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1. Wstęp 

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

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

się z w zakresie wytyczonym przez Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii 

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

realizacji Strategii oraz konieczności ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiej jakości 

podejmowanych interwencji. 

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

aktualności, ale także sprawności i efektywności jej dotychczasowej realizacji oraz 

użyteczności podejmowanych działań i przyjmowanych rozwiązań. Rzetelne ocenienie 

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

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

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane przez LGD w kolejnym okresie programowania 2023-

2027. 

Niniejszy raport jest zwieńczeniem ewaluacji prowadzonej w LGD pomiędzy kwietniem a 

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

rozpoczęcia realizacji strategii w 2016 roku do 30 września 2022.  Oprócz danych z monitoringu 

prowadzonego systematycznie przez organy LGD, w planach komunikacji określone są 

konkretne działania mające na celu pozyskiwanie informacji oraz dzielenie się nimi z 

interesariuszami i ze społecznością. Działania te, szczególnie polegające na ankietowaniu 

odpowiednich grup respondentów, prowadzone były przez LGD systematycznie, według 

harmonogramu zapisanego w planie komunikacji.  

Większość procesu zbierania danych potrzebnych do ewaluacji spoczywa na pracownikach 

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

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

Pani Prezes, pracownikom, i członkom Zarządu ale także zaangażowanym w wywiady 

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

można zapomnieć również o szeregowych członkach Stowarzyszenia, sympatykach oraz 

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

Podobnie jak to dzieje się w całym województwie ubywa osób na obszarze LGD Kwiat Lnu. 

Największy odpływ mieszkańców dotknął gminy Boguszów – Gorce (853 osoby), a najwięcej 

mieszkańców pozyskała gmina Czarny Bór (23 osoby).  

Na obszarze LGD ubywa osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli dzieci i młodzieży. Przybywa 

natomiast osób w wieku poprodukcyjnym. Liczba seniorów w niektórych gminach wzrosła o 

jedną czwartą. 

Przybywa natomiast działalności gospodarczych. Wskaźnik liczby podmiotów w rejestrze 

REGON na 10 tys. mieszkańców wzrósł o kilkanaście procent. Największą dynamiką 

charakteryzują się gminy Stare Bogaczowice oraz Kamienna Góra. 

Znacząco spadła liczba bezrobotnych (-16%). Pozytywne zmiany dotyczą zarówno mężczyzn 

jak i kobiet. Niemniej liczba bezrobotnych jest wyższa niż pokazują to wskaźniki dla całego 

województwa dolnośląskiego.  

Mieszkańcy, którzy wypowiedzieli się poprzez ankietę są zadowoleni z życia w swojej gminie. 

Jednak dane te nie są jednoznacznie pozytywne. Około 30% badanych jest niezadowolonych z 

warunków życia, a podobna liczba jest niezdecydowana w swoich opiniach. Nie ma również 

zgody na stwierdzenie o poprawie sytuacji w gminie w ostatnich latach. 

Większość odpowiedzi dotycząca oceny poszczególnych wymiarów funkcjonowania gmin 

zawierała ocenę „przeciętnie”. Najbardziej pozytywnie oceniono atrakcyjność turystyczną, 

infrastrukturę i ofertę sportową i rekreacyjną i kulturalną. Dużo pozytywnych opinii zebrały 

również działania na rzecz osób po 50 roku życia. Nisko docenili mieszkańcy działania na rzecz 

bezrobotnych oraz przedsiębiorców. Najmniej pozytywnych opinii dotyczyło poziomu 

zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych i działań na rzecz osób 

przed 34 rokiem życia. 

Mieszkańcy dostrzegają powstawanie obiektów i infrastruktury finansowanych z projektów 

unijnych. Deklarują również, że korzystają z takich udogodnień. Znacznie rzadziej znają 

funkcjonowanie projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny. Tu zaangażowanie 

osobiste również jest mniejsze. Pytani o kierunki wykorzystania dodatkowych funduszy 

zdecydowanie wskazują na infrastrukturę drogową. 

Funkcjonowanie biura LGD jest oceniane bardzo wysoko. Wnioskodawcy i beneficjenci 

wypowiadali się wyłącznie w kategoriach dobrych lub bardzo dobrych. Doceniono organizację 

pracy biura, zarówno w wymiarze godzin pracy jak i możliwości komunikacji z pracownikami. 

Według ankietowanych pracownicy są mili i uprzejmi, z zaangażowaniem wykonują swoje 

obowiązki i mają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę. 

Ankietowani preferują bezpośrednie kontakty z pracownikami biura. Chętnie korzystają 

również ze strony internetowej Stowarzyszenia i profilu na jednym z portali 
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społecznościowych. Ponad połowa badanych woli wypełnianie ankiet elektronicznych i 

właśnie tę metodę kontaktu wskazuje jako najlepszą formę pozyskiwania danych od 

społeczności.  

Oceniając wpływ działań LGD na rozwiązywanie problemów społecznych respondenci wyrazili 

największe zadowolenie z działań związanych z potrzebą promocji obszaru LSR oraz rozwoju 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Najmniejsze zadowolenie dotyczy budowy i remontu 

infrastruktury drogowej. 

Ankietowani są przekonani, że fundusze związane z realizacją Strategii zostały wydatkowane 

efektywnie, z korzyścią dla społeczności. Doceniono również zastosowanie odpowiednich 

środków do osiągnięcia zakładanych celów.  

Doradztwo świadczone bezpłatnie przez pracowników LGD spełniało wszystkie oczekiwania 

wnioskodawców. Zadowolenie wyrażono również z jakości i sposobu organizacji szkoleń i 

działań promocyjnych. Plan komunikacji realizowany był na bieżąco zgodnie z ustaleniami.  

Szkolenia kierowane do wewnątrz organizacji były zróżnicowane i dopasowane do aktualnych 

potrzeb. 

Oprócz realizacji planu działania, planu komunikacji i planu szkoleń LGD prowadziła szereg 

inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną. W większości był to udział w działaniach innych 

instytucji, ale katalog aktywności, w których LGD brało udział poprzez swoich przedstawicieli 

jest imponujący.  

Stowarzyszenie ceni sobie możliwość realizacji projektów współpracy. Umożliwiają one 

przeprowadzenie projektów ściśle związanych z misją LGD. W tym okresie programowania 

były to działania na rzecz turystyki oraz budowania marki lokalnej.  

Lokalna Grupa Działania charakteryzuje się dużą rozpoznawalnością wśród mieszkańców 

powiatu. Jedynie 20% respondentów nie słyszało o LGD Kwiat Lnu.  

Realizacja postępu rzeczowego i finansowego przebiega zgodnie z planem. Trudno jednak o 

bardziej precyzyjne podsumowanie ponieważ realizacja części przedsięwzięć jeszcze trwa. Nie 

zanotowano jednak realnych niebezpieczeństw zagrażających pełnemu osiągnięciu 

zakładanych wskaźników.  
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji. 

 

3.1. Cel główny i cele szczegółowe badania 

Celem głównym badania jest przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność.  

Cele szczegółowe: 

 Wypełnienie obowiązku przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej (zgodnie z 

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

 Uzyskanie użytecznych informacji na temat wdrożenia LSR. 

 Opracowanie rekomendacji oraz planu ich wdrożenia. 

 Wykorzystanie wyników badań społecznych we wstępnej konceptualizacji kolejnej LSR 

 

3.2. Zakres  przedmiotowy badania 

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

wykorzystania budżetu, jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur, 

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

partycypacji, operacji i procedur. 

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

ocena sposobu przepływu informacji, efektywność promocji i aktywizacji lokalnej 

społeczności, innowacyjność, proces rozwoju pracowników, efektywność animacji i 

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

Funkcjonowanie partnerstwa: jakość podejmowanych uchwał, skuteczność nadzoru nad 

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

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

jakość relacji z otoczeniem i promocji. 

 

3.3. Kryteria ewaluacyjne 

Kryteria ewaluacyjne stosowane w badaniach to: skuteczności bezpośrednio pozwalająca 

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

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

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

pozwalające ocenić stopień zaspokojenia istotnych potrzeb grup docelowych lub 

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

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

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

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

rozwoju społeczności lokalnej w dłuższym okresie. 

 

3.4. Pytania badawcze 

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

zostały odpowiedzi na poniższe pytania badawcze zgrupowane w kategorie analityczne: 

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

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

Ocena wpływu na kapitał społeczny  

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości?  

Przedsiębiorczość  

 W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

 Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR jest 

wskazane?  

Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

 W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 

turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego?  

Grupy defaworyzowane  

 Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w 

ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

 Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa i 

wykluczenia społecznego?  

Innowacyjność  

 W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

Projekty współpracy  

 Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

 Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości?  
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Ocena funkcjonowania LGD  

 Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną 

realizację LSR?  

 Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych)?  

 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR?  

Ocena procesu wdrażania  

 Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem?  

 Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste i 

przyjazne dla beneficjentów?  

 Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)?  

 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o 

procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

Wartość dodana podejścia LEADER 

 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie?  

 Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest w dostateczny 

sposób wykorzystywany i promowany?  

 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 

rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego 

wzmocnienia?  

 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie 

lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Dodatkowe pytania badawcze: 

 Jak układała się współpraca z Samorządem Województwa? 

 Jaki jest wpływ systemu zbierania i przekazywania informacji o wdrażaniu i 

monitoringu Urzędu Marszałkowskiego na sprawność funkcjonowania LGD?  

 Jak LGD funkcjonowała w warunkach niepewności legislacyjnej? 

 Czy długość procesu weryfikacji wniosków wpłynęła na planowe osiąganie wskaźników 

oraz na wizerunek LGD? 

 Czy zasady realizacji projektów grantowych PROW spełniały kryteria prostoty i 

przyjazności finansowej dla LGD i realizatorów zadań? 

 Czy brak standaryzacji procedur na poziomie województwa wpłynął na szybkość i 

jakość weryfikowania wniosków? 

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

 

Przeprowadzenie badania wymagało zebrania informacji pochodzących z szeregu 

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

poziomie eksperckim. Implikuje to konieczność zastosowania w badaniu szerokiego 

instrumentarium metod i technik badawczych, dzięki którym możliwe było zgromadzenie 

kompletnego i wiarygodnego materiału badawczego dotyczącego efektów realizacji LSR. W 

związku z powyższym, zaplanowano realizację badania z wykorzystaniem koncepcji 

triangulacji metodologicznej.  

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

dzięki któremu możliwe jest zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i 

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

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

i dane pochodzące ze wcześniejszych badań; zostały one uzupełnione danymi 

pierwotnymi; 

 metod badawczych: łączenie różnych metod badawczych w badaniu tych samych 

zagadnień, co pozwoliło na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu; 

podejście to pozwoliło też wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej 

ograniczeniu ich słabości; 

 perspektyw badawczych: ewaluacja została przeprowadzona przez pracowników biura 

LGD oraz przez zewnętrznych doświadczonych badaczy, co pozwoliło uzyskać bogatszy 

i bardziej wiarygodny obraz badanych zagadnień.  

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

najszersze zaangażowanie społeczności, zarówno na etapie przygotowania badania, 

jego realizacji, jak i wnioskowania i rekomendacji. 

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego i podmiotowego badania niezbędne było 

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

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

cztery metody lub techniki badawcze: 

Badanie źródeł zastanych (desk research) 

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

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

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

dokumentacji własnej instytucji. Nie zawsze odpowiadają bezpośrednio na pytania badawcze 

ale w znaczącym zakresie pozwalają na poznanie kontekstu funkcjonowania LGD.   

Z kolei dane zewnętrzne, dane wtórne to efekty działalności innych instytucji w dziedzinie 

pozyskiwania informacji. Dzięki rozwojowi Internetu dostęp do tych zasobów jest obecnie 
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niezwykle łatwy i trudności należy szukać nie w ilości danych, ale ich segregacji. Potrzebne 

informacje można pozyskiwać od instytucji państwowych powołanych do zbierania informacji. 

Serwis internetowy GUS zawiera nieprzebrane ilości danych o funkcjonowaniu gospodarki, 

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

uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, 

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

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

podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych. Jednakże w wielu 

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

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

danych pierwotnych. 

Źródła danych zastanych wykorzystywanych w ewaluacji LGD 

 dane statystyczne 

 dane urzędowe 

 dane gromadzone na portalach społecznościowych 

 dane zastane w Lokalnej Grupie Działania 

 dane ankiet doradztwa i ankiet oceny szkolenia 

 dane realizacji planu komunikacji 

 dane z ankiet zadowolenia mieszkańców, rozpoznawalności LGD i funkcjonowania LGD 

systematycznie gromadzone przez biuro LGD  

Ankiety metodą CAWI 

Najpopularniejszą metodą pozyskiwania danych pierwotnych są badania kwestionariuszowe. 

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

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

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

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

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

nasileniu zjawiska. W przypadku ewaluacji zewnętrznej prowadzonej zgodnie z wytycznymi 

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

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

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

charakter pomocniczy nie obowiązkowy w stosunku do Wytycznych MRiRW.  

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

badanie ankietowe przeprowadzane w Internecie. Opracowane narzędzie badawcze 

(kwestionariusz ankiety) wprowadzane jest do komputera w formie umożliwiającej 

wypełnienie ankiety na stronie internetowej użytkownika. Badania tego typu są stosunkowo 

tanie, nie wymagają również zaangażowania wielu realizatorów. Współczesne narzędzia 

umożliwiają tworzenie skomplikowanych i atrakcyjnych ankiet. Można dopasować je w 
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wymiarze graficznym i estetycznym. Dobór próby jest możliwy dwiema metodami. Ankietę 

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

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

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

doborem próby, który jest faktycznie doborem przypadkowym, dodatkowo obarczonym 

błędem struktury społecznej i demograficznej użytkowników Internetu. 

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

 Grupa nr 1: wnioskodawcy i beneficjenci. 

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

aplikacji wysyłającej unikalne linki do ankiety internetowej na zdefiniowane wcześniej adresy 

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

badanie jako masowe, z założeniem przebadania całej populacji.  

Łącznie przebadano 48 osób.  

 

 Grupa nr 2: członkowie LGD, w tym członkowie Rady, Zarząd i pracownicy 

Ankieta kierowana do tej grupy miała charakter ekspercki. Pytania dotyczyły w większym 

stopniu oceny jakości podejmowanych działań, a niektóre były pytaniami predykcyjnymi. 

Podobnie jak w przypadku grupy wnioskodawców w przypadku spójnej i zamkniętej listy nie 

dokonywano doboru próby ale ankietę skierowano do wszystkich osób z grupy badawczej. 

Łącznie przebadano 14 osób.  

 

 Grupa nr 3: mieszkańcy obszaru LSR. 

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

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

pozwoli na identyfikację podglądów i opinii mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących 

w skład Partnerstwa.  

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

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

zostały dane z poszczególnych gmin odpowiadających obszarowi LSR.  

Łącznie przeprowadzono 751 ankiet. Z uwagi na charakter badań CAWI dokonano weryfikacji 

braków danych i do dalszej analizy przeznaczono 382 ankiety.  
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Wykres 1. Procent ankiet z poszczególnych gmin 

 

Źródło: badania własne 

 

Wywiady pogłębione (IDI i TDI) 

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

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

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

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

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

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

badanego. Zasadniczą rolę w badaniu odgrywają umiejętności i doświadczenie osoby 

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

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

informacje. Wywiady indywidualne stosuje się gdy zachodzi potrzeba eksploracji pola 

zainteresowań, przygotowania do konstruowania narzędzi jakościowych lub do interpretacji 

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

(telefoniczny wywiad pogłębiony) przede wszystkim ze względu na oczekiwania 

respondentów oraz krótki czas na realizację tego zadania.  

Wywiady prowadzono z następującymi osobami: 

 2 wywiady z członkami Rady 

 3 wywiady z wnioskodawcami realizującymi projekty 
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 3 wywiady z wnioskodawcami, których projekty nie są realizowane 

 Wywiad z kierownikiem Biura 

 Wywiady z przedstawicielami gmin (po 1 z gminy) 

 

Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI fokus) 

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

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

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

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

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

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

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

spostrzeżenia dotyczące dyskusji pomiędzy uczestnikami.  

Wywiady tą metodą charakteryzują się większym skomplikowaniem organizacyjnym. 

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

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

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

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

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

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

specjalnych pomieszczeniach zwanych fokusowniami, które są wyposażone w weneckie lustra 

umożliwiające zleceniodawcy obserwację wywiadu. W miejscowościach, gdzie nie ma 

fokusowni stosuje się technikę wywiadów naturalnych i właśnie tę metodę wykorzystano 

podczas ewaluacji Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.  

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

wnioskodawców oraz członków Partnerstwa. 

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

informacje w skumulowany sposób. Dodatkowo wartość pozyskanych informacji wzmocniona 

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

5.1. Charakterystyka obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 

 

1. Ludność 

 

Ludność obszaru LGD Kwiat Lnu stanowi 2,1% ogółu ludności województwa dolnośląskiego. 

 

Ogółem liczba ludności na obszarze LGD Kwiat Lnu zmniejszyła się od 2015 do 2021 roku o 

prawie 2,3 tysiąca osób (4%), przy czym w grupie osób w wieku produkcyjnym był to spadek o 

9%, a w wieku przedprodukcyjnym o 7%. Rośnie liczebność grupy osób w wieku 

poprodukcyjnym, w analizowanym okresie wzrost ten wyniósł 17%. W przeliczeniu na 1000 

mieszkańców spadek liczby ludności, wynoszący 8,7 dla całego obszaru w 2021 roku, 

najbardziej dotyka gmin miejskich – Szczawno-Zdrój i Lubawka, gdzie wyniósł w tym samym 

roku odpowiedni -25,7 i -13,9. Obie te gminy zanotowały też największą stratę liczby ludności 

w wyniku migracji. 

 

Tabela 1. Liczba ludności ogółem 

Nazwa gminy Rok 

2015  

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018  

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2021 

zmiana liczby ludności 

2021/2015 

DOLNOŚLĄSKIE 2 904 

207 

2 903 

710 

2 902 

547 

2 901 

225 

2 900 

163 

2 891 

321 

2 880 

432 
(23 775) 

Boguszów-Gorce 15 869 15 733 15 566 15 444 15 310 15 154 15 016 (853) 

Czarny Bór 4 840 4 861 4 858 4 848 4 840 4 882 4 863 23 

Kamienna Góra 9 010 9 042 9 046 9 037 9 035 8 997 8 949 (61) 

Lubawka 11 144 11 109 11 052 10 935 10 851 10 759 10 610 (534) 

Marciszów 4 585 4 589 4 553 4 513 4 513 4 483 4 448 (137) 

Mieroszów 6 992 6 948 6 935 6 866 6 760 6 586 6 552 (440) 

Stare 

Bogaczowice 

4 255 4 259 4 269 4 298 4 304 4 265 4 270 15 

Szczawno-Zdrój 5 699 5 692 5 650 5 608 5 569 5 534 5 392 (307) 

Razem obszar 

LGD 

62 394 62 233 61 929 61 549 61 182 60 660 60 100 (2 294) 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 2. Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców. 
 

                                 

 Nazwa gminy   Rok 2015    Rok 2016   Rok 2017   Rok 2018    Rok 2019   Rok 2020   Rok 2021  

 DOLNOŚLĄSKIE  (1,5) (0,2) (0,4) (0,5) (0,4) (3,1) (3,8) 

 Boguszów-Gorce  (11,6) (8,6) (10,6) (7,8) (8,7) (10,2) (9,1) 

 Czarny Bór  (4,5) 4,3 (0,6) (2,1) (1,7) 8,7 (3,9) 

 Kamienna Góra  2,9 3,6 0,4 (1,0) (0,2) (4,2) (5,3) 

 Lubawka  (5,4) (3,1) (5,1) (10,6) (7,7) (8,5) (13,9) 

 Marciszów  (8,0) 0,9 (7,8) (8,8) - (6,7) (7,8) 

 Mieroszów  (13,4) (6,3) (1,9) (10,0) (15,4) (25,7) (5,2) 

 Stare Bogaczowice  1,9 0,9 2,4 6,8 1,4 (9,1) 1,2 

 Szczawno-Zdrój  (9,6) (1,2) (7,4) (7,4) (7,0) (6,3) (25,7) 

Średnia dla obszaru LGD  (6,0) (1,2) (3,8) (5,1) (4,9) (7,7) (8,7) 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela 3. Saldo migracji w ruchu wewnętrznym i zagranicznym na 1000 ludności. 
 

          

 

Nazwa gminy Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

DOLNOŚLĄSKIE 1,0 1,0 1,3 1,7 1,3 1,2 

Boguszów-Gorce (4,9) (2,5) (2,2) (3,0) (0,6) 1,0 

Czarny Bór 4,1 (2,3) (2,5) 5,4 2,7 0,2 

Kamienna Góra 0,7 2,8 1,0 1,3 (1,4) - 

Lubawka (1,7) - (3,2) (1,7) (3,7) (5,3) 

Marciszów 1,5 (5,9) (3,7) (2,7) (4,2) (1,6) 

Mieroszów (1,7) 0,7 (5,2) (4,3) (5,8) (7,5) 

Stare Bogaczowice 0,7 4,2 4,0 4,7 (1,9) 6,4 

Szczawno-Zdrój 4,6 4,9 4,6 6,2 3,4 (5,3) 

Średnia dla obszaru LGD 0,4 0,2 (0,9) 0,8 (1,4) (1,5) 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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2. Przedsiębiorczość 

 

Na obszarze gmin LGD Kwiat Lnu rośnie wskaźnik liczby podmiotów wpisanych do rejestru 

REGON w przeliczeniu na 10 tysięcy ludności, wciąż pozostając jednak poniżej średniej 

wojewódzkiej (choć dynamika wzrostu dla obszaru LGD jest szybsza niż w całym 

województwie). Średnio na obszarze LGD w roku 2021 działalność gospodarczą prowadziło 

826 osób w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w wieku produkcyjnym, a średnioroczny 

przyrost nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w całym okresie wynosi 132. 

Najlepiej pod względem rozwoju przedsiębiorczości przedstawia się sytuacja w gminie 

Szczawno-Zdrój, gdzie wskaźniki znacznie odbiegają nie tylko od średniej z obszaru LGD, ale 

także wyprzedzają dane dla całego województwa. Dynamika wzrostu, choć osłabiona w 

ostatnich dwóch latach, pozostaje na wysokim poziomie (stosunkowo najwięcej działalności 

przybywa w gminach Stare Bogaczowice oraz Kamienna Góra). Na drugim biegunie plasują się 

dwie gminy wiejskie, Czarny Bór i Marciszów. 

 

Tabela 4. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności. 
 

              

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

DOLNOŚLĄSKIE 1 230 1 244 1 271 1 294 1 320 1 370 1418 

Boguszów-Gorce 971 971 1 018 1 028 1 042 1 065 1 125 

Czarny Bór 793 800 832 852 878 895 950 

Kamienna Góra 787 803 827 881 943 1 006 1 065 

Lubawka 875 871 898 917 952 988 1 027 

Marciszów 779 774 775 811 840 868 906 

Mieroszów 1 077 1 102 1 142 1 117 1 135 1 183 1 226 

Stare Bogaczowice 914 927 1 003 996 1 087 1 158 1 237 

Szczawno-Zdrój 2 025 2 006 2 018 1 988 1 952 1 979 2 047 

Średnia dla obszaru LGD 1 028 1 032 1 064 1 074 1 104 1 143 1 198 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 5. Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. 
 

              

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

DOLNOŚLĄSKIE 167 160 173 186 181 159 181 

Boguszów-Gorce 110 94 154 101 101 79 126 

Czarny Bór 77 116 152 128 117 98 153 

Kamienna Góra 120 114 136 144 161 138 133 

Lubawka 101 73 128 110 125 92 124 

Marciszów 98 103 80 134 129 88 93 

Mieroszów 77 121 144 110 101 76 129 

Stare Bogaczowice 145 139 256 142 162 185 187 

Szczawno-Zdrój 208 221 248 222 185 131 175 

Średnia dla obszaru LGD 117 123 162 136 135 111 140 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela 6. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców. 
 

            

 

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

DOLNOŚLĄSKIE 810 808 820 853 866 902 936 

Boguszów-Gorce 465 460 496 510 521 535 577 

Czarny Bór 626 621 644 660 694 705 753 

Kamienna Góra 643 656 681 743 792 848 895 

Lubawka 548 534 554 578 615 647 675 

Marciszów 547 536 540 583 612 636 677 

Mieroszów 552 571 610 588 592 603 630 

Stare Bogaczowice 714 723 787 796 836 877 948 

Szczawno-Zdrój 1318 1312 1347 1386 1379 1411 1454 

Średnia dla obszaru LGD 677 677 707 731 755 783 826 
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Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

3. Rynek pracy 

 

Ogółem na obszarze LGD Kwiat Lnu w 2021 roku zarejestrowanych było 1530 osób 

bezrobotnych w porównaniu z 1814 takimi osobami w roku poprzednim. Ogólna dynamika 

spadku bezrobocia, notowana systematycznie od 2015 roku, odwróciła się w roku 2020 wraz 

z rozpoczęciem pandemii, ale już liczby za rok 2021 mogą napawać optymizmem. Większość 

zarejestrowanych bezrobotnych (54%) stanowią kobiety. 

Tendencje lokalne na tle województwa dolnośląskiego przedstawiają się dobrze, mimo że 

stopa bezrobocia wciąż, również w ostatnich latach, jest nieco wyższa niż w województwie. 

Najwyższy wskaźnik bezrobocia (udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym) jest wciąż w gminach Boguszów-Gorce, gdzie również liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych pozostaje najwyższa w regionie, i Czarny Bór, najlepiej zaś 

sytuacja przedstawia się w gminie wiejskiej Kamienna Góra oraz miejskiej Szczawno-Zdrój. 

 

Tabela 7. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

(w procentach). 
 

            

 

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

DOLNOŚLĄSKIE 5,50 4,80 3,90 3,60 3,20 4,00 3,40 

Boguszów-Gorce 10,20 9,20 7,00 7,00 5,90 7,10 6,50 

Czarny Bór 9,10 6,80 6,10 4,80 4,00 5,30 5,60 

Kamienna Góra 5,30 4,90 3,90 3,00 2,70 3,90 2,70 

Lubawka 5,20 4,80 3,10 2,90 2,90 3,90 3,10 

Marciszów 6,90 5,80 3,90 3,70 3,50 4,70 3,80 

Mieroszów 8,00 6,60 4,40 4,30 4,20 4,50 4,40 

Stare Bogaczowice 6,30 5,50 4,00 4,40 3,80 4,20 3,20 

Szczawno-Zdrój 6,10 5,40 3,90 4,00 3,00 3,80 2,80 

Średnia dla obszaru LGD 7,14 6,13 4,54 4,26 3,75 4,68 4,01 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 8. Bezrobotni zarejestrowani (dane za 2021 rok) 

  

 

    

Nazwa gminy Ogółem Mężczyźni Kobiety 

DOLNOŚLĄSKIE 58 738 27 631 31 107 

Boguszów-Gorce 582 243 339 

Czarny Bór 163 80 83 

Kamienna Góra 151 78 73 

Lubawka 195 86 109 

Marciszów 102 48 54 

Mieroszów 169 77 92 

Stare Bogaczowice 83 33 50 

Szczawno-Zdrój 85 35 50 

Suma dla obszaru LGD 1 530 680 850 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela 9. Pracujący w gminach - Rok 2021 
 

      

Nazwa gminy mężczyźni kobiety  ogółem 

DOLNOŚLĄSKIE 404 271 404 411 808 682 

Boguszów-Gorce 294 462 756 

Czarny Bór 491 244 735 

Kamienna Góra 687 920 1 607 

Lubawka 498 659 1 157 

Marciszów 218 149 367 

Mieroszów 459 515 974 

Stare Bogaczowice 236 149 385 

Szczawno-Zdrój 556 1 180 1 736 

Suma dla obszaru LGD 3439 4 278 7 717 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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4. Sektor społeczny 

 

Aktywność społeczna mieszkańców regionu, przedstawiona jako wskaźnik działających na 

terenie obszaru LGD Kwiat Lnu organizacji społecznych, odbiega konsekwentnie w górę od 

danych z całego województwa. Wskaźnik ten systematycznie, choć powoli, rośnie. Na uwagę 

zasługuje przede wszystkim gmina Czarny Bór, gdzie w 2021 działało najwięcej fundacji i 

stowarzyszeń w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. 

 

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

            

 

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

DOLNOŚLĄSKIE 39 40 42 40 42 43 44 

Boguszów-Gorce 23 24 26 24 25 25 26 

Czarny Bór 54 53 58 54 54 55 58 

Kamienna Góra 48 50 51 49 49 51 56 

Lubawka 39 40 41 42 44 45 44 

Marciszów 20 22 22 22 27 31 29 

Mieroszów 43 45 48 50 53 56 56 

Stare Bogaczowice 35 40 47 49 51 47 47 

Szczawno-Zdrój 47 49 51 48 47 51 52 

Średnia dla obszaru LGD 39 40 43 42 44 45 46 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

5. Pomoc społeczna  

 

Łącznie na obszarze LGD Kwiat Lnu w roku 2021 z pomocy społecznej korzystało 1473 

gospodarstw domowych, co oznacza spadek o jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2015. 

Jedna trzecia tej liczby, niestety nie wykazująca tendencji spadkowej, przypada na gminę 

Boguszów-Gorce. Ogółem na tle województwa dolnośląskiego sytuacja w regionie wciąż nie 

przedstawia się optymistycznie – w przeliczeniu na 10 tysięcy ludności w gminach obszaru LGD 

ze środowiskowej pomocy społecznej w 2021 roku korzystało 57% więcej osób niż w 
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województwie. Jedynie w gminie Mieroszów wskaźnik ten osiąga wartość zbliżoną do 

wojewódzkiej średniej. Oprócz gminy Boguszów-Gorce problem dotyka najbardziej gminy 

Marciszów i Szczawno-Zdrój. 

 

Tabela 11. Beneficjanci środowiskowej pomocy społeczne na 10 tys. ludności. 
 

             

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

DOLNOŚLĄSKIE 520 468 414 365 334 301 274 

Boguszów-Gorce 818 805 769 707 663 675 672 

Czarny Bór 753 701 688 647 623 543 455 

Kamienna Góra 545 504 503 411 328 331 301 

Lubawka 615 535 536 485 375 373 359 

Marciszów 1 118 976 913 727 573 516 503 

Mieroszów 642 532 458 331 341 320 292 

Stare Bogaczowice 687 616 605 533 465 406 370 

Szczawno-Zdrój 743 665 561 517 551 470 486 

Średnia dla obszaru LGD 740 667 629 545 490 454 430 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

 

 

Tabela 12. Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg 

kryterium dochodowego. 
 

             

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

DOLNOŚLĄSKIE 70871 66676 62546 57351 53515 49869 46 511 

Boguszów-Gorce 595 586 571 550 549 567 537 

Czarny Bór 138 129 125 118 122 103 94 

Kamienna Góra 186 179 181 155 137 139 127 



   

22 

 

Lubawka 346 324 328 305 245 241 225 

Marciszów 222 206 188 168 139 125 127 

Mieroszów 227 197 173 141 129 126 117 

Stare Bogaczowice 118 111 110 105 95 80 73 

Szczawno-Zdrój 240 222 191 178 194 168 173 

Suma końcowa 2072 1954 1867 1720 1610 1549 1 473 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

6. Zasoby naturalne, turystyka 

 

Tabela 13. Obszary prawnie chronione (w hektarach). 
 

  

Nazwa gminy Rok 2021 

DOLNOŚLĄSKIE 371 170 

Boguszów-Gorce 550 

Czarny Bór 1 363 

Kamienna Góra 3 407 

Lubawka 13 

Marciszów 2 799 

Mieroszów 3 040 

Stare Bogaczowice 2 689 

Szczawno-Zdrój 610 

Suma dla obszaru LGD 14 471 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

 

Na obszarze LGD Kwiat Lnu znajdują się parki krajobrazowe:  
- Książański Park Krajobrazowy (pow. 3155,4 ha)  

- Rudawski Park Krajobrazowy  (pow. 8814 ha)  

- Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich (pow. 6493 ha)  
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- Obszar Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca (pow. 1200 ha)  

- Otulina Karkonoskiego Parku Narodowego, teren od Niedamirowa po Jarkowice – gmina Lubawka 
(pow. 1400 ha)  
 
oraz rezerwaty przyrody i parki zdrojowe, m. in.:  

 
- Karkonoski Park Narodowy:  

- Rudawski Park Krajobrazowy: 6197 ha w gminach Kamienna Góra i Marciszów  

- Książański Park Krajobrazowy: 3155,40 ha w gminie Stare Bogaczowice  

- Park Krajobrazowych Sudetów Wałbrzyskich: 6493 ha w gminach Czarny Bór, Mieroszów, 
Boguszów-Gorce  

- Obszar Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca: 1200 ha w gminach Boguszów-Gorce, Szczawno-
Zdrój  

- Rezerwat Przyrody Kruczy Kamień: 10,21 ha w gminie Lubawka  

- Rezerwat Przyrody „Głazy Krasnoludków”: 9,04 ha w gminie Kamienna Góra  

 

Znaczną część obszaru LGD obejmuje również Natura 2000, program, który ma na celu trwałą ochronę 

zagrożonych w skali UE typów ekosystemów.  

 
Wpisany w LSR kierunek wsparcia sektora turystycznego znajduje swoje odzwierciedlenie w danych 
GUS na temat dostępnych miejsc noclegowych w regionie, trend rosnący został jednak w widoczny 
sposób zahamowany w latach pandemicznych. 

 

Tabela 14.  Miejsca noclegowe w lipcu 
 

            

 

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

DOLNOŚLĄSKIE 60147 65896 67861 69980 70955 72263 71127 

Boguszów-Gorce 0 0 0 113 116 121 131 

Czarny Bór 13 13 20 20 20 20 20 

Kamienna Góra 40 40 40 68 62 62 62 

Lubawka 322 324 241 271 179 192 175 

Marciszów 14 14 14 50 38 38 38 

Mieroszów 79 186 182 176 187 139 159 

Stare Bogaczowice 22 22 32 0 0 59 63 

Szczawno-Zdrój 800 887 916 967 961 771 461 

Suma końcowa 1290 1486 1445 1665 1563 1402 1109 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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5.2. Opinie i potrzeby mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju 

Wykres 2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina 

jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe 

potrzeby”?  

 

Źródło: badania własne 

Mieszkańcy gmin obszaru LGD Kwiat Lnu są raczej zadowoleni z życia w swoim regionie, mogąc 

realizować w nim swoje podstawowe potrzeby. Zdecydowanie zadowolonych ze swego 

miejsca zamieszkania jest 19% z nich, nieco mniejsza część badanych jest dokładnie 

przeciwnego zdania (16%). Przeważają jedna opinie pozytywne, o różnym stopniu 

zadowolenia. 

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

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

 

Źródło: badania własne 
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Bardzo zbliżony do odsetka osób niezadowolonych z warunków życia w regionie jest odsetek 

mieszkańców nie zauważających wokół siebie żadnych zmian na lepsze w ciągu ostatnich lat. 

Jednak dla blisko 70% badanej populacji, choć w różnym stopniu, ale takie zmiany są widoczne 

od momentu wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Wykres 4. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem:  

 

Źródło: badania własne 
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sytuacji grup wymagających specjalnej uwagi, z których najlepiej oceniają działania 

aktywizujące grupę osób starszych.  

 

 

Wykres 5. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń:  

 

Źródło: badania własne 
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Konsekwentnie mieszkańcy wskazują na wysoki poziom własnej wiedzy na temat regionu, 

zarówno jego atrakcji turystycznych jak i historii, przyznając jednocześnie, że warunki dla 

przyjmowania na miejscu turystów i przyjezdnych maja potencjał do rozwoju. 

 

 

Wykres 6. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie?  

 

Źródło: badania własne 
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Źródło: badania własne 

 

Wykres 8. Jakie są powody?  

 

Źródło: badania własne 
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Wykres 10. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się 

zainteresowaniem mieszkańców?  

 

Źródło: badania własne 

 

Dwie trzecie badanych potwierdza korzystanie z obiektów infrastrukturalnych sfinansowanych 

ze środków unijnych w ostatnim czasie, przy czym 60% badanych potwierdza zdecydowanie 

ich atrakcyjność dla lokalnej społeczności. 

 

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

finansowanych ze środków unijnych, począwszy od 2016 r.? 

 

Źródło: badania własne 
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Wykres 12. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się zainteresowaniem mieszkańców?  

 

Źródło: badania własne 
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Wykres 13. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale 

dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych 

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

 

Źródło: badania własne 
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5.3. Funkcjonowanie LGD 

Ocena pracy biura 

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

 

Źródło: badania własne 

 

Wykres 15. Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD  

 

Źródło: badania własne 

 

Praca Biura LGD Kwiat Lnu oceniana jest bardzo wysoko – niżej chodź w większości pozytywnie 

oceniono godziny otwarcia biura oraz aktualizacje informacji na stronie internetowej 
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Wykres 16. Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD  

 

Źródło: badania własne 

 

Profesjonalizm, zaangażowanie, komunikatywność oraz kultura pracowników biura LGD Kwiat 

Lnu zostały ocenione przez ankietowanych bardzo wysoko. 

Wykres 17. Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Biura LGD w poniższych wymiarach:  

 

Źródło: badania własne 

 

Najniżej (choć wciąż w znakomitej większości pozytywnie) zostało przez badanych ocenione 

prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych do mieszkańców regionu. 

Aż 20% ankietowanych nie dysponuje wiedzą pozwalającą na ocenę współpracy LGD Kwiat Lnu 

z innymi Lokalnymi Grupami Działania. 
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Wykres 18. Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy 

Działania?  

 

Źródło: badania własne 

 

Podstawowym źródłem informacji na temat funkcjonowania LGD Kwiat Lnu jest strona 

internetowa stowarzyszenia oraz bezpośrednie kontakty z pracownikami biura i władzami 

LGD. 
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Wykres 19. Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do LGD byłby 

dla Pani/Pana najbardziej odpowiedni?  

 

Źródło: badania własne 

 

Ankietowani wskazują przede wszystkim na kontakt mailowy i elektroniczną ankietę jako na 

dogodne dla lokalnej społeczności sposoby udzielania informacji zwrotnej do LGD. Niewiele 

mniej ankietowanych wskazuje również na kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami 

biura. 
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Wykres 20. Skąd, przede wszystkim, czerpie Pan(i) informacje o potrzebach mieszkańców?  

 

Źródło: badania własne 

 

W naturalny sposób ankietowani opierają swoją wiedze o lokalnych potrzebach i problemach 

na własnym doświadczeniu i rozmowach ze współobywatelami. 

Wykres 21. Czy nabory wniosków ogłaszane przez LGD odpowiadały na potrzeby 

mieszkańców?  

 

Źródło: badania własne 
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Wykres 22. Czy realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w rozwiązywaniu problemów 

społecznych związanych z potrzebą:?  

 

Źródło: badania własne 

 

Zakres ogłaszanych przez LGD Kwiat Lnu naborów wniosków w ramach realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju został oceniony jako dobrze skrojony na potrzeby rozwiązywania 

problemów mieszkańców regionu. W szczególności dobrze zaspokajały potrzebę rozwijania 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. Większość 

ankietowanych nie wskazała na zaspokojenie potrzeby rozwoju infrastruktury drogowej, którą 

to potrzebę w swoich odpowiedziach jako pilną wskazali w badaniu sami mieszkańcy. 
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Wykres 23. Czy Pana(i) zdaniem za pomocą innych projektów można byłoby osiągnąć podobne 

rezultaty?  

 

Źródło: badania własne 

 

Wykres 24. Czy Pana(i) zdaniem środki finansowe przeznaczone na wdrażanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju zostały wydane efektywnie (z korzyścią dla społeczności)?  

 

Źródło: badania własne 

 

Badani uznają, że środki finansowe służące wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju zostały 

spożytkowane w sposób efektywny, z korzyścią dla mieszkańców regionu. Pozostaje jednak 

otwartym pytanie, czy przy pomocy innych projektów nie udałoby się uzyskać podobnych 

rezultatów. 
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Wykres 25. Czy Pana(i) zdaniem LGD powinna podejmować dodatkowe działania aby 

rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców obszaru LGD?  

 

Źródło: badania własne 

 

Większość ankietowanych jest zdania, że w swoich działaniach LGD Kwiat Lnu powinno nie 

tylko ograniczać się do założeń i celów nakreślonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, lecz również 

podejmować działania wykraczające poza nią. 

 

Doradztwo biura LGD  

Ogłaszanie i prowadzenie konkursów wiąże się z obowiązkiem udzielania bezpłatnego 

doradztwa. Oferowane jest ono wszystkim wnioskodawcom i zdecydowana większość z nich z 

przywileju tego korzysta. Sposobem na zmotywowanie nieprzekonanych są dodatkowe 

punkty za uczestnictwo w doradztwie przyznawane w ramach oceny wniosku. Punkty 

otrzymywali jedynie ci z wnioskodawców, którzy dwukrotnie uczestniczyli w spotkaniach 

doradczych. Nacisk na doradztwo wynikał w dużej mierze z konieczności podnoszenia jakości 

wniosków składanych do LGD. Obserwacje oraz podsumowania corocznych warsztatów 

refleksyjnych wskazywały na to, że doradztwo jest kluczowym czynnikiem poprawy jakości 

składanych wniosków.  

Liczba udzielanego doradztwa wiąże się bezpośrednio z liczbą ogłaszanych naborów i 

składanych w ich ramach wniosków. W początkowym okresie wdrażania LSR, w latach 2016 i 

2017, doradztwa udzielono 172 razy. W kolejnych latach liczba ta była mniejsza, ale zawsze 

było to kilkadziesiąt spotkań w każdym roku.  

Jakość doradztwa potwierdzana była ankietami prowadzonymi bezpośrednio po spotkaniach. 

Wszystkie pozyskane w ten sposób ankiety wskazywały na bardzo wysokie zadowolenie 

wnioskodawców. Z uwagi na doniosłą rolę doradztwa, ankiety sprawdzające poziom 

doradztwa prowadzono również w ramach ewaluacji końcowej i te wyniki badań również 

potwierdzają jakość pracy pracowników biura. Ostateczną weryfikacją problemu oceny jakości 
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doradztwa były wywiady telefoniczne z wnioskodawcami, zarówno tymi, których operacje były 

realizowane jak i tymi, którzy odpadli w trakcie oceny. Wszyscy rozmówcy wyrażali duże 

zadowolenie z procesu konsultacji, doceniali profesjonalizm oraz przyjazne podejście. Osoby 

uczestniczące w wywiadach podkreślały, że jedynie dzięki fachowości pracowników biura 

udało się przebrnąć przez skomplikowane procedury i zrozumieć zawiłości wniosku.  

Plan komunikacji i plan szkoleń 

Głównym celem planu komunikacji było systematyczne informowanie lokalnej społeczności o 

zasadach przyznawania dofinansowania. W ramach planu komunikacji LGD prowadziła 

spotkania i szkolenia dotyczące ogłaszanych naborów wniosków. Tego typu spotkania 

prowadzone były przed każdym naborem i pozwalały potencjalnym wnioskodawcom na 

zrozumienie zakresu konkretnego konkursu oraz zasad ubiegania się o wsparcie. Istotnym 

celem było również utrzymanie dobrego wizerunku i rozpoznawalności LGD. Działania planu 

komunikacji ukierunkowane były również na pozyskanie informacji zwrotnej o procesie oceny 

wniosków i całości wdrażania Strategii.  

Do realizacji powyższych celów LGD wykorzystała cały arsenał narzędzi komunikacyjnych. 

Korzystano z komunikacji elektronicznej w postaci mediów społecznościowych, ankiet 

internetowych, tradycyjnych mediów, telefonów, poczty elektronicznej i komunikatorów. 

Niemniej najlepsze efekty dawały bezpośrednie spotkania w mieszkańcami w ramach spotkań 

konsultacyjnych, doradztwa w biurze LGD czy stoisk informacyjnych na różnego typu 

imprezach lokalnych.  

Do zbadania efektywności działań informacyjnych i konsultacyjnych wykorzystywano ankiety 

papierowe i elektroniczne. Bieżąca analiza ich wyników pozwalała na dopasowanie jakości i 

intensywności działań komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców.  

Szkolenia kierowane do wewnątrz organizacji pozwalały pracownikom biura, członkom Rady i 

członkom Zarządu sprawniej wykonywać swoje zadania. Koncentracja szkoleń dla 

pracowników biura oraz organów LGD miała miejsce na początku wdrażania LSR w latach 

2016/2017. Wtedy to przeprowadzono łącznie 194 osobodni różnego rodzaju szkoleń. W 

kolejnych latach liczba ta znacząco spadła, a szkolenia dopasowane były do bieżących potrzeb 

interesariuszy.  

Funkcjonowanie organów – Zarząd, Rada, Walne Zebranie Członków  

Najważniejszym organem LGD jest Walne Zebranie Członków. Grono to zbierało się co 

najmniej 2 razy do roku i podejmowało istotne decyzje w zakresie wdrażania Strategii. Decyzje 

te dotyczyły zmian i modyfikacji regulaminów stosowanych w Stowarzyszeniu, procedury 

naborów konkursowych oraz grantowych, a także zmiany katalogu kryteriów wyboru operacji. 

W roku 2021 Walne Zebranie Członków odbyło się czterokrotnie. 

Zarząd LGD realizuje bieżące działania związane z realizacją Strategii, a więc jego spotkania są 

częstsze. Jak widać poniżej, zebrania Zarządu odbywają się systematycznie.  
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 Rok 2016 =  12 spotkań 

 Rok 2017 =  11 spotkań ( w tym 1 obiegowo)  

 Rok 2018 =  10 spotkań ( w tym 4 obiegowo) 

 Rok 2019 =  10 spotkań ( w tym 3 obiegowo) 

 Rok 2020 =  8 spotkań 

 Rok 2021 = 11 spotkań  

Z kolei spotkania Rady LGD są silnie uzależnione od liczby ogłaszanych naborów wniosków. Z 

początkiem okresu programowania zebrania odbywały się częściej, w kolejnych latach było ich 

mniej.  

 Rok 2017 =  8 spotkań ( w tym 2 spotkania po protestach) 

 Rok 2018 =  5 spotkań ( w tym 2 po protestach) 

 Rok 2019 =  6 spotkań ( w tym 1 po protestach) 

 Rok 2020 =  3 spotkania 

 Rok 2021 = 3 spotkania ( w tym 1 po protestach)  

 

Rozpoznawalność LGD 

Dbałość o jak najwyższy poziom rozpoznawalności LGD wynika z planu komunikacji, ale jest 

również celem Stowarzyszenia jako takiego. Cel ten wspierają różnego rodzaju działania 

promocyjne, ale również takie jak utworzenie marki lokalnej.  

LGD zrealizowało film promujący obszar pt. ”Brama Sudetów Środkowych – Kraina zaklęta w 

szczególe”. Film został nagrodzony na XV Międzynarodowym Festiwalu FilmAT – II nagroda w 

kategorii Film Promujący Region. 

 

Ponadto LGD premiuje w ramach lokalnych kryteriów wyboru umieszczanie LOGO LGD Kwiat 

Lnu na wszystkich materiałach, tablicach informacyjnych. W związku z tym rozpoznawalność i 

wizualizacja LGD znacznie wzrosła.  
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Wykres 26. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania Kwiat Lnu? 

 

Źródło: badania własne 

 

Wykres 27. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?  

 

Źródło: badania własne 

 

Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu znana jest 80% badanych mieszkańców, którzy jako źródło 

swojej wiedzy na temat stowarzyszenia wskazują w niemal równym stopniu informację 

dostępną w lokalnych urzędach, 21% badanych brało czynny udział w działaniach LGD lub 

przynajmniej obserwowało działania LGD. 
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Inne działania LGD 

Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu prowadzi bardzo szeroko zakrojone działania aktywizacyjne 

i promocyjne, które koncentrują się na obszarze LSR ale również na obszarach 

zaprzyjaźnionych LGD. Z uwagi na brak odpowiedniej ilości miejsca w tym raporcie nie można 

wymienić wszystkich aktywności pracowników biura czy Zarządu. Poniżej zaprezentowano 

najważniejsze i najbardziej znaczące spotkania i imprezy, w których udział wzięło 

Stowarzyszenie: 

 27.08.2016 – udział w wydarzeniu Święto Mleka, Kamienna Góra 

 17.12.2017 – XI Ślężański Festiwal Rzemiosła, Rękodzieła i Produktu Lokalnego  

 15.09.2018 – Dożynki Gminne oraz Targi Ekologiczne Ekotlina – Krzeszów 

 28.09.2018 – Wydarzenie z cyklu „Z małego okna widać góry”, Wrocław 

 21- 23.12.2018 – udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Monschau (Niemcy) – stoisko 

promujące wyroby lokalne z terenu LGD Kwiat Lnu  

 31.08.2019 r. – Święto Mleka i IV Święto Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze 

 26.06.2021 – Jarmark Produktu Lokalnego -Jarmark Dąbrówki, Krzeszów – stoisko z 

wydawnictwem turystycznym 

 16-19.12.2021 – Jeleniogórski Jarmark Świąteczny, Plac Ratuszowy – Promocja Marki Lokalnej 

Sudecki Świat- stoisko z produktami Marki Lokalnej. 

Do powyższych działań promocyjnych można dołączyć również udział przedstawicieli LGD na 

targach turystycznych: 

 08-09.04.2017 – IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 

Kielce 

 28.02.2020 – Udział 1 członka Zarządu w Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego 

we Wrocławiu 

Do działań wykraczających poza organizację naborów wniosków, a nakierowanych na 

społeczną aktywizację i promocje obszaru i LGD można zaliczyć: 

 14 -10.2018 - udział w programie telewizyjnym z cyklu „Teraz Wieś” TVP Wrocław – promocja 

obszaru LGD Kwiat Lnu. 

 10-11.08.2018 – partner organizatora imprezy pn. Jarmark Tkaczy Śląskich. Organizacja dwóch 

konkursów „Prezentacja miejscowości” i „Pamiątka z regionu”.  

 24-25.08.2019 – współorganizator Jarmarku Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim – promocja 

działań LGD Kwiat Lnu. 

 05.09.2021 – Dożynki Wojewódzkie w Domaniowie – organizacja urodzin LEADERa, stoisko 

wszystkich LGD z Dolnego Śląska. 

 22.09.2021 – Gala wręczenia Marki Lokalnej Sudecki Świat – wręczono 22 certyfikaty w 

kategoriach: produkt, miejsce, usługa, wydarzenie. 

Na uwagę zasługuje również sfinansowanie filmu promującego obszar zaprzyjaźnionych LGD, 

którego jakość potwierdzona została zdobyciem drugiej nagrody w Kategorii Film Promujący 

Region (Komunikacja Turystyczna) od Instytucji Filmowej Film – Art (film: „Brama Sudetów 

Środkowych”). 
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Dopełnieniem informacji o dodatkowych działaniach LGD powinno być podkreślenie 

zaangażowania Pani Prezes LGD Kwiat Lnu w inicjatywy związane nie tylko z funkcjonowaniem 

Stowarzyszenia, ale całością spraw związanych z podejście LEADER w Polsce. Pani Prezes 

Bożena Pełdiak od początku okresu programowania jest Członkiem Zarządu Związku 

Stowarzyszeń Dolnośląskiej Sieć Partnerstw LGD oraz Polskiej Sieci LGD Federacji Regionalnych 

Sieci LGD (zaangażowanie na rzecz Sieci LGD).  

 

5.4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

Realizacja rzeczowa – stan na 30.09.2022 r. 

Jak można zauważyć na poniższej tabeli LGD zrealizowała większość zakładanych wskaźników 

w poszczególnych przedsięwzięciach. Dotyczy to wskaźników osiągniętych na poziomie 

podpisanych umów. Nie zawsze podpisana umowa daje gwarancję ostatecznego osiągnięcia 

wskaźnika niemniej można przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że uda się 

skutecznie rozliczyć te operacje. Uwagę zwraca wciąż mały procent realizacji wskaźników (na 

koniec września 2022 roku) dotyczących Liczby utworzonych, przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej oraz Liczby wyeksponowanych atrakcji turystycznych. Przyczyn 

takiej sytuacji należy się dopatrywać w pandemii choroby COVID-19, (m.in. zamknięcie 

działalności branży turystycznej, ponadprzeciętna absencja pracowników, ograniczenia 

prowadzenia działalności w branży handlowej, inflacja). W najbliższym czasie LGD 

koncentrować się będzie na realizacji przedsięwzięć związanych z podejmowaniem 

działalności gospodarczej, które z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia nie znalazło 

dostatecznej liczby zainteresowanych. Kolejnymi priorytetami są koncepcje Smart Village i 

Inkubator Przedsiębiorczości. 

 

Realizacja strategii odbywa się poprzez wsparte finansowo działania, które obrazują zmiany 

dokonane w otoczeniu. Taki efekt mierzony jest za pomocą wskaźników rezultatu i 

oddziaływania co jest procesem długofalowym rozłożonym w czasie nawet kilku lat. 

 

Tabela 15. Realizacja rzeczowa 

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 
Jednostka 
miary 

Stan 
docelowy 

Realizacja (%) 

Umowy Płatności 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na 

potrzeby rekreacyjne i 
kulturowe 

Liczba zagospodarowanych 
miejsc przestrzeni publicznej 

sztuka 34 100 94,12  

Rozwój infrastruktury 
turystycznej 

Liczba utworzonych lub 
zmodernizowanych tras 

turystycznych 
sztuka 4 100 100 
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Liczba utworzonych, 
przebudowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej 

sztuka 42 80,95  35,71 

Działania promujące 
region, markę regionu oraz 

produkty lokalne i 
turystyczne 

Liczba wyeksponowanych 
atrakcji turystycznych 

sztuka 80 0 0 

Liczba rodzajów promocji rodzaje 4 100 100 

Liczba zrealizowanych 
konferencji partnerskich w 

ramach projektu 
międzynarodowego 

sztuka 1 100 100 

Liczba zrealizowanych 
rodzajów wydawnictw w 

ramach projektu 
międzynarodowego 

rodzaje 4 100 100 

Liczba wizyt studyjnych u 
partnerów  

sztuka 1 100 100 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy pn. 

Marka Lokalna 
(wypracowanie i wdrożenie ) 

sztuka 1 100 100 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i 

przyrodniczego 

Liczba obiektów zabytkowych 
poddanych remontom, 

konserwacji, rewitalizacji 
sztuka 3 66,66 33,33 

Liczba miejsc prezentacji 
produktów lokalnych i 

dziedzictwa historycznego 
sztuka 4 100 100 

Liczba miejsc odtwarzania i 
rewitalizacji krajobrazu 

kulturowego wsi 
sztuka 9 100 100 

Działania rozwijające 
potencjał społeczności 

lokalnych i organizacji oraz 
edukacja przyrodnicza i 

klimatyczna 

Liczba powierzonych grantów sztuka 39 100 100 

Liczba koncepcji Smart Village sztuka 8 0 0 

Funkcjonowanie LGD oraz 
włączenie mieszkańców we 

wdrażanie LSR 

Liczba osobodni szkoleń dla 
pracowników LGD 

osobodzień 80 87,5 86,50 

Liczba osobodni szkoleń dla 
organów LGD  

osobodzień 248 89,52 86,50 

Liczba osób/podmiotów, 
którym udzielono 

indywidualnego doradztwa 
osoba 270 128,89 86,50 

Liczba spotkań informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 

mieszkańcami  
sztuka 30 90 86,50 

Liczba wydarzeń 
promocyjnych, na których 

promowano działalność LGD i 
obszar LSR 

sztuka 10 80 86,50 

Liczba stron internetowych 
LGD 

sztuka 1 100 86,50 

Liczba ogłoszeń w lokalnych 
mediach 

sztuka 15 100 86,50 
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Liczba rodzajów wydanych 
materiałów informacyjno-

promocyjnych m.in. (plakaty, 
Głos Leadera, biuletyn, 

broszura) 

wydań 19 100 86,50 

Liczba miesięcy 
funkcjonowania biura w tym: 

zatrudnienie pracowników 
oraz usługi i zadania związane 
z pracą biura i realizacją LSR 

miesiąc 101 70,3 86,50 

Wspieranie tworzenia 
nowych podmiotów 

gospodarczych w tym przez 
osoby z grupy 

defaworyzowanej 
określonej w LSR 

Liczba nowo utworzonych 
firm w tym przez osoby z 
grupy defowaryzowanej 

szuka 36 75,0 52,78 

Rozwijanie podmiotów 
gospodarczych w tym w 
kluczowych branżach dla 

regionu 

Liczba rozwiniętych 
przedsiębiorstw 

sztuka 10 100 40,00 

Inkubator przetwórstwa 
lokalnego 

Liczba utworzonych 
inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego 
sztuka 1 0 0 

Źródło: dane LGD 

 

Postęp finansowy – stan na 31.12.2021 r.  

Postęp rzeczowy ma swoje odzwierciedlenie w postępie finansowym. Widać na poniższym 

wykresie, że do realizacji pozostały fundusze w zakresie rozwijania działalności gospodarczej 

oraz na premii na podjęcie działalności gospodarczej. Znacząca część budżetu, który pozostaje 

do realizacji dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej.  
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Wykres 28. Postęp finansowy (dane w EURO) 

 

Źródło: dane LGD 

 

Opis projektów współpracy 

LGD do 2021 roku zrealizowała 3 projekty współpracy.  

Pierwszy z nich to projekt współpracy z Wielkopolską Siecią Lokalnych Grup Działania 

dotyczący „Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy”. 

W ramach współpracy odbywały się spotkania z Dolnośląską Siecią LGD oraz LGD-ami, 

odwiedziny miejsc związanych z realizacją operacji w ramach LEADER, często połączone 

z warsztatami związanymi z produktem lokalnym. 

Drugi to projekt międzynarodowy z partnerami z Czech: Zrównoważony ruch turystyczny w 

Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim. Główne założenia i cel to wzajemna 

promocja obszarów Lokalnych Grup Działania poprzez wielojęzyczne wydawnictwa 

turystyczne. Partnerami projektu była Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór (Lider 

projektu), Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu oraz  Místní Akční Skupina (MAS) Rozvoj 

Tanvaldska z.s. Działania obejmowały opracowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, 

wydawnictw i gadżetów reklamowych: wspólnego paszportu, map i folderów dla 

rowerzystów, przewodników turystycznych, gier planszowych oraz wiele innych. Do 

dystrybucji materiałów LGD Kwiat Lnu wykorzystała powstałe w wyniku wcześniejszego 

projektu współpracy miejsca informacji turystycznej. W projekcie uwzględniono również 

powstanie strony internetowej, konferencje oraz wizytę studyjną.  
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Rezultatem projektu było zwiększenie wiedzy 40 osób udzielających informacji turystycznej na 

temat atrakcji turystycznych, w tym na temat miejsc mniej znanych oraz produktów lokalnych 

z obszaru trzech partnerskich LGD realizujących operację. Efektem była też promocja 

produktów lokalnych i miejsc turystycznych z obszaru 3 partnerów wśród potencjalnych 

turystów dzięki wydaniu i kolportażu między innymi dwujęzycznych materiałów promocyjnych 

w obiektach zajmujących udzielaniem informacji turystycznej z sektorów publicznego, 

gospodarczego oraz społecznego. 

Trzeci projekt współpracy dotyczył wypracowania marki lokalnej, opracowania kryteriów 

marki, zasad przyznawania, systemu certyfikacji, identyfikacji produktów, produktów rolnych 

oraz rzemiosła. Celem projektu współpracy było Zwiększenie wsparcia rozwoju zielonej 

turystyki Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie i promocję lokalnych produktów i usług 

objętych markami lokalnymi siedmiu partnerów. Partnerzy projektu to: Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Stowarzyszenie LGD 

„Wrzosowa Kraina”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 

Działania Partnerstwo Kaczawskie”.  

Działania w projekcie koncentrowały się wokół konferencji, warsztatów i seminariów 

dotyczących wdrażania marki lokalnej na terenie danego LGD tak, by rozpocząć lub wzmacniać 

procesy dotyczące marki lokalnej. Celem było informowanie, edukowanie partnerów i 

samorządów partnerskich oraz włączanie się podmiotów w system marki lokalnej lub jej 

wspierania jako ważną gałąź turystyki i narzędzie promocji danego regionu oraz Dolnego 

Śląska.  

W efekcie tych działań wzmocniono (lub utworzono) siedem marek lokalnych na obszarze 

Dolnego Śląska. Zwiększono promocję produktów lokalnych z obszaru siedmiu partnerów oraz 

podzielono się wiedzą w zakresie budowania i wdrażania marek lokalnych na Dolnym Śląsku. 

W ramach tego projektu na obszarze działania LGD Kwiat Lnu, nadano pierwsze 22 certyfikaty 

Marki Lokalnej Sudecki Świat, w kilku kategoriach: produktu, usługi i inicjatywy. 

 

 

 

Logo Sudeckiego Świata 

jest wyobrażeniem 

przestrzennym regionu. 

Odzwierciedla 

różnorodność krajobrazu, 

wielość barw o każdej 

porze roku.  

 



   

49 

 

LGD Kwiat Lnu opracowało komplet dokumentacji oraz księgę wizualizacji marki lokalnej 

„Sudecki Świat” (identyfikacja graficzna, projekty gadżetów) oraz przeprowadziło proces 

patentowy dla logo i nazwy marki. 

 

Dodatkowo LGD do 2021 roku, w ramach współpracy z Lokalnymi Grupami Działania z terenu 

kraju, organizowało i przyjęło kilka wizyt studyjnych, realizowanych w ramach KSOW. 

 

Lokalna Grupa Działania (LGD) realizuje również projekty współpracy z innymi niż LGD 

podmiotami: 

Projekt współpracy z Dolnośląską Zieloną Doliną – głównym celem jest współpraca z 

organizatorem Dolnośląską Zieloną Doliną DOZEDO sp. z o.o, która realizuje projekt 

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności wraz certyfikacją produktów 

regionalnych. Szkolenia realizowane były w dwóch blokach tematycznych: Podstawowe 

zasady wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości z uwzględnieniem specyfiki 

produkcji regionalnej  oraz najważniejsze otocznie prawne dla produkcji rolnej i lokalnego 

przetwórstwa żywności. Po ukończonym szkoleniu, zainteresowani hodowcy, producenci 

rolni, przetwórcy mogli poddać procesowi certyfikacji swoje produkty i uzyskać Certyfikat 

„Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. 
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6. Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze 

 

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

W ramach celu ogólnego zaplanowano realizację trzech wskaźników oddziaływania. Ze 

względu na ciągle nie ukończony proces wdrażania Strategii trudno jednoznacznie rozliczyć 

osiągnięcie tych wskaźników w momencie podsumowania niniejszego raportu (uwzględniany 

jest stan na 31.12.2021 r.). 

 

Dochody budżetów gmin wzrastały systematycznie od 2015 roku. Wzrost ten osiągnął w 2021 

roku wartość 52% dla całego obszaru LGD (względem danych z 2015 roku) i praktycznie nie 

różni się od średniej dla całego województwa dolnośląskiego.  

W Strategii założono wzrost poziomu kapitału społecznego mierzony liczbą zarejestrowanych 

organizacji na poziomie 8%. Dane pozyskane z GUS dotyczące liczby fundacji, stowarzyszeń i 

organizacji społecznych wskazują, że od 2015 do 2021 roku ich liczba wzrosła na obszarze LGD 

do 377. Zarejestrowany wzrost jest znacznie wyższy niż ten zakładany w strategii (wzrost o 

79%).  

Wskaźnik wzrostu intensywności ruchu turystycznego obliczany jest wskaźnikiem Schneidera, 

tzn. liczba turystów przypadających na 1000 mieszkańców stałych. W strategii zakłada się 

wzrost wskaźnika o 6,5 punktu. Niestety Główny Urząd Statystyczny nie wspiera już 

pozyskiwania danych o ogólnej liczbie turystów przypadających na każdą z gmin. Dlatego dla 

pośredniej weryfikacji wskaźnika rezultatu zastosowano ocenę zmiany liczby turystów 

zagranicznych na obszarze LGD. W 2015 roku na obszarze LGD udzielono turystom 

zagranicznym 2 984 noclegów. W 2021 roku było to jedynie 2 208 (spadek o 26 %). Zakładając, 

że możemy mówić o adekwatności wahań liczby turystów zagranicznych i krajowych to 

wskaźnika oddziaływania nie udałoby się osiągnąć. Trudno jednak przewidzieć jak sytuacja 

wyglądać będzie w 2023 roku, w momencie ostatecznego rozliczania wskaźników.  
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Ocena wpływu na kapitał społeczny  

Z całą pewnością dofinansowanie jest elementem wspierającym rozwój kapitału społecznego. 

LGD pracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, kołami gospodyń wiejskich oraz 

jednostkami samorządu terytorialnego. Dla kół gospodyń wiejskich oraz organizacji 

pozarządowych możliwość realizacji projektów w całości dofinansowanych przez fundusze 

będące w gestii LGD Kwiat Lnu oraz współpracy z LGD podczas tych realizacji jest doskonałym 

sposobem na wprowadzanie w życie pomysłów lokalnych, a przy okazji podbudowuje wiarę 

środowisk wiejskich w to, że mogą one w sposób realny wpływać na rzeczywistość poprzez 

realizację własnych projektów, niezależnie od działań podejmowanych przez gminy w ramach 

naborów wniosków z funduszy sołeckich. Przekazanie funduszy tym organizacjom na realizację 

ich planów w dużo większym stopniu buduje kapitał społeczny niż samo organizowanie dla 

lokalnych społeczności działań animacyjnych (spotkań, imprez), bowiem poza 

odpowiedzialnością za gospodarowanie funduszami daje im poczucie sprawczości oraz dumy 

z osiągniętych rezultatów. Warunkiem zakończenia każdego projektu w ramach realizacji jest 

zorganizowanie prze jednostkę prowadzącą projekt spotkania – imprezy podsumowującej, 

pokazującej lokalnej społeczności, ile dobrego udało się zrobić w ramach współpracy – jest to 

element budowania zaufania do działalności prowadzonej przez LGD i podbudowuje poczucie 

sprawczości mieszkańców. Z drugiej strony działania animacyjne pozwalają LGD wniknąć w 

grupy lokalne i nawiązać kontakty z jednostkami, którym będzie można w dalszej kolejności 

przekazać odpowiedzialność za realizację grantu. LGD Kwiat Lnu współpracuje ściśle ze 

stowarzyszeniem „Granica”, które od 17 lat przyznaje małe granty z programu „Działaj 

Lokalnie”, jest więc doskonale umocowane w sieci lokalnych organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń nieformalnych i osób fizycznych, dając tym samym LGD doskonałe rozeznanie i 

podbudowę pod jej własne działania na polu działań w kierunku budowy i wzmacniania 

kapitału społecznego. Od roku 2022 do programu „Działaj Lokalnie” zostały włączone 

pozostałe gminy z obszaru LGD, które do tej pory w programie nie uczestniczyły, to jest 

Szczawno-Zdrój i Boguszów-Gorce, a także miasto Kamienna Góra, skutkiem czego lokalne 

jednostki z całego rejonu, które korzystały z małych grantów w programie, są teraz 

stymulowane do zakładania organizacji pozarządowych czy kół gospodyń wiejskich i w 

najbliższej przyszłości będą mogły sięgnąć po większe środki z dotacji z funduszy zarządzanych 

przez LGD. Do tej pory LGD Kwiat Lnu zorganizował szereg spotkań warsztatowych dla osób 

chcących zaangażować się w realizację większych projektów, co stanowi doskonałą 

podbudowę dla prowadzenia takich działań na przyszłość. Dodatkowe masowe działania 

animacyjne dla społeczności lokalnych nie były tutaj konieczne, gdyż znakomita większość 

podmiotów chcących przystępować do naborów wniosków ogłaszanych przez LGD 

dysponowała już doświadczeniem w prowadzeniu projektów przy udziale małych grantów z 

programu „Działaj Lokalnie”, w ramach którego prowadzona jest również promocja 

Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu.  
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Przedsiębiorczość  

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach PROW oraz działań, którymi kieruje LGD Kwiat Lnu, jest 

elementem istotnie stymulującym rozwój, zakładanie działalności gospodarczej, a także 

wzmacniającym samo zainteresowanie osób rozważających potencjalnie założenie takiej 

działalności. Obecność członków stowarzyszenia w centrum lokalnych społeczności oraz ich 

gotowość do kontaktów z mieszkańcami i udzielania im niezbędnych informacji bezpośrednio 

i w wyczerpujący ich wątpliwości sposób. W projektowaniu budżetu na Lokalną Strategię 

Rozwoju na lata kolejne powinno się jednak wziąć pod uwagę wysokość środków 

przeznaczanych na wspieranie przedsiębiorczości oraz zdjęcie z budżetu wymogu 

przeznaczania na ten właśnie cel aż 50% środków. 

 

Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

Przy ocenie wniosków w naborach ogłaszanych przez LGD Kwiat Lnu cel wspierania i rozwoju 

turystyki w regionie był ważnym kryterium, za które przyznawano aż 8 (na 42-43 możliwe) 

punktów. Premiowane były wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w których 

rozwój turystyki w regionie był uwzględniony, dobrze opisany i umotywowany, gdyż turystyka 

została wpisana w Lokalną Strategię Rozwoju jako cel nadrzędny i stowarzyszeniu zależało na 

rozbudowie bazy noclegowej w regionie. Turystyka powinna pozostać ważnym elementem 

budowy strategii na przyszłe lata, choć jej waga w ogólnej skali wsparcia może się nieco 

osłabić, gdyż działalność gospodarcza w branży turystycznej obarczona jest sporym czynnikiem 

ryzyka i może nie być wystarczająco atrakcyjna, aby przytrzymać w regionie zwłaszcza 

przedsiębiorczą młodzież. Dla tej grupy atrakcyjniejsza może być działalność w sektorze usług 

skierowanych do mieszkańców regionu, zapewniająca większą stabilność popytu. Dodatkowo 

inwestycje w infrastrukturę turystyczną staje się obecnie mniej opłacalne ze względu na 

wzrost kosztów materiałów i inflację. Dlatego w przyszłej strategii większy nacisk powinien 

zostać położony na sektor usług lokalnych. 

 

Grupy defaworyzowane  

Według wytycznych, ważną rolę przy konstruowaniu kolejnej strategii rozwoju dla obszaru 

LGD Kwiat Lnu będzie odgrywać młodzież (osoby do 25. roku życia),  która nie stanowi w istocie 

grupy defaworyzowanej, lecz niezwykle ważnej i niepozbawionej wpływu na planowanie i 

realizację strategii. Konsultacje z młodzieżą na każdym etapie jest istotnym elementem 

mogącym skutkować jej chęcią pozostania w regionie, pozwalają bowiem na zmapowanie 

szczególnych potrzeb tej grupy i definicję warunków, które muszą zostać spełnione, by ta 

grupa znalazła dla siebie warunki życia i samorealizacji na miejscu. Jeśli chodzi o realizację 

dotychczasowej strategii duży wpływ na wybór wniosków skierowanych do realizacji miało 

uwzględnienie potrzeb młodej grupy (do 34 roku życia). 
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W kryteriach oceny wniosków dużą rolę odgrywał również ich wpływ na sytuację osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie problemowi ubóstwa oraz bezrobocie trwałe w gminach 

wiejskich. 

Innowacyjność  

Zrealizowanych zostało szereg projektów, które 

według wielu kryteriów i na podstawie ich 

porównania z projektami realizowanymi w innych 

Lokalnych Grupach Działania mogą zostać 

zaklasyfikowane jako innowacyjne. Przykładami 

takich projektów mogą być: pierwsza w Polsce 

mapa turystyczna z kodem QR, w której po 

uruchomieniu pojawia się audioprzewodnik, 

Chicken Land jako miejsce służące edukowaniu 

dzieci w zakresie ekologicznego chowu kur, SPA na 

łące pod gołym niebem, oraz szereg 

innowacyjnych pomysłów na rozbudowę bazy 

noclegowej, jak glampingi, namioty sensoryczne 

czy wyposażenie wybudowanych przez 

prywatnego przedsiębiorcę turystycznego 

kompleksu jurt w rowery elektryczne. W zakresie 

zgłaszania projektów innowacyjnych dużą 

aktywność wykazują grupy młodych, co jest 

również ważnym elementem 

dowartościowującym aspekt innowacyjności. 

 

 

 

Projekty współpracy  

LGD Kwiat Lnu realizuje trzy projekty współpracy. Pierwszy z nich to projekt współpracy z 

Wielkopolską Siecią Lokalnych Grup Działania dotyczący „Działania LGD na rzecz tworzenia 

sieci kontaktów i wzmacniania współpracy”. Drugi, „Zrównoważony ruch turystyczny”, był 

projektem międzynarodowym, realizowanym we współpracy z grupą czeską i LGD Duch Gór, i 

dotyczył promocji walorów turystycznych regionu. W ramach współpracy, oprócz wymiany 

wzajemnej doświadczeń i pomysłów z czeskim partnerem, przygotowane zostały materiały 

promujące trzy regiony wśród turystów koncentrujących się w głównych turystycznych 

ośrodkach takich jak szczególnie zatłoczony w sezonach Karpacz i zachęcenie ich do poznania 

szerszej oferty i odwiedzenia sąsiednich, atrakcyjnych miejsc zarówno w obszarach obu LGD 
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jak i w Republice Czeskiej. Wydany został między innymi wspólny „paszport turystyczny” 

ukazujący niezwykłe walory i atrakcje turystyczne regionów. 

Trzeci projekt współpracy był projektem realizowanym przez siedem Lokalnych Grup Działania 

z terenu województwa dolnośląskiego i dotyczył budowania lokalnej marki własnej. W ramach 

współpracy LGD Kwiat Lnu opracowało komplet dokumentacji oraz księgę wizualizacji marki 

lokalnej „Sudecki Świat” (identyfikacja graficzna, projekty gadżetów) oraz przeprowadziło 

proces patentowy dla logo i nazwy marki. Statuetki nagrody „Sudecki Świat” dla najlepszych 

marek lokalnych zostały wręczone podczas pierwszej uroczystej gali. 

Ważnym aspektem projektów współpracy jest to, że zwykle w wyniku wspólnie 

podejmowanych działań powstają długotrwałe efekty. 

 

Ocena funkcjonowania LGD   

Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania nie powinno być aż tak silnie uzależnione od 

urzędów marszałkowskich i ARiMR – przedsiębiorcom, realizującym wnioski w ramach 

projektów LGD, potrzebna jest świadomość, że ich współpraca z LGD nie polega tylko na 

ocenie wniosków i udzielanym doradztwie, ale też jest oceniana i doceniana przez organizację 

pozarządową obecną w miejscu ich działań, a nie tylko przez pracowników urzędów na 

podstawie nie do końca jasnych dla nich kryteriów. Ważnym aspektem procesu przyznawania 

funduszy na realizacje projektów jest możliwość przeprowadzenia ze składającymi wniosek 

rozmowy na temat jego jakości, wskazania jego mocnych i słabych stron. To ważne również ze 

względu na edukację społeczności wiejskiej, budowanie świadomości, że można mieć realny 

wpływ na zmiany we własnym otoczeniu, że rozwój lokalny jest kierowany przez społeczność 

we współpracy z lokalnymi władzami.  

LGD i LEADER powinny skupić się przede wszystkim na pracy oddolnej, uświadomić lokalnej 

społeczności, że finansowanie unijne nie jest dla wybrańców, dużych przedsiębiorców, którzy 

wiedzą, jak je uzyskać, że każdy może i powinien po nie sięgnąć, jeśli ma dobry pomysł na 

projekt lokalny. 

Jednym z najważniejszych czynników utrudniających pracę w LGD jest nadmierna biurokracja. 

Dotyczy to zarówno wnioskodawców, którzy muszą wypełniać rozbudowany wniosek oraz 

załączniki już na etapie składania wniosku, ale również LGD. Ilość dokumentacji, którą muszą 

wytworzyć pracownicy biura znacząco ogranicza ich możliwości aktywizacji społecznej 

mieszkańców. 

Powiązanym z powyższym czynnikiem jest opresyjna forma tej formy wrażania strategii jakim 

są granty. Sama idea oddolnych i przyjaznych projektów grantowych została uwikłana w 

obowiązkową dokumentację, obarczenie LGD odpowiedzialnością za wycofywanie się 
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zadaniobiorców czy wreszcie brak zapewnienia pełnego prefinansowania operacji 

realizowanych społecznie.  

Trzecim utrudnieniem jest sposób bieżącego finansowania LGD obliczany na podstawie 

wskaźników podpisanych umów w Urzędzie Marszałkowskim. Nawet jeśli LGD wywiązuje się 

w terminie ze swoich obowiązków, ogłasza i rozstrzyga nabory i przekazuje dokumentację do 

Samorządu Województwa to nie może mieć pewności prawidłowego finansowania własnej 

działalności. Uzależnienie finansowania od skuteczności innych instytucji nie jest 

sprawiedliwym i skutecznym rozwiązaniem. 

 

Ocena procesu wdrażania 

Pracę LGD utrudnia biurokracja, zwłaszcza w realizacji zadań animacyjnych, gdy do każdego 

dokumentu zgłaszane są liczne uwagi, kierowane szczegółowe pytania i każdy drobiazg 

skutkuje nanoszeniem kolejnych poprawek do dokumentacji. W obliczu natłoku tego tupu 

obowiązków brakuje czasu na rzeczywiste działania i spotkania z mieszkańcami wszystkich 168 

wsi przynależnych do obszaru LGD Kwiat Lnu. Obecnie panuje zasada, że przedstawiciele LGD 

są obecni na spotkaniach – imprezach podsumowujących efekty projektów grantowych, 

pomagając w zaprezentowaniu ich pozytywnych skutków, promocji miejsca i docenienia osób 

w nie zaangażowanych. Członkowie stowarzyszenia mają ambicję uczestniczyć przynajmniej 

raz do roku w spotkaniach i zebraniach w każdej miejscowości, na co nie zawsze udaje się 

znaleźć czas i zasoby.  

Uproszczone zostały natomiast w dużym stopniu procedury finansowe. Problemem jednak 

pozostaje nadmierne przeciąganie się procesów planowania, podczas których zmieniają się 

kursy walut, i w momencie zakończenia planu prawie zawsze należy przeliczać go na nowo, po 

nowym kursie Euro, co dodatkowo komplikuje i wydłuża cały proces. Podobnie przeciągają się 

procesy związane z realizacją pozytywnie rozpatrzonych wniosków – niejednokrotnie od 

momentu decyzji o przyznaniu finansowania do uruchomienia funduszy upływa rok, podczas 

którego projekt po prostu czeka na możliwość realizacji. 

Kryteria wyboru operacji nie są idealne ale pozwalają na wybór najlepszych wniosków spośród 

złożonych w danym naborze. Kryteria są pod stałą kontrolą i podlegają okresowej weryfikacji. 

W przypadku zdiagnozowania odstępstwa od warunków społecznych lub ekonomicznych są 

korygowane i zmieniane. Ogłoszona pandemia spowodowała, że LGD zrezygnowała z 

kryterium premiowania dodatkowego zatrudnienia, ale gdy sytuacja się poprawiła powyższe 

kryterium powróciło.  

System wskaźników jest odpowiedni, a sama realizacja nie stanowi większego problemu. 

Beneficjenci związani z przedsiębiorczością wnioskowali o zmniejszenie presji zatrudnieniowej 

oraz przesuwanie terminów. Największym problemem w realizacji wskaźników jest inflacja i 

dezaktualizacja kalkulacji związanych z zakupami (również w przypadku zakupu wyposażenia). 
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Takie problemy oraz kłopoty indywidualne wnioskodawców mogą spowodować, że umowy 

zostaną rozwiązane i fundusze wrócą do budżetu LGD celem ponownego wykorzystania. Na 

tym etapie wdrażania strategii może zabraknąć czasu na ponowne ogłoszenie naborów.  

 

Wartość dodana podejścia LEADER 

W Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia bardzo chętnie uczestniczą wójtowie i 

burmistrzowie z obu powiatów obszaru objętego LGD Kwiat Lnu, podkreślając, że jest to często 

jedyna okazja dla nich, by się spotkać i wymienić doświadczenia w tym właśnie gronie. 

Przedstawiciele gmin wykorzystują ten czas, by spotkać się i porozmawiać również z 

przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.  

Na spotkania networkingowe organizowane przez LGD zapraszane są również przede 

wszystkim organizacje, które realizowały projekty z różnych lokalizacji. Daje im to szanse do 

zaprezentowania efektów własnej działalności i poznanie sposobów pracy oraz wykorzystanie 

doświadczeń innych. Przedstawiciele organizacji chętnie korzystają z tej możliwości, a ponadto 

w konsekwencji zapraszają się do siebie nawzajem, aby na miejscu zaprezentować, co udało 

się osiągnąć i w jaki sposób. Daje to nieprawdopodobne pole dla wzajemnej inspiracji i w wielu 

przypadkach skutkuje nowymi inicjatywami i zakładaniem nowych stowarzyszeń – w ten 

sposób powstały koła gospodyń wiejskich w Bukówce i Czarnym Borze. Spotkania te są więc 

doskonałą platformą dla promocji podejmowania tego typu działań. 

Z drugiej strony należy synergię wynikającą z inspiracji wykorzystywać w sposób rozważny, 

gdyż niekoniecznie każda lokalizacja potrzebuje tych samych rozwiązań, nie wszędzie 

potrzebna jest taka sama siłownia czy taki sam plac zabaw. Ponadto często wyzwaniem jest 

generowanie pomysłów na sposoby pełnego wykorzystania powstałej infrastruktury z 

korzyścią dla różnych grup, np. seniorów czy szkół. Przykładem doskonałego wykorzystania 

powstałych obiektów może być park w Lubawce, którego wyposażenie zostało w 90% 

sfinansowane z projektów w różnych okresach, cieszący się niezwykłą popularnością wśród 

mieszkańców nieustannie tłumnie go odwiedzających.  

Niestety nie wszystkie realizacje cieszą się tak dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej, 

co często wynika z niewłaściwej oceny sytuacji: plac zabaw we wsi, w której przy każdym domu 

jest huśtawka i zjeżdżalnia nie będzie tak samo popularny jak w miejscowości, gdzie takich 

przydomowych ogródków nie ma. Zdarzają się też obiekty użyteczności publicznej, przy 

realizacji których nie pomyślano o wyposażeniu ich w zieleń, co siłą rzeczy obniża ich 

atrakcyjność. Być może należy przeprowadzić inwentaryzację zrealizowanych inwestycji i 

niektóre z powstałych realizacji w następnych krokach uzupełnić o elementy podnoszące ich 

walory społeczne.  
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7. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

Lokalna Grupa Działania to trójsektorowe Partnerstwo. Pierwszy jego filar stanowią 

samorządy. Współpraca na tym poziomie jest bardzo dobra, a relacje pomiędzy włodarzami, 

a LGD nie wymagają poprawy, a jedynie utrzymania. Organizacje pozarządowe są liczne i 

działają sprawnie. Dzięki szeroko zakrojonym projektom grantowym Stowarzyszenie 

zapewniło sobie współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi i obecnie obydwie 

strony mogą na siebie liczyć. Nie ulega wątpliwości, że komponent społeczny Partnerstwa jest 

silną stroną całego przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy natomiast traktują LGD dużo bardziej 

utylitarnie. Pozyskanie wsparcia i realizacja projektu tylko w nielicznych przypadkach skutkuje 

dalszą współpracą i stałą komunikacją z LGD. Wydaje się, że rekomendacją dla Stowarzyszenia 

powinno być wzmocnienie aktywności przedsiębiorców w całości działań LGD. 

Mimo, że biuro nie jest organem LGD to jego rola w funkcjonowaniu Stowarzyszenia jest 

kluczowa. Wnioskodawcy, beneficjenci oraz pozostali interesariusze oceniają działania LGD 

właśnie z perspektywy aktywności, zaangażowania i kompetencji pracowników biura. Zakres 

zadań stojących przed pracownikami nie ułatwia utrzymania wysokiego poziomu 

funkcjonowania na wszystkich polach aktywności. Niemniej wyniki badań pochodzące z 

różnych narzędzi i źródeł wyraźnie wskazują na bardzo wysokie zadowolenie z pracy biura. 

Doceniana jest organizacja pracy, komunikatywność, kultura osobista, a także kompetencje 

merytoryczne i profesjonalizm zawodowy. Na jakość pracy biura i wizerunek LGD z pewnością 

wpłynęła pozytywnie zmiana lokalizacji siedziby. Rekomendacją dla Zarządu LGD jest z 

pewnością utrzymanie i ciągła poprawa warunków pracy osób zatrudnionych w biurze, 

również w wymiarze finansowym, tak istotnym w kwestii stabilizacji zatrudnienia. 

Rada LGD ma za zadanie dokonywanie oceny wniosków napływających w konkursach oraz 

wybór operacji do dofinansowania. Podstawowym narzędziem, którym posługuje się Rada 

LGD jest katalog lokalnych kryteriów wyboru. To przede wszystkim od niego zależy wybór do 

dofinansowania lepszych wniosków, a w konsekwencji osiąganie wskaźników. Dlatego celem 

LGD powinno być opracowanie jak najlepszych kryteriów wyboru oraz stała dbałość o ich 

jakość. Rada LGD pełni również dodatkową rolę w Stowarzyszeniu. Skład uwzględniający 

poszczególne gminy, sektory i grupy interesu powoduje, że Rada jest ścisłą reprezentacją 

lokalnej społeczności. Członkowie Rady stale komunikują się z LGD i stanowią pierwszą grupę 

wsparcia dla Zarządu i biura LGD. Członkowie Rady powinni zatem uczestniczyć w szkoleniach 

nie tylko związanych z oceną i wyborem operacji ale też innych, wzmacniających kompetencje 

grupowe czy umiejętności społeczne. 

Aktualnie realizowana Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na podstawie danych z 

2014 roku. Zmiany dokonywane przez ostatnie lata dotyczyły przede wszystkim planu 

działania i dopasowania go do zmieniającej się sytuacji finansowej. Zmiany dotyczyły również 

kryteriów wyboru operacji jako kluczowego narzędzia oceny wniosków. Jednak stabilność w 

zakresie przedsięwzięć oraz katalogu osób z grup defaworyzowanych nie odpowiada 
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dynamicznie zmieniającym się warunkom społecznym i ekonomicznym. Rekomendacją na 

kolejny okres programowania powinno być założenie większej elastyczności i możliwości 

znaczących korekt w przypadku zdiagnozowania zmiany warunków wyjściowych diagnozy. 

Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu przyłożyła dużą wagę do projektów grantowych. 

Skutkowało to z dużym wysiłkiem oraz ryzykiem związanym z źle zaprojektowanymi 

warunkami prowadzenia tego typu konkursów. Ogromne znaczenie merytoryczne tych 

projektów, zarówno w zakresie rzeczowym jak i rozwojowym zostało wyraźnie potwierdzone, 

szczególnie poprzez rozkwit aktywności społecznej oraz działalności organizacji 

pozarządowych. Wpłynęło to na podjęcie przez LGD Kwiat Lnu decyzji, aby po wyborze 

wnioskodawców realizujących zadania grantowe i podpisaniu umowy, przekazywać dotacje z 

góry w wysokości 100%, bez konieczności  posiadania własnego wkładu finansowego. Pierwsze 

dofinasowane granty związane były z realizacją działań aktywizujących (m.in. warsztaty, 

zajęcia aktywizujące, szkolenia), w późniejszym czasie z realizacją działań inwestycyjnych 

(place zabaw, siłownie zewnętrzne, ekoprzestrzenie, wiaty).  

 

Św. Florian ze Świętej Góry w Lubawce 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica” 

 

Ekomuzeum 
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Chełmska” 

 

Żywa Pamięć 
Fundacja Anna w Gostkowie 

 

Ekochatka 
Stowarzyszenie Niedamirów – Wioska Cudów 

 

Należy podjąć działania w celu uświadomienia organom zarządzającym wagi projektów 

granowych w budowaniu kapitału społecznego obszaru LSR, ale także błędnych zasad 
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ograniczających pozytywne skutki grantów w zakresie niepotrzebnego ryzyka, rozbudowanych 

procedur, sposobu finansowania oraz zasad kontroli.  

Jednym z ważniejszych celów działania LGD Kwiat Lnu jest rozwój turystyki na obszarze 

partnerskich gmin. Głównym kanałem wspierania działań pro turystycznych były projekty 

grantowe. Działania te podniosły poziom atrakcyjności obszaru oraz poprawiły dostęp do 

małej infrastruktury turystycznej. Działania własne LGD oparły się w dużej mierze na 

projektach współpracy i dzięki nim udało się poszerzyć możliwości promocji i informacji o 

lokalnych zasobach turystycznych i kulturowych. Opracowano przewodniki turystyczne i 

innowacyjne mapy obszaru LSR. Największym wyzwaniem, a jednocześnie sukcesem było 

opracowanie i wdrożenie marki lokalnej Sudecki Świat. Pierwsze działania i wydane certyfikaty 

wskazują na duże zainteresowanie społeczności takim sposobem rozwoju i wspierania 

turystyki. Należy intensywnie wspierać i rozwijać tę inicjatywę w najbliższej przyszłości. 

 

 

 

Ewaluacja końcowa wymagała od wszystkich członków Stowarzyszenia wytężonej pracy. 

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

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

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

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

uczestnictwo w wywiadach grupowych i indywidualnych, czy też poprzez wypełnianie 

anonimowych ankiet. 

 

 

 

 

                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

 

Narzędzia badawcze 

9.1. Scenariusz wywiadu pogłębionego z członkami Rady 

1. Doświadczenie w zasiadaniu w Radzie i ocenianiu wniosków; 

2. Ocena procesu wyboru operacji, regulaminu Rady, procedur, dokumentacji; 

3. Charakter trudności i problemów w ocenianiu wniosków; 

4. Najczęstsze błędy i problemy w wypełnianiu wniosków przez wnioskodawców; 

5. Znajomość procedur i instrukcji wśród wnioskodawców; 

6. Skuteczność doradztwa i wpływ na jakość wniosków; 

7. Wpływ wsparcia firm konsultingowych i zewnętrznych ekspertów na jakość wniosków; 

8. Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)? 

9. Jakość kryteriów, którymi posługuje się Rada, czy są jednoznaczne i precyzyjne? Jeśli 

nie to które są trudniejsze do interpretacji? 

10. Jak wygląda proces zmiany kryteriów i jaki udział w tym procesie ma Rada? 

11. Czy wnioski, które wpływają do LGD są naprawdę innowacyjne? 

12. Jak wygląda proces rozpatrywania protestów? 

 

9.2. Scenariusz wywiadu pogłębionego z wnioskodawcami/beneficjentami (dot. 

zarówno realizujących projekty jak i tych których projekty nie są realizowane): 

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

ona znacząca; 

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

wynajmowano firmę lub osobę do pomocy w opracowaniu wniosku; 

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

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

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

6. Proces administracyjny po dokonaniu wyboru operacji do dofinansowania; 

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

realizacji 

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

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

osób, które nie uzyskały dofinansowani) 

10. Podsumowanie i ogólne opinie o trudnościach i dobrych stronach procesu. 
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9.3. Scenariusz wywiadu pogłębionego z Prezesem (członkiem Zarządu) oraz 

kierownikiem biura  

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

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

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

4. ▪ Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR 

jest wskazane?  

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

zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

6. ▪ W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

7. ▪ Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania 

ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

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

9. ▪ Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

10. ▪ Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

11. ▪ Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości?  

12. ▪ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała 

LSR?  

13. ▪ Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)?  

14. ▪ Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających 

informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

15. ▪ Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi 

aktorami, budowanie powiązań między nimi i sieciowanie?  

16. ▪ Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest w 

dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?  

17. ▪ Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym 

potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się 

do jego wzmocnienia?  

18. ▪ Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem 

siebie lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

 

9.4. Scenariusz wywiadu pogłębionego z przedstawicielami gmin: 

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

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

mieszkańców (kapitału społecznego)?  

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

podejmowanie czy na rozwój działalności gospodarczej? 

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

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

(młodzież, seniorzy, niepełnosprawni) 
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4. Jeśli chodzi o kulturę i turystykę. Czy działania LGD jakoś wpłynęły na rozwój obszaru 

w tej dziedzinie? 

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

pomiędzy gminami a LGD. 

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

LGD mają włodarze gmin partnerskich? 

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

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

8. W czym należałoby szukać największej zalety istnienia LGD? 

9. Czy jest coś co można by poprawić w działaniach LGD?  

 

9.5. Scenariusz wywiadu pogłębionego z przedstawicielem Urzędu 

Marszałkowskiego: 

1. Jak układała się współpraca pomiędzy LGD, a Samorządem Województwa? 

2. Jak ogólnie można ocenić funkcjonowanie LGD? 

3. Na jakim poziomie odbywała się komunikacja pomiędzy LGD a SW? 

4. Jak można ocenić jakość tej komunikacji? 

5. Jak wyglądała jakość dokumentacji konkursowej (i innej) dostarczanej przez LGD po 

zakończeniu naborów? 

6. Czy kontrole prowadzone w LGD wykazały nieprawidłowości, a jeśli tak, to jakie kroki 

naprawcze podjęto? 

7. Jak oceniany jest systematyczny monitoring realizacji Strategii oraz poprawność 

prowadzenia Warsztatów refleksyjnych jako narzędzia ewaluacji wewnętrznej? 

8. Czy na etapie wdrażania Strategii wynikały rozbieżności pomiędzy danymi 

gromadzonymi w LGD i w SW. Jeśli tak to w jaki sposób były one korygowane? 

 

9.6. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego 

1. Wprowadzenie 

a. Przedstawienie moderatora, opisanie celu badania, anonimowości uzyskanych 

odpowiedzi, konieczność nagrywania wywiadu z uwagi na późniejszą analizę 

wyników 

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny   

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

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

3. Przedsiębiorczość   

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

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

LSR jest wskazane?  

4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe   



   

66 

 

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

zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

5. Grupy defaworyzowane   

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

w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

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

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

ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

7. Innowacyjność   

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

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

8. Ocena funkcjonowania LGD   

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

skuteczną realizację LSR?  

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

informacyjno-promocyjnych, doradczych)?  

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

LSR?  

9. Zakończenie spotkania 

Czas trwania 120 minut 
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9.7. Ankieta kierowana do wnioskodawców, beneficjentów i członków LGD 

Ocena funkcjonowania 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2014-2020 opracowanej wspólnie z mieszkańcami naszego regionu. Strategia ta realizowana jest 
przez szereg przedsięwzięć, których zadaniem jest rozwiązywanie potrzeb mieszkańców. 

 

W ramach podsumowań wdrażania programu oraz wypełniając zapisy zawarte w Strategii 
przygotowaliśmy ankietę. Zarówno podczas tworzenia dokumentu jak i teraz Państwa zdanie jest dla 
nas niezmiernie istotne.  

 

Wszystkie dane pozyskane w ramach tej ankiety będą traktowane poufnie, a analizy dotyczyć będą 
jedynie uogólnionych opinii. 

 

Prezes LGD 

 

1. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania? LGD działa: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Bardzo dobrze 

2.    Raczej dobrze 

3.    I dobrze i źle 

4.    Raczej źle 

5.    Bardzo źle 

6.    Trudno powiedzieć 

 

2. Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 
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  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1.  Godziny pracy biura LGD 
są dogodne dla klientów 

        

2.  Strona internetowa 
zawiera aktualne 
informacje 

        

3.  Odpowiedzi na wiele 
pytań można uzyskać 
telefonując do biura LGD 

        

4.  Łatwo umówić się na 
spotkanie z 
pracownikami biura LGD 

        

 

3. Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1.  Pracownicy mają wiedzę 
odpowiednią do 
wykonywanej pracy 

        

2.  Pracownicy z 
zaangażowaniem 
wykonują swoje 
obowiązki 

        

3.  Pracownicy udzielają 
rzetelnych informacji i 
porad 

        

4.  Pracownicy są mili i 
uprzejmi 

        

 

4. Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Biura LGD w poniższych wymiarach: 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

I dobrze 
i źle 

Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Trudno 
powiedzieć 

1.  prowadzenie 
doradztwa 

            

2.  organizacja naborów 
wniosków 
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3.  pozyskiwanie 
dodatkowych funduszy 
zewnętrznych 

            

4.  informowanie członków 
LGD o funkcjonowaniu 
LGD 

            

5.  prowadzenie działań 
informacyjnych i 
promocyjnych dla 
mieszkańców 

            

6.  współpraca z innymi 
LGD 

            

 

5. Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania? Proszę 
zaznaczyć nie więcej niż 3 najważniejsze kanały pozyskiwania informacji 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.    Bezpośrednie kontakty z Władzami LGD 

2.    Bezpośrednie kontakty z pracownikami Biura 

3.    Walne zebranie członków 

4.    Oficjalna strona internetowa LGD 

5.    Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w miejscowościach na terenie LGD 

6.    Portale społecznościowe 

7.    Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów (warsztaty, imprezy) 

8.    Informacja bezpośrednia w siedzibie (biurze) LGD 

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

 

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

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.    Ankieta papierowa 

2.    Ankieta elektroniczna 

3.    Kontakt bezpośredni z przedstawicielem LGD 

4.    Kontakt mailowy 

5.    Kontakt telefoniczny 

6.    Kontakt poprzez portal społecznościowy (np. czat z pracownikiem LGD) 
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7.    
Panel dyskusyjny po zakończeniu szkoleń i spotkań (możliwość zadawania pytań, zgłaszania 
uwag) 

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

 

7. Skąd, przede wszystkim, czerpie Pan(i) informacje o potrzebach mieszkańców? Proszę wskazać nie 
więcej niż 3 najważniejsze źródła. 

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.    Z własnego doświadczenia 

2.    Z rozmów z mieszkańcami 

3.    Z rozmów z samorządowcami, członkami organizacji pozarządowych itp. 

4.    Z mediów (lokalna prasa, telewizja, radio) 

5.    Z Internetu (portale, wortale, fora dyskusyjne) 

6.    Z badań społecznych i analiz gospodarczych 

7.    Z innych źródeł (jakich?) ............................................. 

 

8. Czy nabory wniosków ogłaszane przez Lokalną Grupę Działania odpowiadały na potrzeby 
mieszkańców? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Idealnie wpisywały się w potrzeby mieszkańców 

2.    W większości przypadków wpisywały się w potrzeby mieszkańców 

3.    Często mijały się z potrzebami mieszkańców 

4.    Prawie w ogóle nie odpowiadały na potrzeby mieszkańców 

5.    Trudno powiedzieć 

 

9. Jakie są najważniejsze problemy społeczne mieszkańców regionu (Pana/Pani gminy)?Proszę 
odpowiedzieć własnymi słowami. 

Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 

10. Czy realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w rozwiązywaniu problemów społecznych? 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 
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  Zdecydo
wanie tak 

Raczej 
tak 

I tak i 
nie 

Raczej 
nie 

Zdecydow
anie nie 

Nie 
dotyczy 

1.  Związane z potrzebą 
zakładania i rozwijania 
działalności gospodarczej 

            

2.  Związane z potrzebą budowy 
lub remontu infrastruktury 
drogowej 

            

3.  Związane z potrzebą rozwoju 
infrastruktury społecznej i 
kulturalnej (np. świetlice 
wiejskie, place zabaw dla 
dzieci)  

            

4.  Związane z potrzebą rozwoju 
infrastruktury turystycznej, 
sportowej i rekreacyjnej (np. 
boiska, siłownie zewnętrzne, 
altany) 

            

5.  Związane z potrzebą rozwoju 
aktywności społecznej 
mieszkańców (np. warsztaty, 
spotkania, pikniki, szkolenia) 

            

6.  Związane z potrzebą 
zachowania dziedzictwa 
lokalnego 

            

7.  Związane z potrzebą 
promocji obszaru objętego 
LSR 

            

 

11. Czy Pana(i) zdaniem środki finansowe przeznaczone na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 
zostały wydane efektywnie (z korzyścią dla społeczności)? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Zdecydowanie tak 

2.    Raczej tak 

3.    Raczej nie 

4.    Zdecydowanie nie 

5.    Trudno powiedzieć 

 

12. Czy Pana(i) zdaniem za pomocą innych projektów można byłoby osiągnąć podobne rezultaty? 
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Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Tak, inne projekty byłyby bardziej efektywne 

2.    Zastosowanie innych projektów dałoby podobne rezultaty 

3.    Nie, inne projekty byłyby mniej efektywne 

4.    Trudno powiedzieć 

 

13. Czy Pana(i) zdaniem LGD powinna podejmować dodatkowe działania aby rozwiązywać problemy 
społeczne mieszkańców obszaru LGD? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    LGD powinna ograniczyć się do założeń Lokalnej Strategii Rozwoju 

2.    LGD powinna podejmować również wyzwania wykraczające poza LSR 

3.    Trudno powiedzieć 

 

14. Co jeszcze mogła by zrobić LGD, aby skuteczniej rozwiązywać problemy społeczne? 

Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 

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

 

15. W której gminie Pan(i) mieszka? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    1. Gmina Kamienna Góra 

2.    2. Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój 

3.    3. Gmina Lubawka 

4.    4. Gmina Marciszów 

5.    5. Gmina Stare Bogaczowice 

6.    6. Gmina Czarny Bór 

7.    7. Gmina Mieroszów 
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8.    8. Gmina Miasto Boguszów – Gorce 

 

16. Płeć 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Kobieta 

2.    Mężczyzna 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    mniej niż 18 lat 

2.    od 18 do 25 lat 

3.    od 26 do 35 lat 

4.    od 36 do 50 lat 

5.    więcej niż 50 lat 

 

18. Jestem: 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.    Rolnikiem 

2.    Członkiem organizacji społecznej (stowarzyszenie, fundacja, KGW lub OSP) 

3.    Przedsiębiorcą 

4.    Reprezentantem podmiotu z sektora publicznego (gmina, dom kultury) 

5.    Żadne z powyższych 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

9.8. Ankieta kierowana do mieszkańców obszaru LGD 
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Poziom satysfakcji mieszkańców 

 

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

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Zdecydowanie tak 

2.    Raczej Tak 

3.    Trochę tak/trochę nie 

4.    Raczej nie 

5.    Zdecydowanie nie 

6.    Nie mam zdania 

 

2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnich latach (od 2016 roku) 
warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Zdecydowanie tak 

2.    Raczej Tak 

3.    Trochę tak/trochę nie 

4.    Raczej nie 

5.    Zdecydowanie nie 

6.    Nie mam zdania 

 

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

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 
dobrze 

Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo 
źle 

Nie 
mam 
zdania 
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1.  Atrakcyjności 
turystycznej 

            

2.  Promocji dziedzictwa 
kulturowego, zasobów 
naturalnych i turystyki 

            

3.  Infrastruktury i oferty 
kulturalnej 

            

4.  Infrastruktury i oferty 
sportowej i rekreacyjnej 

            

5.  Infrastruktury drogowej             

6.  Zaangażowania 
mieszkańców w 
rozwiązywanie 
lokalnych problemów 

            

7.  Tożsamości 
mieszkańców z 
regionem 

            

8.  Działań i usprawnień na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 

            

9.  Działań na rzecz 
bezrobotnych 

            

10.  Działań na rzecz osób 
przed 34 rokiem życia 

            

11.  Działań na rzecz osób po 
50 roku życia 

            

12.  Działań na rzecz kobiet             

13.  Możliwości 
zatrudnienia poza 
rolnictwem 

            

14.  Sprzyjających 
warunków dla 
przedsiębiorców i 
prowadzenia firmy 

            

 

4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń: 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydow
anie tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydo
wanie nie 

nie 
wiem 

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

2.  Biorę udział w przygotowywaniu 
gminnych wydarzeń (sam(a) albo w 
ramach grupy, do której należę) 

          

3.  Należę do stowarzyszenia/organizacji 
pozarządowej (stowarzyszenie, 
fundacja) 

          

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

          

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

          

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

          

7.  Znam najważniejsze fakty 
historyczne dotyczące mojej 
miejscowości/gminy 

          

8.  Potrafię wskazać najważniejsze 
atrakcje turystyczne w okolicy 

          

9.  Na terenie mojej gminy mogę 
rozwijać się zawodowo 

          

10.  W mojej gminie powstaje wiele firm           

11.  W mojej gminie chętnie inwestują 
przedsiębiorcy 

          

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

          

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Zdecydowanie tak 

2.    Raczej Tak 

3.    Trochę tak/trochę nie 

4.    Raczej nie 

5.    Zdecydowanie nie 
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6.    Nie mam zdania 

 

6. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    tak 

2.    nie 

 

7. Jakie są powody? 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.    Trudny dostęp do edukacji 

2.    Trudny dostęp do instytucji kultury 

3.    Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi 

4.    Brak perspektyw zawodowych 

5.    Powody osobiste/ rodzinne 

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

 

8. Czy w Pana/i gminie, począwszy od 2016 r. realizowano projekty ze środków unijnych? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Tak 

2.    Nie 

 

9. Ile projektów zrealizowano? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Od 1 do 5 

2.    Od 6 do 10 

3.    Więcej niż 10 

4.    Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

10. Czy projekty te poprawiły warunki życia w gminie? 
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Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Zdecydowanie tak 

2.    Raczej tak 

3.    Trudno powiedzieć 

4.    Raczej nie 

5.    Zdecydowanie nie 

6.    Nie mam zdania 

 

11. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych, 
począwszy od 2016 r.? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Tak często 

2.    Tak, czasem 

3.    Trudno powiedzieć 

4.    Nie 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Tak 

2.    Ani tak, ani nie 

3.    Nie 

 

13. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych 
ze środków unijnych, począwszy od 2016 r.? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Tak często 

2.    Tak, czasem 
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3.    Trudno powiedzieć 

4.    Nie 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Tak 

2.    Trudno powiedzieć 

3.    Nie 

 

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

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.    Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki 

2.    Infrastruktura i oferta kulturalna 

3.    Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna 

4.    Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań) 

5.    Infrastruktura drogowa 

6.    Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne) 

7.    Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem 

8.    Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców 

9.    Warunki życia osób niepełnosprawnych 

10.    Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 

11.    Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem 

12.    Działania na rzecz osób do 25 roku życia 

13.    Działania na rzecz seniorów 

14.    Działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu 

 

16. Czy zna Pan/i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 
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1.    Tak znam, słyszałam/em 

2.    Nie znam, nie słyszałam/em 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    od znajomych, sąsiadów 

2.    w instytucji (urząd, szkoła) 

3.    z lokalnej prasy 

4.    widziałem/am działania LGD 

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

 

18. Status na rynku pracy: 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.    Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność gospodarczą 

2.    Zatrudniony/a w rolnictwie 

3.    Zatrudniony/a poza rolnictwem 

4.    Uczący się/studiujący 

5.    Osoba bezrobotna 

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

 

19. Płeć: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Kobieta 

2.    Mężczyzna 

 

20. Niepełnosprawność: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 
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2.    Osoba pełnosprawna 

 

21. Wykształcenie: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    podstawowe 

2.    zasadnicze zawodowe 

3.    średnie 

4.    policealne 

5.    licencjat, inżynier 

6.    wyższe magisterskie 

7.    inne 

 

22. Wielkość gospodarstwa rolnego: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    nie posiadam gospodarstwa rolnego 

2.    do 5 ha 

3.    6-10 ha 

4.    11-20 ha 

5.    21-50 ha 

6.    >50 ha 

 

23. Wiek 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    mniej niż 18 lat 

2.    18 do 25 lat 

3.    26-35 lat 
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4.    36-50 lat 

5.    więcej niż 50 lat 

 

24. Miejsce zamieszkania: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.    Gmina Kamienna Góra 

2.    Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój 

3.    Gmina Lubawka 

4.    Gmina Marciszów 

5.    Gmina Stare Bogaczowice 

6.    Gmina Czarny Bór 

7.    Gmina Mieroszów 

8.    Gmina Miasto Boguszów – Gorce 

9.    Inna gmina 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 


