruktury 

gastronomicznej i 

noclegowej 

1. Ilość nowych i zmodernizowanych punktów 
gastronomicznych wzbogacających infrastrukturę 
turystyczną 

0% 0 1 Różnicowanie 

w kierunku 

działalności 

nierolniczej 

2 

 

4 

 

50% 

Tworzenie i 

rozwój 

mikroprzedsię

biorstw 

3 2 50% 

2. Ilość nowych i zmodernizowanych gospodarstw 
agroturystycznych, w tym z uwzględnieniem e-
usług 

100% 5 5 

I.2.1. 

Tworzenie nowych 

przedsiębiorstw i 

wsparcie 

inwestycyjne już 

3.  Ilość nowych, zmodernizowanych lub lepiej 
wyposażonych przedsiębiorstw z uwzględnieniem 
e-usług 

140% 7 5 Różnicowanie 

w kierunku 

działalności 

nierolniczej 

11 11 100% 
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istniejących oraz 

tworzenie nowych 

miejsc pracy 

4.  Ilość rolników lub domowników którzy rozpoczęli 
pozarolniczą działalność gospodarczą 100% 5 5 Tworzenie i 

rozwój 

mikroprzedsię

biorstw 

7 6 116% 

5.   Ilość nowych miejsc pracy, w tym samo 
zatrudnienie 87,50% 7 8 

I.3.1. 

Stworzenie bazy 

do uprawiania 

turystyki pieszej i 

rowerowej oraz 

wodnej  w tym 

głównie wzdłuż 

rzeki Wkry, rzeki 

Wel i Jeziora 

Lidzbarskiego 

 

 

 

 

6. Ilość  nowych szlaków turystyki pieszej 
50% 1 2  

Odnowa i 

rozwój wsi 

 

 

10 

 

 

22 

 

 

46% 
7. Ilość nowych ścieżek rowerowych 

33,33 % 1 3 

8. Ilość zagospodarowanych miejsc związanych z 
ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych 
miejsc, chodniki przy tych miejscach), w tym 
centrów miejscowości 

100% 30 30 

 

 

 

Małe projekty 

 

 

 

9 

 

 

 

18 

 

 

 

 

50% 

9. Ilość stworzonych baz do rozwoju infrastruktury 
gastronomicznej i noclegowej wzdłuż szlaków 
turystycznych 

66,6% 4 6 

10. Ilość zmodernizowanych istniejących oraz 
wytyczonych i oznakowanych nowych szlaków do 
turystyki pieszej 

0% 0 1 

11.  Ilość utworzonych stanic wodnych 
50% 1 2 

12. Ilość zakupionego sprzętu do uprawiania turystyki 
wodnej 200% 4 2 

13. Liczba zrealizowanych działań promocyjnych w 
zakresie turystyk 100% 4 4 

II.1.1 

Czynny 

wypoczynek 

dorosłych,  dzieci i 

młodzieży szkolnej 

14. Ilość nowych lub zmodernizowanych obiektów 
sportowych i rekreacyjnych, w tym bazy do 
czynnego wypoczynku dorosłych dzieci i młodzieży 

125% 18 16  

Odnowa i 

rozwój wsi 

 

29 

 

30 

 

97% 
15.  Ilość imprez kulturalnych lub sportowo-

rekreacyjnych lub lepiej wyposażonych zespołów 
(klubów) sportowych lub zespołów artystycznych 

92% 11 12 

 

Małe projekty 

 

21 

 

25 

 

84% 
16. Ilość nowych lub zmodernizowanych placów zabaw 

91% 10 11 

17. Ilość nowych lub zmodernizowanych świetlic 
77% 23 30 
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II.2.1 

Działania na rzecz 

dostosowania do 

wymogów UE 

lokalnej 

gospodarki 

odpadami i 

ochrony 

środowiska 

naturalnego na 

obszarze LGD 

18. Liczba rolników objętych szkoleniem i doradztwem 

 

1 000% 200 20 Małe projekty 1 1 100% 

Źródło: dane przekazane przez LGD 



Wykonanie badanie ewaluacyjnego opinii środowiska lokalnego na temat  działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności 

Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wraz z ewaluacją wdrażania LSR  
 

Raport końcowy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

61 

 

 

8. Ocena realizacji i postępów wdrażania LSR  

8.1. Wprowadzenie  

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

mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizację projektów w ramach tej 

strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach 

wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstania 

nowych miejsc pracy. Beneficjenci ubiegają się o dofinansowanie operacji w czterech kategoriach: 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i 

„Odnowa i rozwój wsi” z zakresu działań Osi 3 PROW 2007-2013 oraz w ramach tzw. „Małych 

projektów”, czyli operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań Osi 3 PROW, ale 

również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej.  

Z punktu widzenia LGD szczególne znaczenie miało rozporządzenia MRiRW z dnia 9 marca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wprowadziło ono wiele zmian w 

dotychczasowych warunkach i trybie przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013. Zmiany były 

odpowiedzią na postulaty zgłaszane m.in. przez same LGD. Najważniejsze z nich to zwiększenie 

kwoty pomocy z 70% do 80%, co oznacza, że refundacji może podlegać nie więcej niż 80% 

kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta, zniesienie limitu 

wartości wkładu niepieniężnego - dotychczas nie mógł on przekroczyć 30% pozostałych kosztów 

pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych, zwiększenie i zmiana zakresu realizacji małych 

projektów.  

W dniu 13 stycznia 2013 roku opublikowana została zmiana do rozporządzenia MRiRW w sprawie 

wdrażania LSR13. W rozporządzeniu podwyższeniu uległ poziom wsparcia w ramach Małych 

projektów. Od lutego 2013 roku pomoc na Małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości 

limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 200 tys. złotych na jednego beneficjenta 

natomiast limit pomocy finansowej podniesiony został do 50 tys. złotych na jednego beneficjenta. 

(Tabela).  

 

Tabela 19. Wykaz możliwych operacji do realizacji w ramach Osi 4 PROW Leader 

Kod działania  Nazwa działania Zakres wsparcia  

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju 

 

w 

tym: 

413 - "małe projekty" "małe projekty" Nieduże przedsięwzięcia (projekty) 

mieszkańców obszarów wiejskich w 

zakresie szkoleń, konferencji, 

publikacji, organizacji spotkań 

mieszkańców, punkty informacji 

turystycznej itp. Refundacja części 

kosztów w wysokości 80 % kosztów 

kwalifikowalnych (poniesionych), nie 

mniej niż 4,5 tys. zł, nie więcej niż 50 

tys. zł na operacje (do lutego 2013 

roku 25 tys. zł). Limit w całym okresie 

programowania na beneficjenta 

                                                           
13 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie MRiRW w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz.U. 2013, poz. 63).   
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wynosi 200 tys. zł (do lutego 2013 

roku 100 tys. zł).  

413 - 311 Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 

Refundacji podlegają koszty 

kwalifikowalne w wysokości 

poniesionej przez beneficjenta, nie 

więcej jednak niż: 50 % kosztów 

kwalifikowalnych albo 80 % kosztów 

kwalifikowalnych - w przypadku 

wystąpienia szkody w gospodarstwie 

rolnym rolnika, spowodowanej przez 

powódź lub obsunięcie się ziemi w 

rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich. 

413 - 312 Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

Pomoc jest udzielana w formie 

refundacji części poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych operacji. 

Maksymalny poziom pomocy 

finansowej może wynosić 50% 

kosztów kwalifikowalnych, do 300 tys. 

za utworzenie 3 miejsc pracy.  

413 - 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Pomoc finansowa ma formę refundacji 

części kosztów kwalifikowalnych 

projektu. Maksymalna wysokość 

pomocy na realizację projektów w 

jednej miejscowości wynosi 500 000 zł 

w okresie realizacji Programu. 

Wielkość pomocy przyznanej na 

realizację jednego projektu nie może 

być niższa niż 25 tys. zł. Poziom 

pomocy finansowej z EFRROW wynosi 

maksymalnie 80% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

421 Wdrażanie projektów 

współpracy 

Refundacja kosztów kwalifikowanych 

operacji 100%  

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja 

W ramach wparcia refundowane są 

koszty bieżące LGD i koszty 

nabywania umiejętności i aktywizacji 

społeczności lokalnej. Refundacja 

kosztów kwalifikowanych operacji 

100% 

Źródło: Opracowanie własne 

Wniosek: 

W ramach badania pozytywnie oceniono realizowane przez LGD działania informacyjno-

promocyjne. Zasadne jest natomiast wyraźne podkreślenie korzystnych zmian w przepisach 

dotyczących form i zakresu wsparcia oferowanego przez LGD w obszarze małych projektów. 

 

Rekomendacja:  

W ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych rekomenduje się podkreślenie 

korzystnych zmian w przepisach dotyczących realizacji Małych projektów wprowadzonych na 

przestrzeni ubiegłego roku (podwyższenie maksymalnego poziomu dofinansowanie do 50 tys. zł 
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oraz procentu zwrotu kosztów kwalifikowanych do 80%). Tym bardziej, że również w przyszłym 

okresie programowania PROW 2014-2020 przewiduje się korzystny poziom dofinansowania dla 

mikro dotacji (projekty parasolowe) dofinansowanie do 50 tys. zł na jeden projekt.  

Spośród kwot udostępnionych LGD w LSR na lata 2010-2015 (łącznie 18 426 373,94 zł). środki 

finansowe rozdzielne zostały w następujący sposób14:  

 Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 16 028 427,89 zł (87% środków), 

 Działanie 421. Wdrażanie projektów współpracy – 269 820,00 zł (1% środków), 

 Działanie 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja – 2 608 260,00 zł (14% środków).  

W ramach działania 413. Wdrożenie lokalnej strategii rozwoju najwięcej środków udostępnionych 

zostało na działanie Odnowa i rozwój wsi. Na realizację operacji w ramach tego działania w LSR 

przeznaczonych zostało ponad 50% środków. Szczegółowe zestawienie pokazuje wykres:  

 

Wykres 12. Środki Leader przyznane SSS LGD w LSR na podziale na działania w ramach 413. 

Wdrażanie LSR   

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SSS LSR 

8.2. Wdrożenie działania 413. Wdrożenie lokalnej strategii rozwoju  

Analiza procesu wdrażania działania 413. Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju ustalono, że do 

grudnia 2013 roku ogłoszonych zostało 16 naborów wniosków15.  

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że do 31 grudnia 2013 roku do LGD 

złożonych zostało 193 wnioski na łączą kwotę 14 585 984,88 zł.  

Ze złożonych do LGD wniosków, 141 wniosków o dofinansowywanie zostało wybranych do 

dofinansowania na łączną kwotę 11 581 224,36 zł. W ramach procedury oceny wniosków na 

                                                           
14 Stan wg. SSS LSR  
15 W badaniu przyjęto, że przez pojęcie „nabór wniosków” rozumie się podanie do wiadomości informacji o możliwości składania 

wniosków na jeden z możliwych rodzajów operacji w ramach działania 413. PROW  
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poziomie LGD dokonywanej przez Radę nie zostało wybranych do dofinansowania 50 wniosków na 

łączną kwotę 4 726 873,21 zł.  

Łącznie do dnia 31 grudnia 2013 roku zawartych zostały 53 umowy o dofinansowanie na 

łączną kwotę 6 213 377,42 zł 

Analiza LGD kątem wykorzystania środków w ramach działania 413. PROW wskazuje, że na 

poziomie wybranych wniosków przez LGD wykorzystane zostały wszystkie środki finansowe 

udostępnione w LSR na lata 2009-2015. Analiza wykorzystania środków na poziomie zawartych 

umów wskazuje wykorzystanie środków na poziomie 39% (Tabela):  

 

Tabela 20. Realizacja działania 413. Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju w okresie od 2008 do 31 
grudnia 2013 roku 

Poziom  Liczba Kwota (w zł) Wykorzystanie limitu  

Wnioski złożone do LGD 193 14 585 984,88 91% 

Wnioski wybrane przez LGD 141 11 581 224,36 72% 

Zawarte umowy 53 6 213 377,42 zł 39% 

Zrealizowane płatności  34 3 464 342,19 zł  22% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych LGD 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane nt. zawartych umów na poszczególne działania 

Leader. W ramach zawartych umów zrealizowanych zostało 34 płatności na łączną kwotę 3 464 

342,19 zł.  

 

Tabela 21. Zawarte umowy o dofinansowanie w ramach LSR obejmujące okres od początku 
uruchomienia programu do 31 grudnia 2013 roku 

Rodzaj operacji  Liczba zawartych umów   Łączna kwota dofinansowania  

413 - "małe projekty" 11 233 571,92 zł  

413 – 311 Różnicowanie w 

kierunku  działalności nierolniczej 

oraz 413 – 312 Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

11 1 030 222,50 zł  

413 - 313, 322, 323 Odnowa i 

rozwój wsi 

31 4 949 583,00 zł 

Łącznie  53  6 213 377,42 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych LGD  
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Wykres 13. Kwoty zaangażowane w naborach wniosków w LGD w ramach działania 413. Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju obejmujące okres od początku uruchomienia programu do dnia 31 

grudnia 2013 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Matrycy LGD i danych monitoringowych 

 

Według danych na dzień 31 grudnia 2013 roku, spośród 92 złożonych wniosków w ramach 

działania Małe projekty, Rada dokonała wyboru 56 wniosków, natomiast zawartych zostało finalnie 

11 umów. Spośród zawartych umów na Małe projekty wszystkie zostały złożone przez Urzędy 

Gmin.  

Wniosek: 

Analiza złożonych wniosków w ramach działania małą aktywność organizacji pozarządowych w 

ramach działania Małe projekty. Spośród zawartych umów na Małe projekty wszystkie zostały 

złożone przez Urzędy Gmin. Wynik ten pokazuje konieczność intensyfikacji działalności LGD w 

zakresie przekazywania informacji i wsparcia doradczego świadczonego na poziomie biura LGD.  

Z analizy wybranych wniosków przez Radę LGD pod względem zainteresowania wnioskodawców 

wynika, że najbardziej popularnym środkiem w realizowanych naborach były Małe Projekty i 

Odnowa i rozwój wsi.  

Wniosek: 

SSS LGD ogłosiła nabory na wszystkie działania w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju. Wobec wysokiego poziomu złożonych i wybranych do dofinansowania wniosków 

przez LGD (141 wnioski na kwotę ponad 11 mln zł, co stanowi blisko 72% dostępnej alokacji) 

zasygnalizowania wymaga niska wysokość zrealizowanych płatności na rzecz beneficjentów. Na 

koniec 2013 roku zrealizowano łącznie 34 płatności, na 3,4 mln zł, co stanowi 22% dostępnej 

alokacji.  

Średnie wartości dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy przez LGD odbiegały od 

maksymalnych kwot dofinansowania określonych w przepisach rozporządzenia MRiRW. Poniższe 

zestawienie prezentuje średnie kwoty dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy wybranych 

przez LGD (Tabela):  
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Tabela 22. Średnie wartości dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy wybranych przez LGD 
obejmujące okres od początku uruchomienia programu do dnia 31 grudnia 2013 roku 

Rodzaj operacji  Maksymalna wartość 
dofinansowania 
przewidziana w przepisach  

Średnia wartość dofinansowania 
wniosków o przyznanie pomocy, 
według zawartych umów o 
dofinansowanie przez SW 

413 - "małe projekty" 50 000 zł (25 000 zł)*  21 233,81 zł  

413 – 311 Różnicowanie w 

kierunku  działalności nierolniczej 

oraz 413 – 312 Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

100 000 zł / 300 000 zł 93 656,59 zł  

413 - 313, 322, 323 Odnowa i 

rozwój wsi 

500 000 zł  159 663,97 zł  

* maksymalna kwota dofinansowania w ramach Małych projektów została podwyższona w 2013 roku z 25 tys. do 50 tys. zł. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych LGD  

Nie można w chwili obecnej dokonać całościowej oceny wykorzystania środków np. po etapie 

podpisanych umów, czy rozlicznych projektów. Zaawansowanie wdrażania projektów jest na 

różnym etapie, znaczna ich część poddawana jest ocenie w Samorządzie Województwa i ARiMR. 

Powoduje to realne trudności w ocenie przez LGD stopnia wykorzystania limitów z LSR. Dlatego w 

ocenie ewaluatora należy dokonywać przesunięć niewykorzystanych środków w danym naborze, 

aby unikać „zamrażania” środków na długi okres. Rzeczywisty poziom dofinansowania jest znany 

dopiero po rozliczeniu projektu, nawet nie po podpisaniu umowy (po podpisaniu umowy mogą 

wystąpić oszczędności w wyniku prowadzonej procedury przetargowej, zwrotów, itp.).  

 

8.3. Wdrożenie działania 421. Wdrożenie projektów współpracy  

W ramach działania 421. PROW finansowane są koszty współpracy międzyregionalnej i 

międzynarodowej LGD. Celem działania 421. jest dzielenie się pomysłami i doświadczeniami oraz 

wspólna realizacja projektów i inicjatyw, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju 

obszarów rybackich. Zgodnie z rozporządzenie MRiRW w sprawie wyboru maksymalna kwota 

środków udostępniona w LSR na działanie 421. PROW nie możne przekroczyć iloczynu liczby 

mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 

grudnia 2006 r. (Liczba ludności objęta LSR: 95 055 mieszkańców16) i kwoty 3 zł tj. maksymalnie =   

285 165 zł.  

Według danych z monitoringu realizacji LSR do końca 2013 roku nie podpisana została żadna 

umowa w ramach projektów współpracy. Wydatkowano jedynie środki na przygotowanie projektów 

współpracy w kwocie 21 607,42 zł.  

W grudniu 2013 roku Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania złożyło w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji 

projektu współpracy o akronimie ŁNHTIN, tytuł „Łączy nas historia, tradycja i natura”. Celem 

projektu będzie pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, integracja oraz wzmacnianie 

zaangażowania w rozwój obszaru  objętego Lokalną Strategia Rozwoju,  partnerów projektu  

poprzez realizację zintegrowanych i innowacyjnych działań promocyjno-kulturalnych 

przyczyniających się do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń oraz wypracowania dobrych 

praktyk. W ramach projektu planuje się realizację następujących przedsięwzięć:  

 Oznakowanie szlaku kajakowego i infrastruktura wzdłuż rzeki , 

                                                           
16 Por. http://ksow.pl/pl/baza-

lgd.html?tx_ksow_pi2%5Blgd_woj%5D=7&tx_ksow_pi2%5Blgd_miasto%5D=Ciechan%C3%B3w&tx_ksow_pi2%5Blgd_zasieg

%5D=0&tx_ksow_pi2%5Blgd_schemat2%5D=2&tx_ksow_pi2%5Blgd_klucz%5D=0&tx_ksow_pi2%5Blgd_sgd%5D=0&tx_ksow

_pi2%5B_search%5D=Wyszukaj&tx_ksow_pi2%5Bitem%5D=186&cHash=7bdde8e79c  

http://ksow.pl/pl/baza-lgd.html?tx_ksow_pi2%5Blgd_woj%5D=7&tx_ksow_pi2%5Blgd_miasto%5D=Ciechan%C3%B3w&tx_ksow_pi2%5Blgd_zasieg%5D=0&tx_ksow_pi2%5Blgd_schemat2%5D=2&tx_ksow_pi2%5Blgd_klucz%5D=0&tx_ksow_pi2%5Blgd_sgd%5D=0&tx_ksow_pi2%5B_search%5D=Wyszukaj&tx_ksow_pi2%5Bitem%5D=186&cHash=7bdde8e79c
http://ksow.pl/pl/baza-lgd.html?tx_ksow_pi2%5Blgd_woj%5D=7&tx_ksow_pi2%5Blgd_miasto%5D=Ciechan%C3%B3w&tx_ksow_pi2%5Blgd_zasieg%5D=0&tx_ksow_pi2%5Blgd_schemat2%5D=2&tx_ksow_pi2%5Blgd_klucz%5D=0&tx_ksow_pi2%5Blgd_sgd%5D=0&tx_ksow_pi2%5B_search%5D=Wyszukaj&tx_ksow_pi2%5Bitem%5D=186&cHash=7bdde8e79c
http://ksow.pl/pl/baza-lgd.html?tx_ksow_pi2%5Blgd_woj%5D=7&tx_ksow_pi2%5Blgd_miasto%5D=Ciechan%C3%B3w&tx_ksow_pi2%5Blgd_zasieg%5D=0&tx_ksow_pi2%5Blgd_schemat2%5D=2&tx_ksow_pi2%5Blgd_klucz%5D=0&tx_ksow_pi2%5Blgd_sgd%5D=0&tx_ksow_pi2%5B_search%5D=Wyszukaj&tx_ksow_pi2%5Bitem%5D=186&cHash=7bdde8e79c
http://ksow.pl/pl/baza-lgd.html?tx_ksow_pi2%5Blgd_woj%5D=7&tx_ksow_pi2%5Blgd_miasto%5D=Ciechan%C3%B3w&tx_ksow_pi2%5Blgd_zasieg%5D=0&tx_ksow_pi2%5Blgd_schemat2%5D=2&tx_ksow_pi2%5Blgd_klucz%5D=0&tx_ksow_pi2%5Blgd_sgd%5D=0&tx_ksow_pi2%5B_search%5D=Wyszukaj&tx_ksow_pi2%5Bitem%5D=186&cHash=7bdde8e79c
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 Zakup kajaków wraz z osprzętem, 

 Stworzenie bazy do czynnego wypoczynku w Poniatowie,  

 Organizacja spływu kajakowego połączonego z oczyszczaniem Rzeki Wkry, 

 Organizacja imprezy plenerowej pt.  Festyn produktu lokalnego połączona z konkursami 

oraz zawody wędkarskie,   

 Wydanie folderu  promocyjnego pt. ,,Łączy nas historia, tradycja i natura” oraz gadżetów 

promujących projekt,  

 Questing na obszarze SSS LGD,  

 Budowa strony Internetowej.      

Budżet projektu współpracy to 295 212,58 zł. Planowany termin zakończenia projektu współpracy: 

maj 2015 roku. Budżet projektu współpracy obejmuje wkład finansowy dwóch LGD uczestniczących 

w projekcie: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, w kwocie 248 

212,58 zł oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego w kwocie 47 000,00 

zł.                                                                                                

Dla właściwego zrozumienia istoty środków finansowych dostępnych w ramach środka 421. PROW 

zasadnym wydaje się zastrzeżenie, że współpraca powinna być rozumiana jako cześć lokalnej 

strategii, a nie jako element do niej dodany. Współpraca wykraczająca poza ustanowione granice 

jest sposobem uzyskiwania dostępu do informacji i nowych pomysłów, uczenia się od innych 

regionów lub państw członkowskich, pobudzania. Może być uznawana za istotne wsparcie innowacji 

oraz pozyskiwania umiejętności i środków służących poprawie realizacji zadań nałożonych na LGD. 

Dlatego też współprace należy uznać za szczególnie istotny czynnik osiągania postępu w realizacji 

Osi Leader. Twórcza wymiana doświadczeń prowadzi bowiem do pozytywnych efektów. Wzajemne 

uczenie powinno bowiem być głównym oczekiwanym wynikiem współpracy na poziomie projektów 

wspólnotowych.  

 

Wniosek: 

W ramach badania ustalono, że budżet projektu współpracy ŁNHTIN opiewać ma na kwotę 295 

212,58 zł, czego udział SSS LGD wyniesie 248 212,58  zł.  

 

Rekomendacja: 

Rekomenduje się monitoring finansowany projektu współpracy ŁNHTIN, oddziaływanie na instytucję 

wdrażającą w celu terminowej weryfikacji wniosków o płatność, systematyczne zwoływanie 

komitetów sterujących oraz ścisłą współpracę w partnerami projektu.  

 

 

8.4. Wdrożenie działania 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW w sprawie wyboru LSR, pomoc przyznawana jest do 

wysokości limitów wskazanych w umowie o warunkach i sposobie realizacji LSR (umowa ramowa). 

Limit na działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja zapisany w umowie ramowej na cały okres wdrażania LSR nie może przekroczyć 

iloczynu 29 zł i liczby mieszkańców obszaru LSR17.  

                                                           
17 Przez liczbę mieszkańców obszaru LSR należy rozumieć liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze 

objętym LSR według stanu na dzień 31.12.2006 r. ustaloną na podstawie informacji statystycznych ogłoszonych 

w Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS BDR). 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate=3&p_grup=7&p_pgru=1336&p_dane=0  

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate=3&p_grup=7&p_pgru=1336&p_dane=0
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Wniosek: 

W ramach analizy stwierdzono, że limit środków określony w LSR przeznaczony na funkcjonowanie 

LGD, nabywanie umiejętności i aktywizację jest zgody z przepisami prawa określonymi 

maksymalną wysokość środków udostępnianych LGD.  

W ramach środków działania 431. PROW finansowane są koszty administracyjne stowarzyszenia, 

szkolenia pracowników i członków organów statutowych, w szczególności Rady Opiniującej 

odpowiedzialnej za wybór wniosków o dofinansowanie. Ze środków na funkcjonowanie realizowane 

są również wydarzenia kulturalne i aktywizujące lokalną społeczność. Refundacja poniesionych 

kosztów LGD następuje po akceptacji składanego do SW wniosku o płatność.  

W wyniku badania ustalono, że w ramach działania 431. Funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i 

aktywizację LGD w okresie od początku uruchomienia programu do dnia 31 grudnia 2013 roku 

dotychczas przyznana pomoc / wypłacona pomoc finansowa wyniosła 624 859,26 zł.18 

Wykorzystanie kwoty udostępnionej w LSR na działanie 431. PROW na poziomie zawartych umów 

wyniosło ponad 100%.  

 

 

Skumulowanie kosztów funkcjonowania w początkowym okresie realizacji Programu wynikało z 

konieczności realizacji zapisów umowy ramowej dotyczących zorganizowanie biura LGD. Poniesione 

przez LGD koszty na zorganizowanie biura przez grupy przekładać się będą na wyniki LGD w 

kolejnych latach wdrożenia LSR.  Wydatkowanie środków związane było z ustanowieniem biura i 

poniesieniem kosztów na przygotowanie LGD do rozpoczęcia naborów oraz sfinansowaniem 

opracowania LSR. 

 

Wniosek: 

Do końca 2013 roku zawarte zostały umowy o dofinansowanie w ramach działania 431. 

Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja opiewające na ponad 100% 

dostępnych środków na lata 2009-2015.  

  

Rekomendacja: 

W latach zamykania Programu i wdrażania LSR należy spodziewać się szczególnie wzmożonych 

działań LGD związanych ze sprawozdawczością, monitoringiem oraz kontrolą działań i efektów 

wdrożenia lokalnej strategii. W ostatnich latach wdrożenia LSR 2013-2014 bieżącej działalności 

LGD towarzyszyć będą prace nad programowaniem kolejnego okresu programowania PROW 2014-

2020 i kształtu Leader. W tym okresie należy zabezpieczyć środki w ramach działania 431. PROW 

na konieczne analizy wydatkowania środków w ramach strategii, kontrole, ekspertyzy itp. Mając 

                                                           
18 Umowa z dnia 24 września 2009 r. na kwotę 193 238,00 zł; z dnia 27 kwietnia 2010 r 470 732,00 zł po aneksie 445 340,00 

zł; z dnia 23 marca 2011 r. na kwotę 1 983 400,74 zł. 

Nazwa LGD 

Kwota  dotychczas 
przyznanej pomocy / 

wypłaconej na działanie 
431. obejmujące okres od 

początku uruchomienia 
programu do dnia 31 
grudnia 2013 roku  

Kwota 
przyznana LGD 

w LSR na 
działanie 431.  

% 

SSS LGD  624 859,26 zł 2 608 260,00 zł 24% 
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na uwadze wieloletni okres realizacji LSR rekomenduje się monitorowanie i planowanie kosztów 

bieżących LGD w końcowym okresie realizacji Programu.  

Rekomenduje się uczestnictwo Zarządu, Rady i pracowników biura w szkoleniu pozwalającym 

przygotować się do zadań stojących przez LGD w okresie zamykania PROW i przygotowania się do 

nowego okresu programowania Leader 2014-2020. Podczas szkolenia w praktyczny sposób 

zaprezentowane zostałyby najważniejsze obowiązki LGD związane z monitorowaniem, 

sprawozdawczością i raportowaniem wyników wdrożenia LSR zgodnie z przyjętymi w strategii 

wskaźnikami na poziomie oddziaływania, rezultatu i produktu. 

Ocena efektywności LSR 

Jak każde działanie prowadzone przez grupę również realizacja zadań związanych  

z wyborem wniosków składanych do LGD pociąga za sobą określone koszty. W przypadku LGD 

koszty te obejmują koszty funkcjonowania, nabywanie umiejętności i aktywizacji.  

Każda organizacja powinna poznać zarówno skutki swego oddziaływania na grupy docelowe 

(wnioskodawców) jak i koszty tych przedsięwzięć i to również w porównaniu z efektami.  

Dlatego ważne jest, aby LGD potrafiła prawidłowo określić zarówno wysokość nakładów 

niezbędnych do realizacji zakładanych celów jak i mierniki oceny skuteczności i efektywności 

działań skierowanych na aktywizację. Jest całkowicie zrozumiałe, że środki finansowe przeznaczone 

z funduszy unijnych w ramach Leader powinny być wydatkowane racjonalnie i adekwatnie do 

realizacji celów funkcjonowania LGD i celów LSR.  

Koszty bieżące (administracyjne) lokalnej grupy działania stanowią koszt kwalifikowalny jedynie do 

wysokości 15% sumy zrefundowanych kosztów kwalifikowalnych wszystkich operacji zgodnych z 

LSR, zrealizowanych w tym okresie w ramach działań Osi 4 Leader (patrz. § 2 ust. 1 pkt 5 lit c zd. 

2 rozporządzenia w sprawie wyboru LSR). 

Głównym celem ponoszenia kosztów w ramach środka 431. PROW powinno być przeprowadzenie 

naboru i ocena wniosków składanych do LGD. Miarodajnym zatem czynnikiem pozwalającym na 

dokonanie oceny racjonalności wydatków ponoszonych przez lokalne partnerstwo na 

funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizację będzie porównanie złożonych i wybranych 

do dofinansowania wniosków przez LGD. 

  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wniosek:  

Należy pozytywnie ocenić poziom efektywności środków wydatkowanych przez LGD w 

latach 2009-2013 na funkcjonowanie, aktywizację i nabywanie umiejętności. W ramach 

badania odnotowano wydatkowanie środków na funkcjonowanie, aktywizację i nabywanie 

umiejętności LGD w stosunku do wartości wybranych wniosków przez grupę na poziomie 5,4%.  

 

Nazwa LGD 

kwota z wniosków 
wybranych przez Radę 

LGD w naborach  
obejmujące okres od 

początku uruchomienia 
programu do dnia 31 

grudnia 2013 roku 

Kwota  
dotychczas 
przyznanej 
pomocy / 

wypłaconej na 
działanie 431. 
obejmujące 

okres od 
początku 

uruchomienia 
programu do 

dnia 31 grudnia 
2013 roku 

% 

 
SSS LGD  

 

  
11 581 224,36 zł 

 
624 859,26 zł 

 
5,4% 
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Rekomendacja: 

Rekomenduje się wypracowanie wewnętrznej procedury okresowego pomiaru poziomu wydatków 

w zakresie operacji polegających na funkcjonowaniu LGD oraz nabywaniu umiejętności i 

aktywizacji lokalnych społeczności. 
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9. Ocena systemu zarządzania i wdrażania LSR  

9.1. Ocena funkcjonowania Rady LGD  

Rada LGD jest ciałem opiniodawczym i decyzyjnym LGD. Podstawowym zadaniem Rady jest wybór 

operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez stowarzyszenie LSR 

w ramach Programu. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005. Rada SSS LGD liczy 34 członków. W ramach badania 

ustalono, że średnio w posiedzeniach Rady uczestniczyło średnio 61% członków Rady.  

Zgodnie z rozporządzenie MRiRW w sprawie wdrażania LSR, W terminie do 45 dni od dnia, w 

którym upłynął termin składnia wniosków LGD przekazuje do SW listy wybranych i nie wybranych 

operacji oraz uchwały Rady wraz ze złożonymi wnioskami. W ocenie badanych respondentów 

członków stowarzyszenia zasady i procedury funkcjonowania Rady oceniane są dobrze 

(Wykres): 

Wykres 14. Subiektywna ocena zasad i procedur funkcjonowania Rady LGD  

 
Źródło: Ankieta 2. CAWI LGD, n=13 

 

 

Wniosek: 

W ramach analizy ustalono, że LGD przestrzegał terminu przewidzianego na ocenę 

wniosków i przekazanie dokumentacji związanej z wyborem do SW tj. 45 dni od dnia, w 

którym upłynął termin składania wniosków do LGD. Przekazywanie dokumentacji związanej z 

wyborem wniosków odbywało się głównie z dużym wyprzedzeniem terminu wskazane w 

przepisach, średnio w 36 dniu od dnia zakończenia naboru.  

Wysoka frekwencja na posiedzeniach Rady LGD (61%) potwierdza zaangażowaną postawę i 

poczucie odpowiedzialności osób pełniących funkcje w organie odpowiedzialnym za wybór operacji 

przez LGD. 

 

9.2. Ocena działań informacyjno-promocyjnych i doradczych LGD 

Zgodnie z treścią umowy ramowej, podstawowym zadaniem LGD jest realizacja LSR. Aby to 

zadanie zrealizować LGD podejmują podstawowe rodzaje działań tj. działania aktywizacyjno-

informacyjne oraz doradztwo  

Działania ukierunkowane na aktywizowanie lokalnej społeczności, informowanie o LGD i 

LSR, promocja LGD i LSR 

LGD przyjęła model działań informacyjno-promocyjnych, opartych na komunikacji bezpośredniej oraz 

internetowej, z niewielkim udziałem instrumentów ATL (ang. Above The Line - pol. powyżej linii) – 

oznacza strategię działań marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych typu telewizja, 

radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna itp.). Był to wybór trafny, choć zapewne intuicyjny, z 

uwagi na to, że LGD nie przeprowadziło w okresie objętym badaniem badań w zakresie potrzeb 

informacyjnych grup docelowych. W tym zakresie LGD podejmował zróżnicowane działania, których 

celem było dotarcie z informacją na temat możliwości uzyskania pomocy finansowej ze środków 

będących w dyspozycji LGD do jak największej liczby mieszkańców, organizacji społecznych, 

podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych i zachęcenie adresatów tych informacji do złożenia 

wniosku o pomoc. Na szczególne uznanie zasługuje realizowany w 2013 roku konkurs na 
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„Najciekawszą ofertę agroturystyczną obszaru SSS-LGD”. LGD realizuje również projekty skieroane 

do dzieci i młodzieży z obszaru LSR: konkurs plastyczny „Zapromuj obszar SSS-LGD" oraz konkurs 

„Wiem wszystko o SSS - LGD".  Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa www.ssslgd.pl. 

Wieszane są plakaty i ogłoszenia o wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie.  

Efektem tych działań powinno było poinformowanie społeczności lokalnej o LGD i jej działalności, o 

wizji rozwoju obszaru zawartej w LSR, a przede wszystkim o zasadach, warunkach i trybie 

przyznawania pomocy ze środków przeznaczonych na wdrażanie strategii. Ten efekt jest trudno 

mierzalny zarówno w aspekcie ilościowym (jak wielu mieszkańców obszaru posiada jakąkolwiek 

wiedzę na ten temat) jak i jakościowym (jaki jest poziom wiedzy mieszkańców na ten temat).  

 

Wniosek: 

W ramach badaniu ustalono, że LGD przyjęła model działań informacyjno-promocyjnych, opartych 

na komunikacji bezpośredniej oraz internetowej, z niewielkim udziałem instrumentów ATL (ang. 

Above The Line - pol. powyżej linii) – oznacza strategię działań marketingowych prowadzonych w 

mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna itp.). Przyjęcie 

takiego modelu odpowiada potrzebom beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, choć może być 

niewystarczające w przypadku konieczności dotarcia do konkretnej grupy potencjalnych 

beneficjentów Leader, szczególnie rolników i lokalnych przedsiębiorców.  

 

Rekomendacja: 

Rekomenduje się dodatkową analizę planowanych działań informacyjno-promocyjnych 

skierowanych do mieszkańców obszaru LSR. Mając na uwadze koniec okresu wdrażania LSR  

poddaje się pod rozwagę, przy planowaniu działań informacyjno-promocyjnych, kombinacja 

instrumentów ATL i BTL (ang. Below The Line, pol. poniżej linii, działania reklamowe niebędące 

reklama w środkach masowego przekazu, skierowane zwykle do konkretnego klienta) 

odpowiadająca zbadanym lokalnie potrzebom informacyjnym ogółu mieszkańców. Proponuje się 

koncentrację działań na akcjach informacyjnych dedykowanych konkretnym grupom 

beneficjentów, a nie masowemu odbiorcy Programu tj. tematyczne konferencje, branżowe 

spotkania itp.  

W ramach konkretnych działań LGD należy zwrócić szczególną uwagę na usługi doradcze 

świadczone na rzecz beneficjentów i dostosowanie tej formy wsparcia do etapu realizacji operacji 

po etapie aplikowania o środki pomocowe. Na tym etapie pojawiać się będą szczególnie pytania o 

uzasadnienie kosztów kwalifikowanych, rozliczenie wniosków o płatność, wymagane załączniki i 

dokumentację celem właściwego rozliczenia otrzymanej pomocy.  

9.3. Ocena funkcjonowania biura LGD  

 
Na potrzeby badania oceny własnej (ewaluacji) przeprowadzone zostało badanie ankietowe 

członków stowarzyszenia nt. funkcjonowania LGD. Ponad 90% badanych dobrze oceniła 

dotychczasową pracę i pomoc świadczona przez pracowników Biura LGD. 

Wykres 15. Subiektywna ocena członków stowarzyszenia udzielonej pomocy przez biuro i 
pracowników LGD 

 
 

Źródło: Ankieta 2. CAWI LGD, n=13 

http://www.ssslgd.pl/
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Respondenci również dobrze oceniają działanie LGD jako partnerstwa publiczno-prywatnego: 
 
Wykres 16. Subiektywna ocena członków stowarzyszenia działania LGD jako partnerstwa publiczno-

prawnego 

 

Źródło: Ankieta 2. CAWI LGD, n=13 

 

Wniosek: 

W ramach badania przeprowadzono ankietę wśród członków LGD nt. oceny pracy biura LGD. 

Respondenci dobrze oceniają działanie LGD jako partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponad 90% 

badanych dobrze oceniło dotychczasową pracę i pomoc świadczona przez pracowników Biura 

LGD. Pytani respondenci na zadane pytanie o możliwe usprawnienie w działaniu LGD jako 

lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego i funkcjonowaniu organów stowarzyszenia 

wskazywali na konieczność częstszych spotkań dotyczących współpracy.  

 

9.4. Ocena funkcjonowania strony internetowej LGD  
 

W trakcie postępowania ewaluacyjnego strona LGD została poddana analizie przy pomocy aplikacji 

Alexa.com oraz Google Analitics. Strona http://www.ssslgd.pl/ nie została wyszukana w badanie 

analitycznej www.alexa.com19 w zakresie stron o zasięgu krajowym. Brak danych strony grupy 

świadczy o tym, że strona stowarzyszenia sprofilowana jest na konkretnego użytkownika - 

beneficjenta środków pomocowych PROW 2007-2013 i lokalną społeczność obszaru LSR. W 

zestawieniu przedstawione zostały wyniki badania Alexa.com dla portali związanych funduszami UE 

(Tabela): 

 

Tabela 23. Porównanie portali związanych funduszami unijnymi i strony SSS LGD  

Lp. Nazwa Adres  Ranking globalny Ranking 

regionalny 

Polska 

1. Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa  

www.arimr.gov.pl  149,318 2,129 

2. Strona Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

www.minrol.gov.pl  213,906 3,262 

3. Strona Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Mazowieckiego  

www.mazovia.pl  533,745 8,925 

4. SSS LGD  www.ssslgd.pl   Brak danych w 

Rankingu światowym 

Brak danych 

regionalnych  

5. Wybrane losowo strony  

innych LGD: 

 

 

 

 

 

 

LGD Kapitał-Rozwój-

Praca  

 www.skpr.pl  Brak danych w 

rankingu światowym  

Brak danych 
regionalnych 

 

                                                           
19 Portal Alexa.com udostępnia między innymi takie dane jak: miejsce w rankingu, miejsce w rankingu w danym kraju, zasięg, 

liczba odsłon strony, liczba odsłon strony przypadająca na jedną wizytę na stronie, średni czas spędzony na stronie, liczba 

stron, które mają link do danej strony. 

http://www.ssslgd.pl/
http://www.alexa.com/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.mazovia.pl/
http://www.ssslgd.pl/
http://www.skpr.pl/
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LGD Natura i Kultura 

 

www.naturaikultura.pl  Brak danych w 

Rankingu światowym  

Brak danych 
regionalnych 

 

LGD   Brak danych w 

Rankingu światowym 

Brak danych 

regionalnych 

LGD Ziemi Mińskiej  www.lgdziemiminskiej.pl  2,848,583 Brak danych 

regionalnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Alexa.com; dane na dzień 10.03.2013 roku 

Analiza krytycznych czynników sukcesu strony internetowej  

Na potrzeby badania ewaluacyjnego LSR stworzony został katalog kryteriów pozwalających ocenić 

funkcjonalności strony internetowej LGD. Celem analizy było wskazanie elementów krytycznych, 

które będą szczególnie dla spełnienia zidentyfikowanych celów strony internetowej: 

1) podniesienie poziomu merytorycznego, technicznego oraz atrakcyjności strony 

internetowych administrowanej i redagowanej przez LGD w celu informowania społeczności 

lokalnej o funkcjach i zadaniach grupy; 

2) wzrost skuteczności funkcjonowania LGD, poprzez aktywizację społeczności oraz realizację 

lokalnych strategii rozwoju poprzez udoskonalenie strony internetowej; 

3) mobilizacja LGD do dostosowania swoich stron internetowych do jak najwyższych 

standardów. 

Odbiorcami informacji zamieszczanych na stronie internetowej są różne podmioty lub ich grupy, 

mające różne potrzeby i wymagania. Pośród najważniejszych grupy odbiorców strony www. LGD 

można wyróżnić:   

 

PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY SW: UM Woj. Mazowieckiego (Departament Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich) 

KLIENCI: beneficjenci operacji dostępnych w ramach Leader, rolnicy, lokali przedsiębiorcy, 

NGO’s, gminy, inne jednostki publiczne (szkoła, domy kultury) 

CZŁONKOWIE LGD: członkowie stowarzyszenia, w tym osoby pełniące funkcje statutowe w 

Zarządzie, Radzie, Komisji Rewizyjnej i pracownicy biura LGD 

Analiza krytycznych czynników sukcesu pozwoliła na wskazanie następujących kategorii oceny 

strony internetowej z punktu widzenia wskazanych grup odbiorców informacji zamieszczanych na 

stronie www:  

1) zawartość merytoryczna strony, 

2) funkcjonalność i przejrzystość strony, 

3) szata graficzna,  

4) struktura strony oraz nawigacja, 

5) innowacyjność w budowie strony.  

W ramach poszczególnych kategorii określone zostały obszary tematyczne podlegające ocenie. W 

perspektywie krytycznych czynników sukcesu strony www.ssslgd.pl grupy przyjęto miary wyrażone 

według skali: 

 

 

 

http://www.naturaikultura.pl/
http://www.lgdziemiminskiej.pl/
http://www.ssslgd.pl/
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Tabela 24. Skala obszarów porównania 

Ocena  Znaczenie  

1 Bardzo niski poziom zaawansowania/znaczenia w obszarze 

2 Niski poziom zaawansowania/znaczenia w obszarze 

3 Średni poziom zaawansowania/znaczenia w obszarze 

4 Wysoki poziom zaawansowania/znaczenia w obszarze 

5 Bardzo wysoki poziom zaawansowania/znaczenia w obszarze 

Źródło: Opracowanie własne 

Ocena „5” oznacza najwyższy, natomiast „1” najniższy (nie satysfakcjonujący) poziom 

zaawansowania danego obszaru potencjalnie do uzyskania. W ramach przeprowadzonej analizy 

strony LGD wskazano:  

 

Tabela 25. Zestawienie obszarów tematycznych oceny strony internetowej w podziale na kategorie 

Nr KATEGORIA: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA STRONY 

Obszar tematyczny oceny  

Ocena 

1. Dostosowanie zawartości strony do założeń programu PROW 2007-2013 i 

Leader 

4 

2.  Unikalność zawartości strony  3 

3. Atrakcyjność zawartości dla potencjalnych odbiorców 4 

4. Zgodność z wymogami wizualizacji PROW 2007-201320  5 

5. Rola w ułatwianiu wdrożenia LSR 2 

 

Nr KATEGORIA: FUNKCJONALNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ STRONY 

Obszar tematyczny oceny  

Ocena  

1. Dopasowanie funkcjonalności na potrzeby grupy docelowej 3 

2. Użyteczność treści strony 4 

3.  Częstotliwość aktualizacji strony  5 

 

Nr KATEGORIA: SZATA GRAFICZNA  

Obszar tematyczny oceny  

Ocena  

1. Atrakcyjność szaty graficznej i jej unikalność 5 

2. Dostosowanie do charakteru serwisu i jego założeń 4 

 

Nr KATEGORIA: STRUKTURA STRONY ORAZ NAWIGACJA 

Obszar tematyczny oceny  

Ocena  

1. przejrzystość zawartości 3 

                                                           
20 Zasady wizualizacji znaku graficznego programu PROW 2007-2013 i znaków graficznych LGD określone zostały w Księdze 

Wizualizacji PROW, dostępne na stronie www.minrol.gov.pl  

http://www.minrol.gov.pl/
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2. intuicyjność systemu nawigacji 3 

3.  klarowność poziomów ważności zawartości 3 

4.  łatwość poruszania się po serwisie 4 

5. organizacja systemu nawigacji 4 

6. łatwość dotarcia do informacji 3 

7. współpraca serwisu z różnymi przeglądarkami w różnych rozdzielczościach 

ekranu 

5 

 

Nr KATEGORIA: INNOWACYJNOŚĆ W BUDOWIE STRONY   

Obszar tematyczny oceny  

Ocena  

1. Facebook i „Lubię to!” 0 

2. Forum dyskusyjne  1 

3. Newsletter 1 

 

Ocena użyteczności strony www.ssslgd.pl na podstawie zastosowany kryteriów oceny 

przedstawia się pozytywnie. Strona LGD odpowiada wizualizacji PROW 2007-2013, która została 

określona w Księdze Wizualizacji PROW 2007-2013.  

 

Wniosek: 

Strona LGD jest przyjazna w odbiorze. Strona swoją zawartością nastawiona jest na klienta 

mieszańca obszaru LSR. Na stronie SSS LGD znajduje się bogata w informacje zakładka z 

aktualnymi aktami prawnymi do pobrania. Ze strony można łatwo zostać przekierowanym do stron 

gmin członkowskich. Prosty dostęp do LSR, którą można pobrać ze strony. Brak jest jednak 

dodatkowych elementów pomagających w aktywizacji społeczności lokalnej wokół strony 

internetowej (newsletter, blog czy profil na portalu społecznościowym). Ze strony można pobrać 

użyteczne materiały w ramach projektu „Nowoczesne metody edukacji nauczycieli/ instruktorów 

zawodu gwarancją wysokiego poziomu wiedzy zawodowej uczniów”  realizowanego w ramach PO 

KL - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Na stronie udostępniono aplikację do elektronicznej 

oceny wniosków.   

Od momentu pojawienia się Internetu, medium to nieustannie wkracza coraz głębiej w sferę życia 

codziennego mieszkańców wsi. Stopniowo dla wielu ludzi Internet stał się podstawowym źródłem 

informacji i narzędziem komunikacji z innymi (serwisy społecznościowe) niezależnie od miejsca 

zamieszkania użytkownika i administracyjnie wyznaczone podziały kraju na gminy wiejskie, 

miejsko – wiejskie i miejskie. Media społecznościowe występują pod wieloma postaciami, między 

innymi spotkać je można w formie magazynów, blogów, weblogów, mikroblogów, fotoblogów, 

wideoblogów, wiki, podcastów, serwisów gromadzących muzykę, zdjęcia i video, rankingów oraz 

zakładek społecznościowych (social bookmarkingu). Najpopularniejszym jest Facebook. Oprócz 

konta osobistego na Facebook-u można utworzyć Fanpage. Facebook może być wykorzystywane 

również do budowania lokalnych społeczności wiejskich. Prowadzenie funpage LGD samo w sobie 

nie jest łatwym zajęciem.  

Nie wystarczy publikowania ciekawych postów. Konieczne jest również angażowanie użytkowników 

do interakcji i działania. Jeżeli chcemy mieć dodatkową wartość z pracy z członkami i sympatykami 

organizacji koniecznie należy angażować użytkowników. Aktywny użytkownik dla organizacji 

pozarządowej to sukces dla bieżącej działalności. W sieci można rekomendować kilka podręczników 

http://www.ssslgd.pl/
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prowadzenia fanpage organizacji pozarządowej na portalu społecznościowych. Godnym polecania 

jest podręcznik przygotowany w ramach projektu Wieś czy globalna wioska? 2.0 Narzędzia 

wdrożeniowe http://wiesczyglobalnawioska.pl/category/raporty/. 

Analityka internetowa strony internetowej LGD 

Statystyki witryny internetowej dają nam nie tylko pogląd o skali ruchu na stronie, ale przede 

wszystkim o jego jakości. Nie chodzi przecież o przyciągnięcie jak największej ilości przypadkowych 

internautów do siebie, ale umożliwienie odnalezienia naszej strony przez wszystkich internautów 

zainteresowanych informacjami które mamy do zaoferowania. 

Analiza statystyk internetowych daje również możliwość sprawdzenia z jakich platform czytelnicy 

łączą się z naszą witryną. Nierzadko okazuje się, że do naszej witryny docierają użytkownicy 

telefonów komórkowych, którzy akurat szukają odpowiednich informacji u nas, będąc 

najprawdopodobniej w terenie. W takim przypadku warto rozważyć zaprojektowanie wersji strony 

internetowej przystosowanej do przeglądania na komórkach. Jest wiele tego typu informacji, które 

mogą okazać się dla nas bardzo praktyczne, np. rozdzielczość monitora internauty co daje nam 

informację pod jaką rozdzielczość najlepiej będzie przygotować witrynę; lub czy internauta ma 

zainstalowanego w przeglądarce Flasha (i w jakiej wersji), aby sprawdzić, czy opłacalne będzie 

przedstawienie części prezentacji w bardziej atrakcyjny sposób z gwarancją, że będzie w stanie ją 

w prawidłowy sposób zobaczyć. 

Ważną informacją będzie dla nas również pochodzenia ruchu: czy internauci przychodzą do nas 

bezpośrednio (tzn. po prostu wpisując adres do przeglądarki) czy przez link z innej witryny 

(jakiej?), czy może z wyszukiwarki (po wpisaniu jakiego słowa kluczowego?). Pod kątem tych 

informacji możemy modyfikować stronę wejścia, czyli np. w przypadku gdy internauta przychodzi 

do nas z wyszukiwarki - wyświetlić mu od razu informacje które odpowiadają słowom kluczowym 

których użył, a jeśli z innej witryny - możemy wyświetlić dla niego zawartość bazującą na 

najczęściej poszukiwanych informacjach przez czytelników przychodzących właśnie z tej witryny. 

Analiza ruchu na stronie internetowej  

W ramach badania okresem referencyjnym analizy ruchu na stronie www.ssslgd.pl określono okres 

referencyjny, od 1 lutego do 31 marca 2014 roku. W okresie referencyjnym strona www. 

została wyświetlona 1230 razy, z czego 996 stanowiły unikalne odsłony. 

Współczynnik odrzuceń w okresie referencyjnym wyniósł 46,01% (taki procent wizyt na 

stronie obejmowało jedną odsłonę – użytkownicy po wejściu na stronie natychmiast ją opuścili nie 

wchodząc w kolejne zakładki strony internetowej). Wysoki poziom współczynnika odrzuceń 

zazwyczaj oznacza to, że użytkownicy strony po wejściu na stronę nie znaleźli interesujących ich 

informacji. Wyjaśnieniem tej sytuacji może być, że strona jest  specjalistyczna, a wysoka liczba 

odwiedzin i wysoki wskaźnik odrzuceń pokazują, że trafia tu wiele osób, które nie szukają 

merytorycznych danych, tylko dowiedziały się o istnieniu LGD i chciały zobaczyć stronę, ale finalnie 

strona okazała się dla nich zbyt specjalistyczna.  

Średni czas trwania odwiedzin strony www.ssslgd.pl wyniósł 00:03:12 min. Mając na 

uwadze, że analizowana strona internetowa nie ma charakteru popularnego, lecz skierowana jest 

do precyzyjnie określonego odbiorcy, wynik czasu trwania odwiedzin można uznać za wysoki. 

Oznacza to, że ci użytkownicy którzy zdecydowali się pozostać na stronie www. i zapoznać się z 

informacjami zamieszczonymi na stronie poszukiwali specjalistycznej wiedzy z wcześniej 

sprecyzowanymi oczekiwaniami (np. potencjalni wnioskodawcy operacji w ramach Leader). Analiza 

ruchu na stronie w okresie referencyjnym pokazała wysoki stopień wizyt powracających na stronę 

(56%) (Rysunek):  

 

 

 
 

http://wiesczyglobalnawioska.pl/category/raporty/
http://www.ssslgd.pl/
http://www.ssslgd.pl/
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Wykres 17. Stopień wizyt powracających do nowych wizyt strony SSS LGD  

 
Źródło: Dane Google Analitics dla strony www.ssslgd.pl  

 

Wysoka liczba wizyt powracających wskazywać może, że strona www.ssslgd.pl postrzegana jest 

przez użytkowników, jako istotne źródło informacji. Użytkownicy spodziewają się zatem, że na 

stronie www. pojawi się coś co ich zainteresuje w przyszłości. Powinny być to informacje dotyczące 

naborów, ewidencja wniosków czy decyzje Rady.  

Statystyka przeglądaj treści strony wskazuje, że na stronie stowarzyszenia użytkownicy 

przeglądają aktualności; zainteresowaniem cieszyła się również zakładka z informacjami o 

projekcie PO KL wdrażanym przez LGD (Wykres): 

Wykres 18. Zawartość odwiedzanej witryny internetowej LGD 

 

Źródło: Dane Google Analitics dla strony www.ssslgd.pl  

 

Wniosek: 

W okresie referencyjnym luty – marzec strona internetowa LGD odwiedzona została 

1230 razy, z czego 996 stanowiły unikalne odsłony. Dotychczasowe użytkowanie strony 

www.ssslgd.pl pozwoliło na zbudowanie lojalności użytkowników. Świadczy o tym wysoki poziom 

wizyt powracających na stronę (56%). Jest to bardzo dobry wynik LGD. Podstawowym źródłem 

ruchu na stronie są odwiedziny z sieci wyszukiwania. Oznaczać to może, że użytkownik wie czego 

szuka, lecz może mieć problem z wpisaniem całego adresu internetowego strony. 

http://www.ssslgd.pl/
http://www.ssslgd.pl/
http://www.ssslgd.pl/
http://www.ssslgd.pl/
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Dla porównania można wskazać statystki portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.pl.  

Portal składa się część krajowej (obecnie administrowanej przez FAPA) oraz 16 portali 

regionalnych (administrowanych przez SW). Na portalach zamieszczane są informacje dotyczące 

realizacji programów unijnych kierowanych na wieś, szczególnie finansowanych ze środków PROW 

2007-2013. Na podstawie danych MRiRW w okresie od stycznia do marca 2011 roku. Suma wizyt 

na wszystkich portalach regionalnych, ponad 15 tys. była nieznacznie mniejsza od wizyt na portalu 

centralnym. 

 

Rekomendacja: 

Z badań na temat budowania lojalności klientów opublikowanych w The 2006 Walker Loyalty 

Report21 wynika, że jest ona kształtowana przez właściwe zaspokojenie potrzeb klientów, a nie np. 

w wyniku prowadzenia programu lojalnościowego. Najskuteczniejsze w zdobywaniu lojalnych 

klientów firmy – które można zastosować do działalności stowarzyszenia - wyróżniały się w 

obszarach, takich jak: wygląd i łatwość korzystania ze strony internetowej, zaufanie do strony 

(rozumiane jako aktualność informacji i udostępnianych aktów prawnych) oraz szybkość jej 

ładowania się.  

Dalsze prace nad administracją i użytkowaniem strony powinny być skierowane na utrzymanie 

lojalności użytkowników strony. Elementem wpływającym na utrzymanie zaufania do LGD i 

usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej jest obsługa klienta (tutaj: 

wnioskodawcy, beneficjenta). Do działań wpływających na postrzeganie jakości obsługi należą: 

szybkość odpowiedzi na zapytania, uwzględnianie potrzeb klientów przy konstruowaniu oferty 

działań aktywizacyjnych, zbieranie informacji zwrotnych na temat zadowolenia klientów, sprawna 

logistyka oraz wykorzystywanie danych na temat preferencji klienta, uzyskanych przy wcześniej 

realizowanych aktywnościach.  

Typowy użytkownik strony internetowej SSS LGD  

Podstawowym źródłem ruchu na stronie są odwiedziny z sieci wyszukiwania. Oznaczać to może, że 

użytkownik wie czego szuka, lecz może mieć problem z wpisaniem całego adresu internetowego 

strony. Na wykresie przedstawione są źródła odwiedzin strony w okresie referencyjnym (Wykres): 

 
Wykres 19. Źródła odwiedzin strony SSS LGD  

 
Źródło: Dane Google Analitics dla strony www.ssslgd.pl  

W okresie referencyjnym 70% odsłon było efektem wyszukania hasła dotyczącego strony za 

pośrednictwem wyszukiwarki internetowej, natomiast blisko 1/5 wejść było efektem odesłania na 

stronę z innej witryny internetowej. Wyszukiwarką internetową, z której korzystali użytkownicy był 

Google (96,24%). Zaznaczenia wymaga niska jakość ruchu będącego wynikiem wizyt 

                                                           
21 http://www.walkerinfo.com/pics/wlr/OnlineRetail_ExecSumm_06.pdf  

http://www.ksow.pl/
http://www.ssslgd.pl/
http://www.walkerinfo.com/pics/wlr/OnlineRetail_ExecSumm_06.pdf
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bezpośrednich (11%). Odwiedziny bezpośrednie oznaczają użytkownika, który ręcznie wpisuje 

adres portalu, zna go, albo ktoś mu o nim powiedział i zapamiętał to, ewentualnie przepisał go lub 

skopiował z jakiegoś innego źródła (nie jest to kliknięcie w link). Potencjalnie oznacza to klienta 

bardziej zaangażowanego (powracającego).  

 

Rekomendacja: 

Proponuje się na głównej stronie zamieszczenie odnośnika do najczęściej zadawanych pytań (FAQ) 

w ramach realizowanych wniosków pomocowych. Biuro LGD wykorzystywać powinno do bieżącej 

analizy narzędzie Google Analitics. Google Analitics jest internetowym narzędziem do analizy 

statystyk serwisów WWW, udostępnianym przez firmę Google. Główne funkcjonalności Google 

Analytics to generowanie różnych rodzajów raportów związanych z zbieraniem danych dotyczących 

ruchu internetowego, wskaźników konwersji i ROI oraz możliwość tworzenia segmentów 

użytkowników według źródła ruchu lub zachowania w serwisie. Są tam takie dane jak np. z jakiego 

regionu Polski jest najwięcej użytkowników, która część strony (zakładka) cieszyła się największą 

popularnością i jaki był czas odrzucenia (czyli po jakim czasie użytkownicy wychodzili ze strony). W 

wielu miejscach informacje na stronie/komunikaty odwołują się do LSR. Lokalna strategia powinna 

być dostępna do pobrania praktycznie z każdego miejsca na stronie www.  

Strony LGD z uwagi na coraz powszechniejsze użycie Internetu w społecznościach wiejskich 

zyskują znaczenie kluczowego źródła komunikacji na obszarze LGD. Strona LGD może służyć nie 

tylko do udostępniania podstawowych informacji o LGD, ale i wspomagać organizowanie się i 

komunikowanie społeczności lokalnej. Rekomenduje się przemodelowanie strony www. jako 

strony jednoekranowej w celu aby praktycznie cała zawartość strony mieściła się na 

jednym ekranie komputera, bez konieczności przewijania. Mając jednak na uwadze dobre 

przygotowanie strony pod względem marketingowym ww. mankament staje się minimalny i 

nieistotny, lecz usprawniający korzystanie z serwisu i udostępnionych informacji.  

Istotnym wsparciem wdrożenia LSR jest zamieszczenie na witrynach internetowych członków LGD 

odwołania do strony internetowej LGD (podlinkowane) oraz bieżąca aktualizacja informacji  

o naborach wniosków realizowanych przez LGD oraz innych działań w ramach realizowanej 

aktywizacji społeczności lokalnej.   

Z uwagi na to, że LGD najczęściej obejmuje dość znaczny obszar, na którym mieszka wiele osób o 

podobnych zainteresowaniach i potrzebach, które mogą nie mieć możliwości bezpośredniej 

komunikacji, prowadzenie forów lub grup dyskusyjnych powiązanych ze stronami LGD można 

zalecić jako dobrą praktykę. Internet stwarza możliwość komunikacji dużo szerszym grupom 

interesariuszy, niż spotkania bezpośrednie. Zapewnia też pozyskiwanie na bieżąco informacji 

zwrotnej o działania LGD. W ten sposób może być jednym z narzędzi monitorowania adekwatności, 

skuteczności i efektywności podejmowanych działań.  

 

Wniosek: 

Internet stwarza możliwość komunikacji dużo szerszym grupom interesariuszy, niż spotkania 

bezpośrednie. Niestety, nie jest doceniana przez projektantów stron rola takich narzędzi 

komunikacji internetowej, jak fora i grupy dyskusyjne. Ogranicza to pozyskiwanie przez LGD 

informacji zwrotnej na temat działalności partnerstw od ogółu społeczności lokalnej. Należy 

pamiętać, żeby informacje podawane na stronie były zawsze jak najaktualniejsze oraz jak 

najbardziej precyzyjnie sformułowane. Witryna LGD powinna służyć do tworzenia lokalnych 

społeczności internetowych. Umiejętne działania LGD za pośrednictwem swojej strony 

internetowej mogą wykreować dodatkową wartość poza wykonaniem podstawowych obowiązków 

nałożonych na stowarzyszenie, jakim jest udostępnianie informacji o LSR i ogłoszeń o naborze 

wniosków. 
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Z uwagi na to, iż mieszkańcy wsi (zwłaszcza młodsi) wykorzystują coraz powszechniej media 

społecznościowe, ich użycie również będzie sprzyjać integracji szerszych grup interesariuszy wokół 

LGD. Zastosowanie mediów społecznościowych może sprzyjać poszerzeniu bazy społecznej LGD w 

tym także bazy potencjalnych beneficjentów w dłuższym okresie.  

 

Rekomendacja: 

Celem budowania kapitału społecznego (społeczności internetowych) z wykorzystaniem strony 

internetowej, rekomenduje się rozważenie wprowadzania na witrynach internetowych LGD narzędzi 

sieciujących tj. fora dyskusyjne skierowane do mieszkańców obszaru LSR oraz stworzenie profilu na 

portalu społecznościowym Facebook.  

 
9.5. Badanie mieszkańców i członków stowarzyszenia 

Na potrzeby badania oceny własnej (ewaluacji) poprowadzone zostało badanie ankietowe 

mieszkańców obszaru LSR oraz członków stowarzyszenia. Badanie dokonane zostało przy pomocy 

kwestionariusza ankiety zawierającego wstęp (temat badania, podmiot dokonujący badania (LGD), 

zachętę do wypełnienia kwestionariusza ankiety i udzielania wyczerpujących i prawdziwych 

odpowiedzi oraz instrukcję wypełniania kwestionariusza). Pytania zawarte w kwestionariuszach 

miały głównie charakter zamknięty z możliwością wielokrotnego wyboru i wpisania własnego 

komentarza.  

 

Wniosek: 

Czynnikiem decydującym o osiągnięciu sukcesu w realizacji strategii jest wysoka świadomość 

potencjalnych wnioskodawców dotycząca treści strategii, w szczególności celów LSR i wskaźników 

realizacji tych celów. Z tego punktu widzenia kluczowe znaczenie dla realizacji strategii mają 

działania informacyjno-doradcze podejmowane przez LGD.  

Głównym celem badania przeprowadzonego wśród społeczności lokalnych, reprezentujących gminy 

wchodzące w skład LGD było poznanie ich opinii na temat stowarzyszenia i efektów wdrożenia 

strategii. Badani mieszkańcy wskazywali na licznie funkcjonujące organizacje pozarządowe. 

Pośród wymienianych NGO’s działających na terenie członkowskich LGD wskazywano 

najczęściej SSS LGD. Oprócz SSS LGD mieszkańcy wskazywali na: Czysta Krępa - Gmina 

Lipowiec Kościelny, Wagon Inicjatyw, Stowarzyszenie na Pograniczu, Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Żuromińskiej, OSP Żuromin, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Rozwoju Gminy 

Strzegowo, OSP Unierzyż OSP Czarnocin, Strzegowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych "Nasz Dom" oraz Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa 

Lokalnego EURO-INICJATYWA.  

W badaniu wspomaganym marki LGD weryfikowano rozpoznawalność marki na tle innych 

organizacji pozarządowych działających na obszarze LSR. Marka LGD wypada bardzo dobrze w 

badaniu wspomaganym marki gdzie była wymieniana jako pierwsza marka (Wykres):  
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Wykres 20. Pytanie o organizacje działające na terenie obszaru LSR 

 
Źródło: Ankieta 1. CAWI LGD, n=36 

Mieszkańcy zapytani o symbole obszaru LSR w przeważającej większości uznali, że właściwym 

symbolem tego obszaru jest symbol rzeki Wkry (77% odpowiedzi ankietowanych). 16% 

ankietowanych wskazało, że symbolem obszaru LSR powinny być charakterystyczne dla obszaru 

LSR fermy drobiu.  

 

Wykres 21. Pytanie o symbol obszaru Stowarzyszenie Spółdzielczej Samopomocy Lokalna Grupa 
Działania 

 

Źródło: Ankieta 1. CAWI LGD, n=36 

Na uwagę zasługuje duży odsetek badanych mieszkańców obszaru, którzy zapytani więź łączącą ich 

z historią i tradycją obszaru LSR; ponad 77% badanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie 

(Wykres): 

 

  Wykres 22. Pytanie o więź łączącą badanego z historią i tradycją obszaru LSR  

 
Źródło: Ankieta 1. CAWI LGD, n=36 

Badanie członków stowarzyszenia pokazało, że w ich ocenie poziom realizacji LSR 

została oceniony pozytywnie (92%) oceniając, że wdrażanie strategii przebiega 

pomyślnie – widać pierwsze efekty realizacji strategii. Odmiennego zdania było jedynie 

7% badanych respondentów twierdząc, że wdrażanie strategii opóźnia się – zbyt długi 

proces weryfikacji wniosków. 

Członkowie LGD, którzy wzięli udział w badaniu byli podzieleni w ocenie podejmowanych inicjatyw 

przez LGD, w nieznacznej większości wskazując, że inicjatyw jest dużo i wszystkie odpowiadają 

potrzebom mieszkańców (39%). Badani członkowie LGD pytani o działania informacyjne jakie 

należy wzmocnić, aby informacje na temat działalności LGD (szczególnie w trakcie naborów) 

docierały do jak największej liczby osób zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych za 

pośrednictwem stowarzyszenia wskazywali na spotkania informacyjne w poszczególnych gminach i 

doradztwo dla wnioskodawców i beneficjentów (Wykres):  
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Wykres 23. Pytanie o propozycje działań informacyjnych LGD 

 

Źródło: Ankieta 2. CAWI LGD, n=13 

Czynnikiem decydującym o osiągnięciu sukcesu w realizacji strategii jest wysoka świadomość 

potencjalnych wnioskodawców dotycząca treści strategii, w szczególności celów LSR i wskaźników 

realizacji tych celów. Z tego punktu widzenia kluczowe znaczenie dla realizacji strategii mają 

działania informacyjno-doradcze podejmowane przez LGD oraz realizowane przedsięwzięcia 

informacyjno-promocyjne. W ocenie ogromnej większości badanych członków LGD dobrze oceniono 

ofertę integrującą i aktywizującą mieszkańców proponowaną przez LGD.  

Niepokoić jednak może, że jak wynika z badania mieszkańców obszaru LSR, 27% respondentów 

wskazało, że nie uczestniczyło w ciągu ostatniego roku w żadnej imprezie promocyjno-

informacyjnej organizowanej przez LGD. 

 

Wniosek: 

Jak pokazują wyniki badania ankietowego mieszkańców obszaru LSR, marka SSS LGD jest 

rozpoznawana przez przeważającą większość badanych mieszkańców. Mieszkańcy zapytani o 

symbole obszaru LSR w przeważającej większości uznali, że właściwym symbolem tego obszaru 

jest symbol rzeki Wkry (77% odpowiedzi ankietowanych). 16% ankietowanych wskazało, że 

symbolem obszaru LSR powinny być charakterystyczne dla obszaru LSR fermy drobiu. 

W badaniu internetowym CAWI skierowanym do członków stowarzyszenia respondenci wskazuje się 

na duży potencjał stowarzyszenia. Badanie członków stowarzyszenia LGD pokazało, że w ich ocenie 

poziom realizacji LSR została oceniony pozytywnie (92%) oceniając, że wdrażanie strategii 

przebiega pomyślnie – widać pierwsze efekty realizacji strategii.  

 

Rekomendacja: 

Rekomenduje się kontynuację działań LGD w formie spotkań informacyjnych w poszczególnych 

gminach i doradztwo dla wnioskodawców i beneficjentów. Pod rozwagę poddaje się również 

realizację projektu współpracy z innymi LGD w celu wymiany najlepszych praktyk w zakresie 

działań informacyjno-promocyjnych.  
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10. Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015, (2008), MPiPS 

http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/pozytek/SWRSO%202009-2015.pdf  

 

Dokumenty legislacyjne i interpretacje 

1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu i rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (tekst jednolity Dz. U. Nr 64, 

poz. 427 z 2007 r. z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych 

kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. nr 103, poz. 659 z późn. zm.) 
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UE 1277 z 21.10.2005r. str.1 z późn. zm.) 
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http://ksow.pl/rozwoj-regionalny-i-lokalny/rozwoj-obszarow-wiejskich-w-polityce-spojnosci.html
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rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013) 

7. Program Opieki nad Zabytkami Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2015, przyjęty uchwałą Nr 

42/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 roku 

8. Aktualizacja Planu zagospodarowania Przestrzennego województwa Mazowieckiego, MBRW w 
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9. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, Załącznik do 

Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. 

10. Interpretacje MRiRW i KE dot. wdrożenia Leader  

Dokumenty monitoringowe, sprawozdawcze i wyniki kontroli 

1. Dane monitoringowe, sprawozdania z realizacji PROW 2007-2013, zestawienie projektów wybranych 

przez SSS LGD wraz ze stanem na jakim znajduje się wniosek,  

2. Sprawozdanie specjalne nr 5/2010 – Wdrożenie podejścia Leader w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich, ETO, http://eca.europa.eu 

Badania i inne dokumenty 

1. Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju, (2012), EGO s.c. na 

zlecenie MRiRW, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-

2013/Dzialania-PROW-2007-2013/OS-4-LEADER/Funkcjonowanie-lokalnej-grupy-dzialania-nabywanie-

umiejetnosci-i-aktywizacja/Informacje-Leader/Podrecznik-tworzenia-i-ewaluacji-wskaznikow-w-

lokalnych-strategiach-rozwoju  

2. Raport Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię PROW 2007 – 

2013, PSDB na zlecenie MRiRW, 2012, www.ksow.pl  

3. Podręcznik - Zarządzania Cyklem Projektu, KE, (2004) 

http://www.equal.gov.pl/NR/rdonlyres/3A81D042-E1A4-42A6-8A31-

6D587DDCB8D9/0/equal_podr_zarz_cykl.pdf   

4. Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw – kierunki i cele rozwoju a 

rzeczywistość, red. J. Bański, Polskie Towarzystwo Geograficzne, (2009) 

http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/Projekty/Ekspertyza_strategie_wojewodztw.pdf  

5. Raport Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, (2011) Forum 

Inicjatyw Rozwojowych EFRWP www.efrwp.org.pl 

6. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomicznego-Społeczny „LEADER narzędzie rozwoju lokalnego”, 

(2011), EKES http://www.eesc.europa.eu 

7. Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, (2008), 

http://www.pomorskie.eu/res/defs/akty_prawne/kraj/podrecznik_przygotowania_wniosku_o_dofinans

owanie.pdf 

8. Przedsiębiorczość w Polsce (2011), Ministerstwo Gospodarki 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/MG_DAP_DRUK_RoP2011_20111011.pdf 

9. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010 (2010), PARP www.pi.gov.pl 

10. Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów 

wiejskich. Raport Końcowy (2010), IERGŻ PIB 

http://www.ierigz.waw.pl/documents/Raport_PW_178.pdf 
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15. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN 

www.igipz.pan.pl 

16. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich www.ksow.gov.pl 

17. Krajowa Rada Spółdzielcza www.krs.org.pl 

18. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl 

19. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl 

20. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl  

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-tool-kit/0_tool-kit-leader-dissemination-guide-book.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-tool-kit/0_tool-kit-leader-dissemination-guide-book.pdf
http://www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl/files/common/wyniki-badan-raporty/DobrePraktyki_Katalog.pdf
http://www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl/files/common/wyniki-badan-raporty/DobrePraktyki_Katalog.pdf
http://www.mojregion.eu/tl.../Ewaluacja/Publikacja%20-%20wydrukowana.pdf
http://www.mojregion.eu/tl.../Ewaluacja/Publikacja%20-%20wydrukowana.pdf
http://www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Documents/623.pdf
http://www.ewaluacja.org.pl/download/Standardy_ewaluacji_PTE.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/index_en.htm
http://www.ssslgd.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.ec.europa.eu/agriculture
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
http://www.cbr.edu.pl/
http://www.natura2000.gdos.gov.pl/
http://www.efrwp.com.pl/
http://www.funduszestrukturalne.pl/
http://www.fdpa.org.pl/
http://www.fww.org.pl/
http://www.faow.org.pl/
http://www.fapa.com.pl/
http://www.irwirpan.waw.pl/
http://www.igipz.pan.pl/
http://www.ksow.gov.pl/
http://www.krs.org.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/
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21. Portal Funduszy Europejskich www.ewaluacja.gov.pl 

22. Portal Innowacji www.pi.gov.pl 

23. Unia dla przedsiębiorczych – Program Konkurencyjność www.konkurencyjnosc.gov.pl 

24. Witryna Wiejska – Wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych www.witrynawiejska.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ewaluacja.gov.pl/
http://www.pi.gov.pl/
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/
http://www.witrynawiejska.org.pl/
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Załącznik 2. Wzór ankiety internetowej LGD 

od do

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

2

3

Liczba 

złożonych 

wnosków o 

przyznanie 

pomocy, 

które zostały 

wybrane do 

finansowania 

przez LGD i 

przkazane do 

SW

Liczba 

złożonych 

wniosków o 

przyznanie 

pomocy, które 

NIE zostały 

wybrane 

przez LGD do 

finansowania i 

przekazane do 

SW

Suma 

wnioskowanych 

kwot pomocy z 

wniosków o 

przyznanie 

pomocy, które NIE 

zostały wybrane 

przez LGD do 

finansowania [w 

zł]

LGD przkazała 

SW orginały 

list 

wybranych 

operacji  

TAK/NIE

LGD 

przkazała SW 

orginały list 

niewybranyc

h operacji  

TAK/NIE

Data 

przekazania 

do SW 

orygniałów 

list 

wybranych i 

niewybranych 

operacji (w  

formacie  rrrr-

mm-dd)

Data 

przekazania do 

SW oryginałów 

uchwał Rady w 

sprawie wyboru 

operacji wraz ze 

wszystkimi 

złożonymi 

wnioskami o 

dofinansowanie 

na operacje w 

ramach  w  

ramach 

realizacji LSR (w 

formacie  rrrr-

mm-dd) 

LGD posiada 

kopię za 

zgodność 

przekazanych 

orginałów list 

wybranych 

operacji  

TAK/NIE

Czy LGD 

przekazała do 

SW oryginały 

uchwał Rady 

w sprawie 

wyboru wraz 

ze wszystkimi 

złożonymi 

wnioskami o 

dofinansowan

ie w ramach w 

LSR?   TAK/NIE

LGD posiada 

kopię za 

zgodność 

przekazanych 

orginałów list  

niewybranych 

operacji  

TAK/NIE

Suma wnioskowanych 

kwot pomocy z 

wniosków o 

przyznanie pomocy, 

wybranych do 

finansowania [w zł]

Lp.

Termin ogłoszenia 

naboru wg. 

harmonogramu 

stanowiącego 

załącznik do 

umowy ramowej 

(kwartał I, II, III lub 

IV)

Liczba 

członków 

Rady, którzy 

wzieli udział w  

głosowaniu

 Data posiedzenia 

Rady (w formacie  

rrrr-mm-dd)

działanie

Limit środków 

finansowych z 

ogłoszenia o 

naborze [w zł]

Data ogłoszenia 

o naborze (w 

formacie  rrrr-

mm-dd)

Nazwa LGD

Data naboru wniosku (w 

formacie  rrrr-mm-dd)

Czy 

organizowali 

Państwo 

posiedzenie 

Rady po 

odwołaniach? 

TAK/NIE

Liczba 

złożonych 

wniosków

Suma wnioskowanych 

kwot dofinansowania 

[w  zł]

Liczba członków 

Rady wg. 

dokumentów 

określających 

skład

Liczba 

członków Rady 

(reprezntantó

w członków) 

na posiedzeniu

Liczba złożonych 

wniosków o 

przyznanie pomocy, 

które zostały wybrane 

do finansowania 
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Załącznik 3. Zestawienia zabytków nieruchomych obszaru LSR w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków22  

Lp. Powiat Gmina miejscowość Zestawienia zabytków nieruchomych 

1 powiat żuromiński Bieżuń Bieżuń - zespół urbanistyczny miasta, XVIII, nr rej.: A-155 z 7.05.1962  

 - kościół par. p.w. Świętej Trójcy, k. XVIII, XIX, nr rej.: A-132 z 5.04.1962  

 - zespół pałacowy i założenie obronne, XVII, nr rej.: A-89 z 5.05.1960:  

 - pałac  

 - ruina dworu  

 - budynek gospodarczy  

 - fortyfikacje bastionowe  

 - dom, ul. Sierpecka 19, drewn., XIX, nr rej.: A-250 z 18.10.1991  

 - dom z ogrodem, ul. Sierpecka 23, drewn., 1908, nr rej.: A-251 z 18.10.1991  

 - dom, ul. Stary Rynek 19, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A-246 z 18.05.1991  

 - dom, ob. biblioteka, ul. Zamkowa 2, pocz. XX, nr rej.: A-248 z 19.05.1991  

 - dom z ogrodem, ob. muzeum, ul. Zamkowa 4, poł. XIX, nr rej.: A-247 z 19.05.1991  

Sławęcin - zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-249 z 13.07.1991:  

 - dwór  

 - park  

 - spichrz  

 - brama wjazdowa 

2 powiat żuromiński Kuczbork-Osada Kuczbork - kościół par. p.w. św. Bartłomieja, 1741-48, nr rej.: A-133 z 5.04.1962  

- kaplica cmentarna p.w. św. Stanisława, k. XVIII, nr rej.: A-786 z 8.01.2008  

Sarnowo - pozostałości założenia obronnego, XIV-XV, nr rej.: A-134 z 5.04.1962 

Zielona  - kościół par. p.w. św. Marcina, ul. Broniewskiego 1, 1908-12 nr rej.: A-1021 z 30.06.2011  

                                                           
22

 Na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa  http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych  

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych
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 - zespół pałacowy i folwarczny, XIX, nr rej.: A-243 z 15.10.1981:  

 - pałac  

 - park  

 - folwark:  

 - 2 obory  

 - stodoła  

 - spichrz  

 - gorzelnia 

3 powiat żuromiński Lubowidz Lubowidz - zespół kościoła par., nr rej.: A-401 z 24.03.2005:  

 - kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła, drewn.,1802  

 - dzwonnica, drewn., pocz. XIX  

 - cmentarz kościelny  

 - ogrodzenie (mur ), ok.1900 

Zieluń - kościół par. p.w. św. Jana Nepomucena, ul. Świętojańska 7, 1872-74,  

 nr rej.: A-725 z 9.01.2007   

4 powiat żuromiński Lutocin - - 

5 powiat żuromiński Siemiątkowo 

Koziebrodzkie 

Gradzanów - kościół par. p.w. św. Katarzyny, 1897-1901, nr rej.: A-335 z 28.12.1998  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w 

6 powiat żuromiński Żuromin Brudnice - młyn wodny, 1873, nr rej.: A-257 z 17.02.1992 

Chamsk  - kościół p.w. św. Floriana, drewn., XVI-XVII, nr rej.: A-94 z 8.12.1961 

- zespół dworski, XIX, nr rej.: A-244 z 15.10.1981:  

 - dwór  

 - park  

Kliczewo Małe  - zespół dworski, XIX, nr rej.: A-234 z 8.10.1981:  

 - dwór  
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 - park 

Poniatowo  - kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, drewn., 1805-07, nr rej.: A-95 z 19.12.1961  

- park dworski, XIX, nr rej.: A-233 z 8.10.1981:  

Żuromin - zespół klasztorny reformatów, 1715-80, nr rej.: A-96 z 19.12.1961:  

 - kościół p.w. Świętej Trójcy  

 - klasztor  

 - ogrodzenie 

7 powiat ciechanowski Glinojeck Dreglin  - park dworski, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-215 z 30.08.1980  

Glinojeck  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-216 z 30.08.1980:  

 - dwór  

 - park 

Luszewo - park dworski, XIX, nr rej.: A-195 z 1.06.1980 

Malużyn - kościół par. p.w. Zwiastowania NMP, mur.-drewn., XV, XVIII, nr rej.: A-65 z 21.11.1957  

 - dzwonnica, drewn., nr rej.: j.w.  

 - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-196 z 1.06.1980: 

Ogonowo - aleja dojazdowa do dworu, XIX/XX, nr rej.: A-240 z 30.08.1980 

Sulerzyż - kościół par. p.w. św. Mikołaja, 1908-28, nr rej.: A-1076 z 30.05.2012  

 - kaplica grobowa rodziny Kanigowskich, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

 - d. cmentarz przy kościele, XV- poł. XIX, nr rej.: j.w.  

 - zespół dworski, XVIII-XIX, nr rej.: A-101 z 19.12.1961i z 19.12.1961:  

 - dwór, drewn.  

 - park  

 - rządcówka (nr 43), 1900, nr rej.: A-301 z 26.07.1995 

Szyjki  - zespół dworski, 1904:  
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 - dwór, drewn., nr rej.: A-197 z 1.06.1980 i z 4.09.1991  

 - park  

Wkra - zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: A-217 z 30.08.1980:  

 - dwór, drewn.  

 - park  

8 powiat mławski Lipowiec 

Kościelny 

Krępa - zespół dworski, 1914, nr rej.: A-230 z 8.10.1981:  

 - dwór  

 - park  

Lewiczyn - park dworski, XVIII/XIX, nr rej.: A-232 z 8.10.1981 

Lipowiec Kościelny - kościół par. p.w. św. Mikołaja, nr rej.: A-137 z 9.04.1962  

 - park dworski z aleją dojazdową, pocz. XX, nr rej.: A-231 z 8.10.1981  

Niegocin - wiatrak, XIX, nr rej.: A-141 z 9.04.1962 

9 powiat mławski Strzegowo Dąbrowa  - zespół kościoła parafialnego, nr rej.: A-914 z 11.03.2010 :  

- kościół p.w. św. Stanisława Biskupa, drewn., 1800, 1895  

- dzwonnica, drewn., 2 poł. XIX  

- d. cmentarz przy kościele, XIV- poł.XIX  

Drogiszka - kościół fil. p.w. Świętego Krzyża, drewn., XVII, nr rej.: A-99 z 19.12.1961  

 - park dworski, pocz. XX, nr rej.: A-262 z 30.04.1992  

Kowalewko  - dom, nr 53, 1910, nr rej.: A-912 z 1.04.2010  

Niedzbórz - kościół par. p.w. św. Mikołaja, XIX, nr rej.: A-103 z 19.12.1961  

Radzimowice - park dworski, 1 poł. XIX - XX, nr rej.: A-263 z 30.04.1992 

Strzegowo  - kościół par. p.w. św. Anny, XVIII, nr rej.: A-142 z 12.04.1962  

 - dzwonnica, nr rej.: j.w.  

 - ogrodzenie cmentarza kościelnego, XIX/XX, nr rej.: dec.: 1361/2013 z 12.12.2013 
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10 powiat mławski Szreńsk Miączyn Mały  - zespół dworski, nr rej.: A-445 z 11.07.2005:  

 - dwór, 4 ćw. XIX, XX  

 - park i ogród, XIX-XX 

Rochnia - wiatrak, 1913, nr rej.: A-323 z 7.04.1998 

Szreńsk - kościół par. p.w. św. Wojciecha i NMP, XVI-XVIII, nr rej.: A-118 z 23.03.1962  

 - dzwonnica, drewn., nr rej.: j.w.  

 - kaplica cmentarna p.w. św. Barbary, ul. Żuromińska, 1886 nr rej.: A-1203 z 20.08.2013  

 - zespół zamkowy, XVI, XIX, nr rej.: A-87 z 6.08.1959:  

 - pozostałości fundamentów zamku  

 - wozownia (ruina)  

 - park  

 - dom, Rynek, XVIII, nr rej.: 667/62 z 12.04.1962 (nie istnieje)  

 - wiatrak koźlak, ul. Wiatraczna 12, XIX, nr rej.: A-333 z 16.11.1998 

11 powiat mławski Wiśniewo Bogurzyn  - kościół par. p.w. św. Doroty, 1862, nr rej.: A-1075 z 21.05.2012  

Wojnówka - kościół par. p.w. św. Anny, 1904-14, nr rej.: A-1193 z 23.07.2013  

Żurominek - kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa, drewn., XVIII, nr rej.: A-146 z 12.04.1962 

12 powiat białobrzeski Radzanów  Branica - zespół dworski, XVIII, nr rej.: 94 z 31.03.1971:  

 - dwór  

 - spichrz  

 - stajnia  

 - park, nr rej.: 704 z 20.12.1957 

Bukówno - kościół par. p.w. Zwiastowania NMP, nr rej.: 456/A z 28.02.1957, 95/A z 31.03.1971  

 oraz 36/A z 26.04.1980  

 - dzwonnica, nr rej.: j.w.  

 - cmentarz par. rzym.-kat., pocz. XX, nr rej.: 479/A z 5.01.1991  
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Radzanów - kościół par. p.w. św. Michała Arch., nr rej.: 493/A/57 z 23.03.1957, 96/A z 30.05.1972 oraz 

124/A z 4.11.1981  

 - dzwonnica, nr rej.: j.w.  

13 

 

 

powiat działdowski 

 

 

Lidzbark  

 

 

 

Bryńsk  - kościół ewangelicko-augsburski, ob. rzym.-kat. fil. p.w. MB Anielskiej, k. XIX, 1911,  

 nr rej.: A-1676 z 26.04.2000  

Chełsty - park, nr rej.: 684 z 19.10.1967  

Cibórz  - zespół folwarczny, pocz. XIX, nr rej.: A-318/92 z 17.04.1992:  

 - oficyna mieszkalna  

 - młyn wodny  

 - gorzelnia 

Dłutowo - zespół pałacowy, k. XVIII-XX, nr rej.: 276/81 z 8.10.1981:  

 - pałac  

 - pawilon „apteczka” 
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Załącznik 4. Ocena, pomiar na stan obecny oraz oszacowanie wartości wskaźników oddziaływania na 2023 rok  

Nazwa wskaźnika Definicja Wartość na 

2013 r.23 

 

 

Wartość 

na  

202324 r. 

Ocena Źródło 

danych 

Powiązanie 

wskaźnika z LGD 

Wskaźnik migracji na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik salda migracji ma 

następujący wzór: 

SM = 

E- I 

 

L 

* 1000 ‰ 

SM – wskaźnik salda migracji 

E – liczba emigrantów 

I – liczba imigrantów 

L – liczba ludności 

-3,53  -3,0095 Wskaźnik jest optymalny, ponieważ 

pokazuje średnią zmianę 

zachodzącą w kolejnych latach w 

migracji z obszaru LGD. Jest to 

jednak wskaźnik 

makroekonomiczny, dlatego należy 

pamiętać, że nieznaczne jego 

zmiany w skali lokalnej mają duże 

znaczenie. 

Wskaźnik nie jest bezpośrednio 

dostępny w GUS BDL, wymaga 

wykonania obliczeń. Oprócz 

zaproponowanego wskaźnika warto 

mierzyć monitorować wahania 

wskaźnika Saldo migracji 

ogółem, dostępnego bezpośrednio 

w GUS, który uwzględnia roczne 

zmiany w migracji. Dzięki niemu 

łatwiej będzie dostrzec niekorzystny 

lub korzystny trend. 

Monitoring na 

podstawie 

danych GUS 

Działania 

zaplanowane do 

realizacji przez LGD 

mają wpływ na 

migrację. 

Rozwinięta 

gospodarka, 

wysokiej jakości 

infrastruktura 

społeczna i 

techniczna oraz 

rozwinięty kapitał 

społeczny 

przyczynią się do 

poprawy wartości 

wskaźnika. 

Wskaźnik 

przedsiębiorczości - ilość 

podmiotów gospodarczych 

w systemie REGON na 1000 

mieszkańców 

Podstawowy wskaźnik 

przedsiębiorczości, który mierzy 

ilość podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w systemie 

REGON na 1000 mieszkańców 

66,159  70,5902 Wskaźnik jest poprawny mierzy 

rozwój gospodarczy rejonu LGD, 

poprzez liczbę firm działających na 

obszarze. 

Monitoring na 

podstawie 

danych GUS 

Na wartość 

wskaźnika będą 

miały wpływ 

następujące 

elementy: 

- wykształcony 

kadra pracowników, 

                                                           
23 Dostępne dane z GUS na 2012 rok 
24 Wartość docelowa w 2023 r., przyjęcie takiego roku docelowego związane jest z perspektywą UE na lata 2014-2020 oraz uwzględnia zasadę n+2 (n+3 dla funduszy spójności) 
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- rynek zbytu, 

- atrakcyjne 

otoczenie do 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej, czyli 

sprawna 

administracja, 

przyjaźnie 

nastawiona 

społeczność 

lokalna, sprawna 

infrastruktura 

techniczna i 

społeczna oraz 

zachęty podatkowe  

Ilość turystów na 100 

mieszkańców (wskaźnik 

Schneidera) 

Wskaźnik intensywności ruchu 

turystycznego wyrażony liczbą 

turystów korzystających z 

noclegów przypadającą na 1000 

mieszkańców stałych 

39,1977  76,0488 Wskaźnik jest poprawny i prosty 

do obliczenia na podstawie danych 

GUS. Nie ma lepszego wskaźnika 

mierzącego rozwój turystyki na 

poziomie lokalnym dostępnego ze 

statystyk publicznych. 

Monitoring na 

podstawie 

danych GUS 

Na wartość 

wskaźnika wpływ 

będzie miała 

głównie dostępność 

miejsc noclegowych 

na obszarze LGD. 

Drugim czynnikiem 

jest promocja i 

rozwój produktów 

turystycznych. 

 

 


