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1. Wykaz stosowanych skrótów 
 

BDL Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Biuro LGD Biuro Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus 

EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KGW Koło Gospodyń Wiejskich 

KSOW Krajowy Sieć Obszarów Wiejskich 

LGD KP Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus  

LSR strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej 

Grupy Działania Krasnystaw PLUS 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014 -2020 

RLKS Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
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2. Streszczenie najważniejszych wyników badań  

 

1. Analiza wykazała, iż proces wdrażania LSR przebiega bez problemów. Nabory wniosków 

przebiegają sprawnie. Poziom realizacji LSR, oceniając go przez pryzmat wskaźników 

realizacji budżetu, znajduje się na dobrym poziomie. Większość przedsięwzięć została 

już zrealizowana i wskaźniki zostały osiągnięte. Pozostałe działania znajdują się na 

etapie realizacji. W Strategii wprowadzane są konieczne zmiany wynikające ze zmiany 

przepisów i potrzeb mieszkańców. Budżet LSR został przewalutowany i LGD KP 

wystąpiła o dodatkowe środki, z których 50 % została przeznaczona na 

przedsiębiorczość.  

2. LGD KP ogłosiła 33 nabory, w których łączne wpłynęło 219 wniosków w trzech 

obszarach tematycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się nabory na 

podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, zawsze liczba złożonych wniosków 

znacznie przekraczała kwotę dostępnych środków. 

3. W badanym okresie LGD KP przeprowadziła 5 naborów wniosków w ramach projektów 

grantowych, które dotyczyły różnych obszarów tematycznych. Każdy projekt wynikał  

z przeprowadzonych konsultacji i odpowiadał na istniejące problemy lokalnej 

społeczności, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączna liczba 

złożonych i przekazanych do oceny wniosków o powierzenie grantu, wyniosła 68, 

z czego wybranych, mieszczących się w limicie było 62. 

4. LGD KP zrealizowała jeden krajowy projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki 

kajakowej na rzece Wieprz”, w którym uczestniczyło dodatkowo sześciu partnerów  

i obecnie realizuje kolejny krajowy projekt pn. „Zasmakuj w Tradycji - Lubelski Szlak 

Kulinarny” z czterema Lokalnymi Grupami Działania.  

5. LGD KP zrealizowała 2 operacje własne dotyczące budowy marki produktu lokalnego 

oraz turystyki. Dodatkowo LGD sięga po środki z innych funduszy i zrealizowała sześć 

projektów, które uzupełniły wdrażania LSR. 

6. Stopień realizacji planu komunikacji jest bardzo wysoki. Spośród 12 przyjętych 

wskaźników, 8 zostało już osiągniętych, w tym 4 zdecydowanie przekroczyło przyjętą 

docelową wartość. Pozostałe wskaźniki są na bieżąco realizowane i znajdują się blisko 

poziomu 100%. Pokazuje to, że przyjęty sposób komunikowanie się ze społecznością 

jest efektywny i skuteczny i został prawidłowo zaplanowany. 

7. Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są wystarczająco przejrzyste i przyjazne 

dla beneficjentów. Podobnie zastosowane kryteria wyboru operacji były jednoznaczne 

i nie budzą większych wątpliwości. Pozwalały także na wybór najlepszych wniosków, 

które były spójne z celami LSR. 
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8. Ankietowani beneficjenci bardzo pozytywnie oceniają działalność Biura LGD 

Zdecydowana większość respondentów korzystała z szerokiego zakresu wsparcia ze 

strony LGD na etapie składania wniosku. Doradztwo ocenione zostało przez badanych 

bardzo pozytywnie. Dotyczy to zarówno etapu składania wniosku, jak i etapu realizacji 

operacji oraz etapu rozliczania operacji. Warto podkreślić wysokie oceny dotyczące 

przygotowania merytorycznego pracowników LGD oraz wysoki poziom zaangażowania  

w wykonywane obowiązki. 

9. LGD KP cieszy się bardzo dużą rozpoznawalnością na obszarze, a efekty prowadzonych 

działań są zauważalne. Badani mieszkańcy stwierdzili w zdecydowanej większości, 

że uczestniczyli w wydarzeniach lokalnych dofinansowanych ze środków LGD oraz 

korzystali z infrastruktury, której powstanie lub modernizacja były dofinansowane z jej 

środków.  

10. Realizowane przez LGD przedsięwzięcia ukierunkowane na budowę kapitału 

społecznego mieszkańców zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z planem 

i uzyskały wysoką ocenę lokalnej społeczności. 

 

3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji  

 

Przedmiotem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego ex-post jest przedstawienie 

efektów wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS w okresie programowania 

2014-2020 oraz sporządzenie rekomendacji i planu ich wdrożenia. 

Stowarzyszenie w 2015 roku opracowało Strategię Rozwoju Lokalnego w ramach 

unijnego programu LEADER (w Polsce wdrażanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, dalej PROW). Zawarte w dokumencie cele i wyznaczone  

w postaci przedsięwzięć kierunki działań mają przyczynić się do poprawy jakości życia 

mieszkańców, wzrostu aktywności społeczności lokalnych oraz wspierania oddolnych 

inicjatyw na rzecz rozwoju regionu. LSR realizowana jest w ramach podejścia RLKS i zasad, 

które mu przyświecają. Są nimi: 

 oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji LSR),  

 terytorialność (LSR przygotowana dla danego, spójnego obszaru),  

 zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup 

interesu),  
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 partnerstwo (LGD jako lokalne partnerstwo, w którym aktywnie uczestniczą podmioty 

reprezentujące sektor publiczny, społeczny i gospodarczy),  

 innowacyjność (wdrażana w skali lokalnej),  

 decentralizacja zarządzania i finansowania,  

 sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i promocja dobrych praktyk). 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz metodologią badań społecznych 

ewaluacja objęła swym zakresem następujące obszary i odpowiadające im pytania 

badawcze: 

1. Ocena wpływu na główny cel LSR 

a) Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników 

LSR?  

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny  

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

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

3. Przedsiębiorczość  

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

b) Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR 

jest wskazane?  

4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

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

turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b) W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego? 

5. Grupy defaworyzowane  

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

w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

b) Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

c) Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa  

i wykluczenia społecznego? 

6. Innowacyjność  

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

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

7. Projekty współpracy  

a) Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

b) Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 
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8. Ocena funkcjonowania LGD  

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

realizację LSR?  

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

promocyjnych, doradczych?  

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

9. Ocena procesu wdrażania  

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

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

i przyjazne dla beneficjentów?  

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

d) Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji  

o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

10. Wartość dodana podejścia LEADER  

a) Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie?  

b) Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest 

w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?  

c) Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 

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

wzmocnienia? 

d) Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie 

lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR?  

Wskazane obszary i pytania badawcze obejmują zagadnienia ewaluacji wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju, działalności Biura LGD oraz ogólnego funkcjonowania 

Partnerstwa.  

Zgodnie z wytyczna 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ewaluacja ex-post 

powinna być przeprowadzona w 2020 lub 2021 roku. Jednak okres wdrażania PROW na lata 

2014-2020 został wydłużony o dodatkowe 2 lata w następstwie wystąpienia epidemii 

COVID-19. Spowodowało to, że termin zakończenia wdrażania LSR również został 

przesunięty. Budżet LSR został zwiększony i część przedsięwzięć będzie dopiero 

realizowana lub jest na etapie realizacji. Nie zmienia to jednak faktu, że wyniki badania 

powinny być wykorzystane przy opracowaniu kolejnej LSR na okres 2023-2027.  
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4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania 
 

Badanie ewaluacji ex-post realizowane skupia się na ujawnianiu wszystkie istotne 

efekty wdrażania. Proces prowadzenia ewaluacji podzielony został na cztery etapy, tj.: 

 strukturyzacji  – etap skoncentrowany na planowaniu badania ewaluacyjnego, 

 obserwacji – w etapie II podejmowane były działania służące gromadzeniu danych, 

 analizy – etap poświęcony analizie zebranych danych ilościowych i jakościowych, 

 oceniania - formułowanie wniosków i rekomendacji.  

Zastosowaną metodologię badania ewaluacyjnego determinował cel badania, zakres 

czasowy, zakres przedmiotowy oraz zakres przestrzenny. Podstawą wyboru metod 

i narzędzi badawczych były:  

 Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku; 

 Wytyczne nr 10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.05.2022 roku; 

 Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju z marca 2017 roku. 

Zakres czasowy badania obejmuje lata realizacji LSR 2014-2021.  

Zakres przedmiotowy badania obejmuje cały zakres wsparcia LSR. 

Zakres przestrzenny obejmuje obszar LSR, tj. 8 gmin wiejskich: Fajsławice, Gorzków, 

Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka, gminy 

miejsko - wiejskiej Izbica oraz gminy miejskiej Krasnystaw.  

Metodologia badania ewaluacyjnego opiera się na dwóch typach danych: 

 zastanych, których zbiór obejmuje dane zgormadzone w dostępnych dokumentach 

źródłowych, statystykach publicznych; 

 wywołanych, które zaistniały dzięki wykorzystaniu technik badawczych (ilościowych  

i jakościowych). 

W ramach badania ewaluacyjnego wykorzystano następujące metody i techniki badawcze: 

Analiza desk – research  

Metoda wykorzystująca analizę dokumentów i danych zastanych do badania faktów. 

Wykorzystana w badaniu analiza desk – research pozwoliła na zebranie informacji  

o kontekście formalnym wdrażania LSR. Główne źródła analizowanych danych stanowiły 

statystyki publiczne oraz dokumenty będące w posiadaniu LGD KP. 

Wykorzystywane statystyki publiczne to dane Głównego Urzędu Statystycznego (tu 

przede wszystkim Bank Danych Lokalnych) oraz dane zgromadzone w rejestrach i bazach 
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gmin należących do obszaru LSR. Materiały te dostarczyły obiektywnych informacji na temat 

trendów i zmian społeczno–gospodarczych zachodzących na obszarze LSR w okresie 

wdrażania Strategii. Dane pozwalają na prześledzenie tendencji oraz pokazanie dynamiki 

zmian wybranych zjawisk demograficznych i ekonomicznych zachodzących na obszarze 

objętym badaniem. 

Kolejnym źródłem danych do prowadzonej analizy desk - research były dokumenty 

zgormadzone przez LGD KP w okresie wdrażania LSR. Do najważniejszych należą: raporty 

monitoringowe i sprawozdania z realizacji LSR, informacje o powadzonych naborach, 

wskaźniki realizacji planu komunikacji i działań własnych LGD KP, dane dotyczące postępu 

rzeczowo – finansowego wdrażania LSR czy udokumentowanie świadczonego doradztwa. 

Analiza dokumentów i danych zgromadzonych przez LGD KP wykorzystana została do 

oceny skuteczności działań prowadzonych przez LGD w kontekście celów założonych 

w LSR.  

Badanie ilościowe – badania ankietowe  

Metodą ilościową zastosowaną w niniejszym badaniu ewaluacyjnym było badanie 

ankietowe z wykorzystaniem: ankiety CAWI skierowanej do mieszkańców obszaru LSR oraz 

ankiety bezpośredniej kierowanej do beneficjentów wsparcia oraz przedstawicieli organizacji 

pozarządowych obszaru LGD ZK. Ankietowe badania ilościowe sprawdzają się, w badaniach 

ewaluacyjnych przeprowadzane są na dużych próbach respondentów. Dane są gromadzone 

za pomocą kwestionariuszy ankiet. Ich celem jest pomiar i ocena wybranego zjawiska.   

W trakcie opracowywania wyników uzyskanych danych wykorzystywane są metody 

statystyczne. Realizowane badania ankietowe: 

Ankieta CAWI – wywiad wspomagany komputerowo (Computer Assisted Website 

Interviewing), polegał na wypełnieniu przez respondenta ankiety on-line. Ankieta 

udostępniania była za pośrednictwem strony internetowej LGD KP, a towarzyszyła jej 

kampania informacyjno – promocyjna na stronach internetowych gmin, należących do LGD 

KP.  

Ankieta bezpośrednia – polegała na bezpośrednim udostępnianiu kwestionariusza ankiety 

respondentom w formie papierowej. Ankieta udostępniana była beneficjentom wsparcia oraz 

przedstawicielom organizacji pozarządowych w ramach pracy biura. Formularz gromadzony 

był w specjalnie przeznaczonej do tego celu urnie, celem zachowania anonimowości 

badania. Badaniu towarzyszyła kampania informacyjna prowadzona przez pracowników 

biura, którzy informowali beneficjentów o celu badania oraz zachęcali do uczestniczenia 

w ankietowaniu. 
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W ramach prowadzonego badania udało się zgromadzić: 

 110 szt. ankiet wypełnionych przez mieszkańców gmin należących do obszaru LSR, 

 20 szt. ankiet wypełnionych przez beneficjentów wsparcia oraz przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. 

Badania ankietowe przeprowadzone zostały w okresie: 2018-2021. 

 

Badania jakościowe - Wywiady telefoniczne  

Na potrzeby niniejszego badania ewaluacyjnego zostały przeprowadzone 

Indywidualne Pogłębione Wywiady Telefoniczne (TDI). Metoda ta polega na 

przeprowadzeniu ustrukturyzowanej telefonicznej rozmowy z respondentem. Jej celem jest 

uzyskanie konkretnych informacji w sposób metodyczny i planowy, zgodny z określonym 

schematem, czyli scenariuszem wywiadu. Podczas badanie TDI prowadzący badanie 

koncentruje się przede wszystkim na uzyskiwaniu konkretnych informacji, niż ich 

szczegółowym pogłębianiu.  

Próba badawcza liczyła 35 respondentów. Dobór próby miał charakter celowy. 

Wywiady prowadzone były z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

przedstawicielami gmin oraz biura LGD KP. W wywiadzie chodziło głównie o opis sposób 

postrzegania LGD KP i oceny wdrażania LSR. Podczas bieżącej analizy realizowanych 

wywiadów z wybranymi przedstawicielami instytucji czy organizacji okazało się, że udało się 

zidentyfikować około 90% wszystkich kodów już przy 9 wywiadzie. Badani, mimo różnic 

sektorowych, opisywali podobną perspektywę oglądu przedmiotu badania. Fakt ten 

wyjaśniany jest jako nasycenie danych, czyli sytuacja, w której realizacja dodatkowych 

wywiadów nie przyczyniłaby się w dużym stopniu do rozwiązania problemu badawczego. 

Przyjmuje się więc, że liczebność badanej próby nie stanowiła ograniczenia zakładanych 

celów badawczych przy analizie i opisie wybranego zjawiska. Badanie telefoniczne zostało 

przeprowadzone przez jednego ankietera. Ankieta telefoniczna była anonimowa, w raporcie 

nie występują szczegółowe dane osób biorących udziału w badaniu. 

Badania jakościowe - Zogniskowany Wywiad Grupowy  

Zogniskowany Wywiad Grupowy (badania fokusowe FGI – ang. Focus Group 

Interview) jest techniką badawczą polegająca na dyskusji grupy respondentów o zbliżonych 

doświadczeniach, prowadzoną przez moderatora w grupie celowo dobranych osób. To 

metoda badań jakościowych polegająca na analizie wypowiedzi uczestników uzyskanych 

podczas prowadzonej dyskusji. Debata jest skoncentrowana wokół określonego tematu bądź 
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kilku tematów. Wywiady grupowe są techniką bardzo dobrze sprawdzającą się w trakcie 

badań ewaluacyjnych. 

Zaletą zogniskowanych wywiadów grupowych jest krótki czas pozyskiwania 

informacji, a także możliwość obserwacji dynamiki postaw respondentów oraz interakcji 

występujących pomiędzy nimi. FGI umożliwia szczegółowe badanie wybranego zagadnienia. 

W trakcie spotkania jest ono szczegółowo omawiane, co umożliwia uzyskanie ciekawych 

rozwiązań stawianych problemów. W trakcie badania prowadzonego na potrzeby niniejszej 

ewaluacji przeprowadzone 2 eksperckie zogniskowane wywiady grupowe, w których dobór 

uczestników był celowy. Pierwszą grupę stanowili przedstawiciele partnerstwa, tj. pracownicy 

biura LGD, członkowie Zarządu, członkowie Rady oraz członkowie Partnerstwa. Druga, 

miała charakter zewnętrzny i jej uczestnikami byli odbiorcy działań prowadzonych przez LGD 

KP, tj. beneficjenci wsparcia i wnioskodawcy. 

Każda grupa fokusowa była prowadzona przez moderatora według wcześniej 

opracowanego przez niego scenariusza. Uwzględniał on podział na obszary tematyczne, 

które zostały wskazane także w badaniach ankietowych, stanowiąc ich uzupełnienie 

i zarazem rozszerzenie. Do każdego obszaru zostały przydzielone pytania wprowadzające. 

Moderator wprowadzał pytania uszczegóławiające, adekwatnie do toku rozwijającej się 

dyskusji.  

 

5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją 

5.1 Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 

Lokalna Grupa Działania „KRASNYSTAW PLUS” obejmuje swoim zasięgiem teren 

powiatu krasnostawskiego. Jest to 10 gmin, w tym: 8 gmin wiejskich: Fajsławice, Gorzków, 

Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka, gmina 

miejsko – wiejska Izbica oraz gmina miejska Krasnystaw. Łączna powierzchnia obszaru LGD 

to 1031 km2 (103 144 ha). 

Poszczególne gminy różnią się pod względem zajmowanej powierzchni - największą 

gminą jest gmina Krasnystaw (151km2), następnie gmina Izbica (138km2) i Żółkiewka 

(130km2). Pięć gmin: Fajsławice, Gorzków, Rudnik, Siennica Różana i gmina miejska 

Krasnystaw zajmują powierzchnię mniejszą niż 100km2.  

Obszar LGD położony jest w środkowo-południowej części województwa lubelskiego  

i sąsiaduje z pięcioma powiatami: od północy z powiatem świdnickim, od północy 
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Rysunek 1 Obszar Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus 

i północnego wschodu - z powiatem chełmskim, od zachodu - z powiatem lubelskim, od 

południa - z powiatem zamojskim, od południowego – zachodu - z powiatem biłgorajskim. 

Obszar LGD KP położony jest po obu brzegach środkowego Wieprza na Wyżynie 

Lubelskiej, charakteryzuje się korzystnym układem osadniczym. Miasto Krasnystaw mieści 

się w centrum powiatu krasnostawskiego i jednocześnie w centrum obszaru LSR. Miasto 

zamieszkuje go około 18% populacji obszaru, co świadczy o niskim wskaźniku urbanizacji. 

Miasto stanowi centrum aktywności społecznej i gospodarczej, dysponuje typowym dla miast 

powiatowych potencjałem demograficznym. Krasnystaw położony jest w bliskiej odległości 

od większych miast takich jak Lublin - 55km, Chełm - 30km, Zamość - 32km.  

W odległości 56 km od Krasnegostawu znajduje się przejście graniczne z Ukrainą 

w Dorohusku, natomiast w odległości 83 km przejście graniczne w Zosinie, również z 

Ukrainą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na okres programowania PROW 2014-2020 dla obszaru Lokalnej 

Grupy Działania Krasnystaw Plus 

 

5.2 Rzeczowy i finansowy postęp realizacji LSR 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na okres 

programowania PROW 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus powstała z 

udziałem lokalnej społeczności dzięki czemu wskazano realne problemy i w odniesieniu do 

nich sformułowano cel ogólny i cele szczegółowe. Główne problemy to: 

 Negatywne trendy w obszarze migracji - ujemne saldo migracji, ujemny przyrost 

naturalny, wysoki udział osób w wieku po produkcyjnym w ilości ludności; 
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 Wysokie bezrobocie (szczególnie wśród osób młodych) /niewystarczające wskaźniki 

wykształcenia; 

 Nierozwinięty sektor przetwórstwa (w szczególności małe przetwórnie); 

 Niedostatecznie rozwinięta gastronomia oraz rynek usług noclegowych na terenach 

wiejskich LGD; 

 Niski wskaźnik przedsiębiorczości (niewielka ilość oraz słaby potencjał istniejących firm, 

niewielki ich przyrost, kreowanie niewielkiej ilości miejsc pracy); 

 Innowacyjność na niskim poziomie (dominują branże nieinnowacyjne, słaby sektor 

innowacji (kreatywny); 

 Nierównomiernie rozwinięta infrastruktura miejsc rozwoju kultury, animacji społecznej  

i rekreacji; 

 Niewystarczająca oferta kulturalna i rekreacyjna (nierówny dostęp, brak regularnego 

wykorzystania infrastruktury np. świetlic wiejskich, słaba oferta dla młodzieży i seniorów) 

 Duża ilość gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej. (Przyczyny to 

brak pracy, niskie płace, patologie, oraz choroby i niepełnosprawność); 

 Niewystarczająca infrastruktura około turystyczna szlaków turystycznych oraz całego 

obszaru i niewielka liczba wypromowanych produktów turystycznych; 

 

W LSR przyjęto, że wyludnianie oraz słaba atrakcyjność lokalnej gospodarki stanowią 

kluczowy problem obszaru. Uznano, że jeśli obszar ten zwiększy swoją atrakcyjność 

gospodarczą i społeczną tempo spadku liczby populacji spadnie.  

 

Cel ogólny 1: Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych 

Określone problemy były podstawą do sformułowania czterech celów szczegółowych, które 

pozwalają na realizację celu ogólnego: 

 

Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju 

istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych i wzrost kompetencji 

mieszkańców w kierunku przedsiębiorczości; 

Uzasadnienie: Cel związany z poprawą warunków na lokalnym rynku pracy jest 

najważniejszym celem szczegółowym, realizującym najczęściej wspominany problem 

mieszkańców regionu, czyli wysokie bezrobocie. Grupy docelowe dla tego celu to 

przedsiębiorcy, osoby które zamierzają założyć firmę w tym grupy defaworyzowane, czyli 

osoby bezrobotne i osoby młode do 34 roku życia. Obszar interwencji to rozwój rynku pracy 

poprzez udzielanie dotacji na rozpoczynanie lub rozwój przedsiębiorstw. I wsparcie 

Informacyjne oraz tworzenie inkubatorów przetwórstwa. 
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Cel szczegółowy 1.2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru; 

Uzasadnienie: Cel związany z rozwijaniem oferty turystycznej i rekreacyjnej. Obszar LGD 

posiada zasoby przyrodnicze czy kulturowe mogące stanowić bazę dla rozwoju lokalnej 

turystyki. Niestety problemem jest słabe wykorzystanie tych walorów. Niewielka liczba 

produktów turystycznych nie pozwala osiągać korzyści komercyjnych z rozwoju turystyki  

w większej skali. Grupy docelowe to przedsiębiorcy i inne podmioty, które zamierzają 

tworzyć lub rozwijać produkty turystyczne, turyści i mieszkańcy korzystający z nowej 

infrastruktury rekreacji i turystyki. Samorządy rozwijające infrastrukturę rekreacji i turystyki. 

Obszary interwencji to rozwój oferty rekreacji i turystyki poprzez wsparcie podmiotów 

zajmujących się tą problematyką w tym poprzez dotacje i promocję. 

 

Cel szczegółowy 1.3 Poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego 

LSR 

Uzasadnienie: Cel związany ze stworzeniem lepszych warunków do aktywności społecznej. 

Grupy docelowe to mieszkańcy, osoby z grup defaworyzowanych, organizacje pozarządowe  

i lokalni liderzy. Obszary interwencji to wsparcie sektora społecznego oraz rozwój kapitału 

społecznego z wykorzystaniem lokalnych zasobów i walorów także włączenie społeczne. 

 

Cel szczegółowy 1.4 Sprawne funkcjonowanie LGD Krasnystaw PLUS zapewniające 

wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Uzasadnienie: Cel związany jest ze sprawnym i dobrze funkcjonującym stowarzyszeniem  

i zawiera zadania dotyczące funkcjonowania organizacji oraz animacji społeczności lokalnej.  

 

Dodatkowo, w ramach każdego z celów szczegółowych wskazano 18 obszarów 

aktywności, tzw. przedsięwzięć. Struktura celów i odpowiadających im przedsięwzięć została 

opracowana w sposób logiczny i przejrzysty, na podstawie konsultacji społecznych, badań  

i analizy SWOT. Przyjęto różne formy realizacji poszczególnych przedsięwzięć w tym 

konkursy, projekty grantowe, projekty współpracy raz operacje własne. Określono grupy 

docelowe, które będą wnioskować o środki lub korzystać z efektów zrealizowanych 

przedsięwzięć:  

 przedsiębiorcy, 

 mieszkańcy obszaru LGD w tym grupy defaworyzowane: bezrobotni, ludzie młodzi, 

osoby po 50 roku życia, 

 organizacje pozarządowe, 

 samorządy i jednostki jst, 

 osoby fizyczne, 



                                                     
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Strona 15 z 91 
 

 turyści,  

 Lokalna Grupa Działania. 

Budżet LSR wynosi łącznie: 3 587 660 EUR, z czego na wdrażanie LSR 

przeznaczono 2 778 000,00 EUR, na projekty współpracy 277 800,00 EUR i na koszty 

bieżące i animację 531 860,00 EUR.  

Ocena postępu rzeczowo-finansowego wdrażania LSR pozwala sprawdzić pierwsze 

efekty wdrażania Strategii. Ewaluacja jest możliwa dzięki danym dotyczącym wskaźników 

wartości produktu, przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć na etapie tworzenia LSR.  

W celu osiągnięcia założonych w LSR celów LGD KP od 2016 roku ogłaszała nabory 

wniosków zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz planem działania. Warto zwrócić 

uwagę, że dokumenty strategiczne jak również załączniki do umowy ramowej były 

aktualizowane zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej. Każda aktualizacja poprzedzona 

była konsultacjami społecznymi oraz wnioskami z wewnętrznych ewaluacji. 

Na etapie wdrażania dokonywano aktualizacji LSR, zgodnie z procedurą przewidzianą  

w dokumencie. Łącznie dokonano 7 aktualizacji. Szczegółową listę zmian LSR, wraz  

z głównymi powodami przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1 Aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Krasnystaw Plus 

Lp. 
Nr Uchwały i data 

Uchwały 
Główne przyczyny dokonywanej aktualizacji 

1 
Uchwała Nr 9/I/2017 z 
dnia 20 czerwca 2017 
roku 

 
w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Krasnystaw PLUS” oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru 
(1.Rozdział V, pkt. 5.1.8. - Tab. Formularz: Cele i wskaźniki – tabela do 
obligatoryjnego wykorzystania w rozdziale V LSR; 2.Rozdział VI Sposób 
wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, pkt. 
4, pkt. 6.1, pkt. 6.2, 6.2.2; 3.  Rozdział VII Plan działania; 4.Rozdział VIII 
pkt. 8.2; 5. Załącznik nr. 2 do LSR; 6.Załącznik nr 3 do LSR; 7.Załącznik 
nr. 4 do LSR; 
 

2 
Uchwała Nr 1/I/2018 
z dnia 27 lutego 2018 
roku 

 
 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego 
kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014-2020 dla obszaru 
Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (1.Rozdział 5.1.5 
Specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów 
szczegółowych i celów ogólnych wraz z uzasadnieniem wyboru 
konkretnego wskaźnika w kontekście ich adekwatności do celów i 
przedsięwzięć 2.Rozdział 5.1.8 Stan docelowy wskaźnika (ewentualne 
poziomy przejściowe, jeśli takie są planowane) oraz wyjaśnienie 
dotyczące sposobu jego ustalenia (założenia do planowania) – Formularz: 
Cele i wskaźniki - tabela do obligatoryjnego wykorzystania w rozdziale V 
LSR; Matryca logiczna; 3.Załącznik nr 2 i 3 do LSR) 
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3 
Uchwała Nr 9/II/2018 z 
dnia 25 czerwca 2018 
roku 

 
w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Krasnystaw PLUS” (1.Rozdział 5.1.8. Stan docelowy wskaźnika 
(ewentualne poziomy przejściowe, jeśli takie są planowane) oraz 
wyjaśnienie dotyczące sposobu jego ustalenia (założenia do planowania) 
– Formularz: Cele i wskaźniki – tabela do obligatoryjnego wykorzystania w 
rozdziale V LSR; 2.Rozdział 8.2 Krótki opis powiązania budżetu z celami 
LSR; Budżet na realizację celu (PLN). 3.Załącznik nr 3 do LSR) 
 

4 Uchwała nr 13/I/2019  
z dnia 19 czerwca 2019 r. 

 
w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Krasnystaw PLUS” oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru 
(Rozdział I pkt 1.5 i 1.6; Rozdz. V Cele i wskaźniki pkt. 5.1.5, Matryca 
Logiczna, Rozdz. 8 Budżet, zwiększenie kwoty budżetu LSR o dodatkowo 
przyznane 800 ty. zł, zał. nr 3 do LSR Plan działania oraz zał. 4 do LSR, 
aktualizacje treści, ujednolicenie nazewnictwa, korekty językowe) 
 

5 
Uchwała Nr 5/I/2021 
Z dnia 05 marca 2021 
roku 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego 
kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru 
Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (wprowadzenie do budżetu 
kwotę 413 207,64 euro (1 652 830,52 zł) tj. różnicy kursowej wynikającej z 
przeliczenia oszczędności z wszystkich przedsięwzięć z waluty PLN na 
EURO dla poddziałania 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 – 2020 oraz podniesienie kwoty na projekty współpracy do 
10 % wartości budżetu na działanie 19.2). 
 

6 
Uchwała Nr 9/II/2021 
z dnia 23 czerwca 2021 
roku 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego 
kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru 
Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (wprowadzenie 
dodatkowych środków finansowych, w wysokości: 578 000 EURO oraz 
dostosowanie wskaźników) 
 

7 Uchwała Nr 9/I/2022 
z dnia 27 maja 2022 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego 
kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru 
Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (zał. Nr 3, 4 - zwiększenie 
kwoty na realizację projektu współpracy o 57 800 euro - do wysokości 
10% wartości budżetu na realizację LSR, korekty wskaźników oraz zał. nr 
5 – Plan komunikacji) 
 

 Źródło: dane Biura Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus 
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Nabory prowadzone były w każdym roku zgodnie z harmonogramem. Zestawienie 

naborów przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 2 Zestawienie naborów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw Plus w latach 2016 -2022 

Nr naboru Przedsięwzięcie  

Liczba 
wniosków 

złożonych i 
przekazanych 

do oceny 

Liczba 
wybranych 
wniosków 

Liczba 
wniosków 

mieszczących 
się w limicie 

Liczba 
wniosków 

niewybranych  

1/2016 Rozwój istniejących przedsiębiorstw 12 9 6 3 

1/2016/G 

Wzmocnienie kapitału społecznego 
poprzez rozwój potencjału 
organizacji pozarządowych na 
obszarze LGD 

18 18 18 0 

2/2016 
Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej obszaru 

6 5 5 0 

3/2016 
Rozwój przedsiębiorstw 
inwestujących w poprawę oferty 
turystycznej i rekreacyjnej obszaru   

0 0 0 0 

4/2016 

Utworzenie Centrum Edukacji 
Zawodowej i Aktywizacji w ramach 
którego będą podejmowanie działań 
szkoleniowe i aktywizacyjne dla 
osób z grup defaworyzowanych w 
kierunku rynku pracy 

1 1 1 0 

1/2017 
Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej obszaru 

14 14 14 0 

2/2017 
Rozwój infrastruktury drogowej w 
zakresie włączenia społecznego 

1 1 1 0 

3/2017 
Rozwój przedsiębiorstw 
inwestujących w poprawę oferty 
turystycznej i rekreacyjnej obszaru   

12 11 11 1 

4/2017 
Tworzenie nowych przedsiębiorstw 
w branży turystycznej 

2 2 2 0 

5/2017 Rozwój istniejących przedsiębiorstw 3 3 2 0 

6/2017 
Rozwój przedsiębiorstw 
inwestujących w poprawę oferty 
turystycznej i rekreacyjnej obszaru   

1 1 1 0 

1/2018 
Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej obszaru 

4 4 4 0 

1/2018/G 
Rozwój i promocja lokalnych 
produktów 
lub dziedzictwa kulturowego obszaru 

11 10 10 0 

1/2018/OW 
Wprowadzenie na rynek marki 
lokalnej „Krasna Chata” 

1 0 0 1 

2/2018/OW 
Nowe produkty turystyczne na 
obszarze LSR 

1 1 1 0 

3/2018/OW 
Nowe produkty turystyczne na 
obszarze LSR 

1 1 1 0 
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1/2019 
Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej obszaru 

6 6 6 0 

1/2019/G 
Promocja obszaru i rozwój oferty 
w zakresie turystyki oraz produktów i 
usług lokalnych 

12 10 10 1 

2/2019 Tworzenie nowych przedsiębiorstw   17 16 12 1 

3/2019 
Tworzenie nowych przedsiębiorstw 
w branży turystycznej 

2 2 1 0 

4/2019 
Utworzenie inkubatora przetwórstwa 
lokalnego 

0 0 0 0 

5/2019 Rozwój istniejących przedsiębiorstw 5 5 2 0 

6/2019 
Utworzenie inkubatora przetwórstwa 
lokalnego 

0 0 0 0 

1/2020 
Nowe produkty turystyczne na 
obszarze LSR 

1 0 0 1 

1/2020/G 
Działania edukacyjne i integracyjne 
dla grup defaworyzowanych 

13 12 12 0 

1/2021 
Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej obszaru 

9 9 9 0 

2/2021 
Nowe produkty turystyczne na 
obszarze LSR 

2 2 2 0 

3/2021 Rozwój istniejących przedsiębiorstw 4 4 2 0 

4/2021 Tworzenie nowych przedsiębiorstw 13 13 7 0 

1/2022 Tworzenie nowych przedsiębiorstw 22 18 9 4 

1/2022/G 

Wzmocnienie kapitału społecznego 
poprzez rozwój potencjału 
organizacji pozarządowych na 
obszarze LGD 

16 16 16 0 

2/2022 
Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej obszaru 

9 9 7 0 

Suma: 219 203 172 12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD KP 

 

LGD KP w latach 2016-2022 ogłosiła 33 nabory, z których łączne przekazano do 

oceny 219 wniosków w trzech obszarach tematycznych z czego 203 wniosków zostało 

pozytywnie ocenionych, a 172 wniosków zmieściło się w limicie. Odrzucono tylko 

12 wniosków. Cztery wnioski zostały wycofane przed dokonaniem oceny. Największym 

zainteresowaniem cieszyły się nabory na podejmowanie i rozwijanie działalności 

gospodarczej, zawsze liczba złożonych wniosków znacznie przekraczała kwotę dostępnych 

środków. Wnioski były dobrej jakości i spełniały kryteria wyboru oraz były pozytywnie 

opiniowane przez oceniających, jednak nie mieściły się w limicie przeznaczonym na nabór. 

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej we wszystkich organizowanych naborach 

wpłynęło 68 wniosków. Wnioski wybrane mieszczące się w limicie to 42, co oznacza, że tylko 
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61,76% operacji mogło być realizowanych. W przypadku rozwoju działalności gospodarczej 

ilość złożonych wniosków to 25 z czego 13 zostało ocenionych pozytywnie i zmieściło się 

w limicie, co oznacza, że 52% przedsiębiorców otrzymało wsparcie. W pozostałych naborach 

ilość złożonych wniosków była taka sama jak wybranych lub w limicie nie mieścił się jeden 

wniosek. Fakt ten przemawia za tym, że w LSR prawidłowo zostały określone 

przedsięwzięcia, które wynikały z faktycznie istniejących problemów. Przez pandemię 

COVID nastąpiły utrudnienia w zakresie realizacji finansowej i rzeczowej LSR w ramach 

przedsięwzięcia dotyczącego Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego. Na przełomie 

2019/2020r. została dokonana ocena złożonego wniosku w ramach tego oraz ponowna 

weryfikacja kwoty przyznanej w naborze, z uwzględnieniem uwag wniesionych ze strony 

Urzędu Marszałkowskiego. Ostatecznie nie udało się zrealizować ogłoszonego naboru, 

ponieważ po dokonaniu weryfikacji przyznanej kwoty dofinansowania Wnioskodawca złożył 

rezygnację z realizacji projektu, a rozwój pandemii i nakładane restrykcje znacząco utrudniły 

możliwość realizacji projektu. Łącznie od 2016 r. do 30.06.2022r. w ramach realizowanej 

LSR podpisano 78 umów. 

W badanym okresie do biura LGD, w związku z przeprowadzonymi wyborem 

wniosków do dofinansowania wpłynęło 9 procesów (w ramach podejmowania działalności – 

3, 6 – w ramach rozwoju działalności). Wszystkie dotyczyły liczby przyznanych punktów 

w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w związku z tym, że: 

1) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru 

projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo 

skierowany do kolejnego etapu oceny lub 

2) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, 

jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania.  

We wszystkich przypadkach Zarząd Województwa Lubelskiego, po przeprowadzonej analizie 

dokumentacji złożonej w ramach protestu przyznał, iż Rada LGD prawidłowo oceniła wnioski, 

a tym samym żaden protest nie został podtrzymany. 

W badanym okresie LGD KP przeprowadziło pięć naborów wniosków w ramach 

projektów grantowych, które dotyczyły różnych obszarów tematycznych. Każdy projekt 

wynikał z przeprowadzonych konsultacji i odpowiadał na istniejące problemy lokalnej 

społeczności w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączna liczba złożonych 

i przekazanych do oceny wniosków o powierzenie grantu, wyniosła 67, z czego wybranych, 

mieszczących się w limicie było 66. W żadnym z organizowanych naborów wartość 

wniosków nie przekroczyła posiadanego limitu na dany nabór. We wszystkich realizowanych 

projektach grantowych osiągnięto zakładane wskaźniki. Wynika z tego, że projekty grantowe 
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cieszą się dużym zainteresowaniem i przynoszą pozytywne zmiany w postawie 

mieszkańców, którzy chętniej angażują się w rozwiązywanie problemów w swoich 

miejscowościach, dbają o dziedzictwo kulturowe oraz promują swój region. Ważnym 

działaniem jest wsparcie osób z grup defaworyzowanych, które podniosły swoje kwalifikacje 

i wiedzę oraz nabrały większej pewności siebie.  

Łącznie na projekty grantowe przeznaczono 941 593,48 PLN. 

Podział tematyczny projektów przedstawia się następująco: 

 „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” 

125 998,65 zł; 

 „Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru” – 

103 726,00 zł; 

 „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych” – 199 867,99 zł; 

 „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji 

pozarządowych na obszarze LGD” 252 000,84 zł rozliczone oraz 260 000,00 zł na 

realizowany nabór w 2022 r. 

 

I. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki, w tym wskaźnik do 

realizacji Publikacje z zakresu historii, kultury i turystyki” 

Głównym celem projektu było zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz rozwoju 

i promocji lokalnych produktów. Grantobiorcy wydali 8 publikacji promujących obszar LGD 

KP, tj.: „Informator turystyczny”, „Niecodzienny przewodnik po niecodziennych zabytkach”, 

„Zamek w Krupem” i „Piramida” Orzechowskich”, Album „Powiat - Miasta Ziemi 

Krasnostawskiej. Historia. Zabytki. Kultura”, Folder „Gmina Łopiennik Górny - z bogactwa 

natury” Książka „250 lat od erygowania kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Żółkiewce”, 

Folder „Atrakcyjny Kraśniczyn”, Folder „Gmina Fajsławice - Naturalnie!”, Książka „Ziemia 

Fajsławicka na starych fotografiach”. Zadania te przyniosły zakładane rezultaty i przyczyniły 

się do promocji obszaru. Publikacje trafiły do 933 osób. 

 

II. „Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego 

obszaru”  

Głównym celem projektu było zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz rozwój 

i promocja lokalnych produktów. Zadania dotyczyły między innymi: wydania publikacji, 

organizacji jarmarku wraz z odtworzeniem strojów rzemieślników dawnej wsi, urządzenia 

wystawy fotograficznej przedstawiającej tradycje i obrzędy wsi czy organizację wizyty 

studyjnej i przyczyniły się do integracji mieszkańców oraz wzrostu wiedzy i świadomości na 

temat dziedzictwa obszaru. W ramach 8 zadań grantowych zrealizowano łącznie 
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11 przedsięwzięć promujących lokalne produkty lub dziedzictwo kulturowe obszaru. 

Realizacja operacji przyczyniła się do zachowania dziedzictwa kulturowego obszaru oraz 

promocji lokalnych walorów, zasobów i produktów turystycznych. 

 

III. „Działania integracyjne i edukacyjne dla grup defaworyzowanych” 

Projekt miał na celu edukację i integrację mieszkańców obszaru LGD z trzech grup 

defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR: osób bezrobotnych, osób młodych do 34 r.ż.  

i osób po 50 roku życia. W ramach 12 zadań grantowych, zrealizowano 29 różnych inicjatyw 

polegających na organizacji: wizyt studyjnych, warsztatów tematycznych i szkoleń w tym 

komputerowych, teatralnych, kulinarnych, o tematyce zielarskiej, kulturalnej oraz z zakresu 

przedsiębiorczości. W projekcie wzięło udział 402 osób, a zrealizowane działania wpłynęły 

pozytywnie na aktywizację i integrację grup defaworyzowanych oraz przyczyniły się do 

ograniczenia trendów migracyjnych na obszarze LGD.  

 

IV. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji 

pozarządowych na obszarze LGD” 

Celem projektu było wzmocnienie społeczności lokalnej i rozwój potencjału 

organizacji pozarządowych. W ramach grantu wsparto 16 różnych organizacji 

pozarządowych (w tym 9 podmiotów mających na celu szerzenie lokalnej kultury 

i dziedzictwa lokalnego) poprzez dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń służących jako 

miejsca spotkań dla mieszkańców, a także zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia 

działalności statutowej.  

Pierwszy nabór został przeprowadzony w 2016 r. i rozliczony w 2018, natomiast 

w kolejnych latach w związku z dużym zapotrzebowaniem na tego typu działania 

zabezpieczono dodatkowe środki (tj. 252 000,00 zł) i przypisano właściwe wskaźniki do 

przeprowadzenia dodatkowego naboru w kolejnych latach. 

Dane dotyczące naborów pokazują, że mieszkańcy byli zainteresowani 

pozyskiwaniem dofinansowań zarówno w zakresie przedsiębiorczości, działań związanych 

z aktywnością organizacji pozarządowych, jak również rozwojem infrastruktury turystycznej. 

Niewiele operacji złożonych w ramach naborów nie zostało wybranych do dofinasowania ze 

względu na niską ocenę wniosku (nieuzyskanie minimalnej wymagalnej ilości punktów 

w ramach naboru). Fakt ten potwierdza wysoką jakość świadczonego przez Biura LGD KP 

doradztwa, szkoleń oraz dobrej kampanii informacyjnej, wykorzystującej wiele kanałów. 

Dokumentacja wnioskodawców, korzystających z usług doradczych i szkoleń charakteryzuje 

się wyższą jakością, szczególnie w odniesieniu do informacji i dokumentów potwierdzających 

zgodność z kryteriami LSR.  
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Szczegółowe danego dotyczące postępu finansowego i rzeczowego wdrażania 

przedstawiają poniższe tabele, opracowane na podstawie Sprawozdania z realizacji z LSR 

za rok 2021 złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

 

 

 

Tabela 3 Rzeczowa realizacja LSR w latach 2016 – 2021 

Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 
Jednostka 

miary 
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docelowy 

Realizacja (%) 
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Rozwój istniejących 
przedsiębiorstw 

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

szt. 8 87,5 87,5 

Tworzenie nowych 
przedsiębiorstw 

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na utworzeniu 
nowego przedsiębiorstwa 

szt. 35 51,43 51,43 

Utworzenie inkubatora 
przetwórstwa lokalnego 

Liczba nowych inkubatorów 
(centrów) przetwórstwa 
lokalnego 

szt. 0 0 0 

Liczba zrealizowanych operacji 
ukierunkowanych na innowacje 

szt. 0 0 0 

Wzrost aktywności ludzi 
młodych w kierunku 
przedsiębiorczości - 
Akademia Start-up 

Liczba szkoleń szt. 4 100 100 

 
Liczba wizyt studyjnych 
 

szt. 1 100 100 

Utworzenie sieci 
współpracy i miejsca 
kooperacji w obszarze 
produktów lokalnych 

Liczba przygotowanych 
projektów współpracy 

szt. 1 0 0 

Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy 

szt. 1 0 0 

Liczba LGD uczestniczących w 
projekcie współpracy 

szt. 5 0 0 

Liczba podmiotów w ramach 
sieci w zakresie krótkich 
łańcuchów żywnościowych lub 
rynków lokalnych, które 
otrzymały wsparcie w ramach 
realizacji LSR 

szt. 2 0 0 

Wprowadzenie na rynek 
marki lokalnej "Krasna 
Chata" 

Liczba certyfikatów przyznanych 
produktom i usługom lokalnym 

szt. 3 266,66 266,66 
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Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury 
turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej 
obszaru 

Liczba przygotowanych 
projektów współpracy 

szt. 1 0 0 

Liczba LGD uczestniczących w 
projektach współpracy 

szt. 2 0 0 

Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy w tym projektów 
współpracy międzynarodowej 

szt. 1 0 0 

Liczba nowych lub 
przebudowanych 
(zmodernizowanych) obiektów 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej 

szt. 47 57,45 53,19 

Rozwój przedsiębiorstw 
inwestujących w 
poprawę oferty 
turystycznej i 
rekreacyjnej obszaru 

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

szt. 1 100 100 

Tworzenie nowych 
przedsiębiorstw w 
branży turystycznej 

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na utworzeniu 
nowego przedsiębiorstwa 

szt. 1 100,00 100,00 

Promocja obszaru i 
rozwój oferty w zakresie 
turystyki oraz produktów 
i usług lokalnych 

Liczba przygotowanych 
projektów współpracy 

szt. 2 50,00 50,00 

Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy w tym współpracy 
międzynarodowej 

szt. 2 50,00 50,00 

Liczba LGD uczestniczących w 
projektach współpracy 

szt. 10 70,00 70,00 

Liczba publikacji z obszaru 
historii, kultury i turystyki 

szt. 10 80,00 80,00 

Liczba wydarzeń/imprez szt. 13 153,85 153,85 

Rozwój i promocja 
lokalnych produktów lub 
dziedzictwa kulturowego 
obszaru 

Liczba przedsięwzięć 
promujących lokalne produkty lub 
dziedzictwo kulturowe obszaru 

szt. 11 100,00 100,00 

Nowe produkty 
turystyczne na obszarze 
LSR 

Liczba nowo utworzonych 
produktów turystycznych 

szt. 3 33,33 33,33 

Przedsięwzięcia 
edukacyjne i 
integracyjne dla grup 
defaworyzowanych 

Liczba szkoleń (liczba operacji w 
zakresie szkoleń i integracji grup 
defaworyzowanych) 

szt. 10 120,00 0 
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Wzmocnienie kapitału 
społecznego poprzez 
rozwój potencjału 
organizacji 
pozarządowych na 
obszarze LGD 

Liczba wspartych Organizacji 
Pozarządowych 

szt. 24 66,67 66,67 

Liczba podmiotów wspartych w 
ramach operacji obejmujących 
wyposażenie mające na celu 
szerzenie lokalnej kultury i 
dziedzictwa lokalnego 

szt. 13 69,23 69,23 
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Rozwój infrastruktury 
drogowej w zakresie 
włączenia społecznego 

Liczba operacji w zakresie 
infrastruktury drogowej dot. 
włączenia społecznego 

szt. 1 100 100 

Długość wybudowanych lub 
przebudowanych dróg 

kilometr 0,733 100 100 

Utworzenie Centrum 
Edukacji Zawodowej i 
Aktywizacji w ramach 
którego będą 
podejmowane działania 
szkoleniowe i 
aktywizacyjne dla osób 
z grup 
defaworyzowanych w 
kierunku rynku pracy 

Liczba utworzonych centrów 
edukacji 

szt. 1 100 100 
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Animacja 
Liczba spotkań/wydarzeń 
adresowanych do mieszkańców 

szt. 15 173,33 173,33 

Koszty bieżące 

Liczba osobodni szkoleń dla 
pracowników i organów LGD 

osobodni 312 109,29 109,29 

Liczba podmiotów którym 
udzielono indywidualnego 
doradztwa 

szt. 140 127,86 127,86 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji z LSR za rok 2021 złożonego do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego 

 

Tabela 4 Finansowa realizacja LSR w latach 2016 – 2021 

Przedsięwzięcie Budżet w LSR [EUR] 

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona 

Realizacja budżetu 
[EUR] 

Realizacja 
budżetu [%] 

Realizacja 
budżetu [EUR] 

Realizacja 
budżetu [%] 

Rozwój istniejących przedsiębiorstw 537 071,52 442 690,20 82,43 461 792,67 85,98 

Tworzenie nowych przedsiębiorstw 767 857,31 334 171,13 43,52 349 313,24 45,49 

Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wzrost aktywności ludzi młodych w kierunku 
przedsiębiorczości - Akademia Star - up 

7 500,00 2 005,20 26,74 2 005,20 26,74 

Utworzenie sieci współpracy i miejsca 
kooperacji w obszarze produktów lokalnych 

18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wprowadzenie na rynek marki lokalnej "Krasna 
Chata" 

11 611,82 10 818,49 93,17 11 611,82 100,00 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru 

1 161 149,16 562 542,40 48,45 539 067,89 46,43 
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Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w 
poprawę oferty turystycznej i rekreacyjnej 
obszaru 

5 772,74 5 463,88 94,65 5 772,74 100,00 

Tworzenie nowych przedsiębiorstw w branży 
turystycznej 

23 316,54 21 855,53 93,73 23 316,54 100,00 

Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie 
turystyki oraz produktów i usług lokalnych 

91 461,66 66 981,48 73,23 63 948,86 69,92 

Rozwój i promocja lokalnych produktów lub 
dziedzictwa kulturowego obszaru 

23 445,14 22 669,87 96,69 23 445,14 100,00 

Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR 127 374,55 10 053,55 7,89 10 666,92 8,37 

Przedsięwzięcia edukacyjne i integracyjne dla 
grup defaworyzowanych 

45 535,85 43 710,63 95,99 0,00 0,00 

Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez 
rozwój potencjału organizacji pozarządowych 
na obszarze LGD 

123 354,65 55 437,44 44,94 58 354,65 47,31 

Rozwój infrastruktury drogowej w zakresie 
włączenia społecznego 

46 756,27 43 709,01 93,48 46 756,27 100,00 

Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i 
Aktywizacji w ramach którego będą 
podejmowane działania dla osób z grup 
defaworyzowanych w kierunku rynku pracy 

35 792,79 32 783,30 91,59 35 792,79 100,00 

Animacja 1 500,00 3 798,16 253,21 3 798,16 253,21 

Koszty bieżące 501 610,00 312 961,23 62,39 312 961,23 62,39 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji z LSR za rok 2021 złożonego do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego 

Postęp w realizacji lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD KP nie budzi 

zastrzeżeń. Warto podkreślić, iż znaczna część spośród zaplanowanych wskaźników została 

już zrealizowana, a pozostałe znajdują się w fazie realizacji i zbliża się do osiągnięcia 

zamierzonych w LSR celów. Budżet LSR został przewalutowany i LGD KP wystąpiła  

o dodatkowe środki, z których 50 % została przeznaczona na przedsiębiorczość.  

 

5.3 Projekty współpracy 

Lokalna Grupa Działania KRASNYSTAW PLUS zrealizowała jednen projekt 

współpracy „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”, w którym uczestniczyło 

dodatkowo 6 partnerów Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Nasze Roztocze”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Giełczwi”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” i Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Najważniejszym działaniem w projekcie 

było opracowanie wspólnej publikacji pt. „Kajakiem po rzece Wieprz – przewodnik 



                                                     
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Strona 26 z 91 
 

kajakowy”. Jest to pierwsze wydawnictwo, które służy praktyczną informacją na temat 

organizacji spływów kajakowych na całej długości rzeki dostępnej dla kajakarzy - od 

miejscowości Hutki na Roztoczu, aż do okolic Dęblina, gdzie Wieprz wpływa do Wisły. 

Łącznie jest to dystans ponad 300 km podzielony na 22 odcinki. 

Kolejny projekt wspóracy jest obecnie realizowany - „Zasmakuj w Tradycji- Lubelski 

Szlak Kulinarny”. Jego celem jest rozwój atrakcyjności turystycznej obszarów objętych 

Lokalnymi Strategiami Rozwoju Partnerów projektu o walory kulturowe, w tym tradycje 

kulinarne. Operacja realizowana jest w partnerstwie z 4 Lokalnymi Grupami Działania: LGD 

„Kraina wokół Lublina”, LGD „Ziemi Kraśnickiej”, „LGD ZAPIECEK” i „LGD Ziemia 

Biłgorajska”. W ramach projektu współpracy powstanie Szlak Kulinarny, który tworzyć będą 

podmioty oferujące turystom oraz mieszkańcom wysokiej jakości produkty żywnościowe 

charakterystyczne dla naszego regionu. Wszystkie działania związane z utworzeniem  

i promocją szlaku zaplanowane są od marca do grudnia 2022 roku.  

Przynależność do Lubelskiego Szlaku Kulinarnego to między innymi działania promocyjne 

pod wspólna marką, możliwość rozwoju własnej działalności z uwzględnieniem 

wykorzystania potraw i produktów tradycyjnych oraz wkład w popularyzację dań regionalnych 

oraz turystyki kulinarnej na Lubelszczyźnie. 

 

5.4 Operacje własne 

Lokalna Grupa Działania KRASNYSTAW PLUS zrealizowała dwie operacje własne 

za kwotę 101 000,00 zł w tym wysokość dofinansowania: 95 500 zł. 

 „Wprowadzenie na rynek marki lokalnej Krasna Chata”, która dotyczyła opracowania 

strategii wprowadzenia marki lokalnej Krasna Chata, w tym opracowania systemu 

certyfikacji, kontroli oraz działania w kierunku wypromowania marki. 

Głównym celem realizacji operacji było utworzenie wspólnej marki dla wielu produktów  

i usług, rozwój lokalnej gospodarki w szczególności rozwój sektorów współpracujących ze 

sobą, czyli małych przetwórni i gospodarstw rolnych oraz usług gastronomicznych  

i turystycznych, a także lepsza identyfikowalność obszaru wśród potencjalnych turystów  

i klientów. Przyznanie znaku wspólnej marki jest potwierdzeniem, że receptura produktu 

inspirowana jest lokalną historią lub dziedzictwem przyrodniczo – kulturowym, a produkt nie 

jest wytwarzany masowo, przy użyciu naturalnych surowców. Same produkty oraz ich 

składniki są w pełni identyfikowalne, a ich wyjątkowy smak zawdzięczają warunkom 

przyrodniczym terenu oraz tradycji. Natomiast usługi świadczone są w oparciu o lokalne 

tradycje, historię i kulturę z zapewnieniem wysokiej jakości obsługi.  

 „Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR”, która dotyczyła utworzenia nowego 

produktu turystycznego. 
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W wyniku realizacji operacji powstał nowy produkt turystyczny - Szlak Greenways 

Dziedzictwo Wschodu - oznaczony w terenie przy pomocy 16 tablic (z mapą przebiegu 

i wskazaniem miejsca postoju) i wyznaczony na mapie utworzonej dla turystów 

poruszających się po szlaku. Zielony szlak łączy największe lokalne zasoby-atrakcje 

turystyczne na obszarze LGD, stanowi wzbogacenie oferty turystycznej obszaru oraz tworzy 

możliwość do realizacji dodatkowych inicjatyw wspierających rozwój obszaru LGD. 

 

5.5    Działania realizowane poza RLKS 

Lokalna Grupa Działania KRASNYSTAW PLUS w okresie objętym badaniem 

realizowała 6 operacji, które były finansowane poza RLKS. Były to następujące projekty: 

 „Cztery podejścia jeden cel” - operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została zrealizowana na 

obszarze 4 województw w partnerstwie ze Stowarzyszniem Loklana Grupa Działania 

„Krajna Złotowska” (województwo wielkopolskie), Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 

Działania „Krasnystaw PLUS” (województwo lubelskie), Stowarzyszeniem „Lokalna 

Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” (województwo dolnośląskie), Lokalną Grupą 

Działania "Zielone Bieszczady" (województwo podkarpackie).Celem operacji było 

wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa 

kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów. Projekt obejmował cykl 12 

wyjazdów studyjnych na obszar partnerskich LGD, dzięki którym uczestnicy zwiększyli 

wiedzę w zakresie promocji i wdrażania innowacyjnych narzędzi w oparciu o dziedzictwo 

kulturowo-przyrodnicze. Realizacja operacji przybliżyła uczestnikom kulturowość 

poszczególnych obszarów, co dzieli i łączy po zmianach przesiedleńczych po 1945 roku. 

Pozwoliła poznać dobre rozwiązania w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na 

obszarach poszczególnych partnerów zrealizowanej operacji. Ponadto wyjazdy studyjne 

umożliwiły partnerom zetknięcie się kulturą i tradycją innych obszarów Polski, 

co wzbogaciło ich wiedzę i poszerzyło horyzonty. W ramach wyjazdów studyjnych 

przeprowadzono warsztaty w każdym z odwiedzanych województw, które dały szansę 

poznania nowych umiejętności i zetknięcia z żywą kulturą odwiedzonego obszaru. 

Podsumowaniem odbytych wizyt było seminarium „Cztery podejścia jeden cel”, podczas 

którego prelegenci przedstawili tematy: Walory przyrodnicze i kulturowe szansą na 

rozwój regionu-prezentacja, „Kuchnia regionalna szansą na rozwój przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich”, „Wsie tematyczne i zagrody edukacyjne szansą na edukację 

regionalną”, „Certyfikacja Marki Lokalnej jako wyróżnik regionalny”. Końcowym punktem 

seminarium była dyskusja podczas, której uczestnicy wypracowali rekomendacje na 
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przyszłość w perspektywie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju oraz zmiany zapisów 

w dokumentacji na nową perspektywę. 

 „Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich” – projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD „Krajna Złotowska”, LGD 

„Partnerstwo Ducha Gór”, Stowarzyszeniem LGD „Między Wisłą a Kampinosem”. 

Polegał na realizacji dwóch wizyt studyjnych na obszar partnerskich LGD „Partnerstwo 

Ducha Gór” oraz LGD „Między Wisłą a Kampinosem”, które pozwoliły uczestnikom na 

wymianę i porównanie doświadczeń związanych z tworzeniem warunków do współpracy 

trójsektorowej w oparciu o wykorzystywanie zasobów kulturowych, historycznych, 

przyrodniczych i wytwarzanych produktów lokalnych, stanowiących bazę do tworzenia 

marki lokalnej. Spotkania dały także możliwość sieciowania zróżnicowanych marek 

lokalnych. 

 „Współpraca się opłaca” -  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Zadanie polegało na 

organizacji wizyt studyjnych dla krasnostawskiej grupy uczestników, realizowanych w 

partnerstwie z Gminą Żółkiewka, Gminą Siennica Różana oraz Stowarzyszeniem Na 

Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice. Grupa 20 osób z obszaru działania Stowarzyszenia 

LGD „Krasnystaw Plus” uczestniczyła w trzydniowym wyjeździe studyjnym na teren 

Polesia Lubelskiego i Podlasia. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili m. in. wioski tematyczne, 

które prężnie działają i mają znakomitą ofertę dla przyjeżdzających gości, co jest dobrym 

przykładem do zrealizowania na obszarze LGD Krasnystaw PLUS. 

 ,,Współpraca i współdziałanie na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi” – projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach operacji 

zostały zrealizowane warsztaty kulinarne i rękodzielnicze w ilości 6 sztuk,  

w których uczestniczyło 64 osoby. Zostało zrealziowane seminarium pt. ,,Rękodzieło  

i produkty lokalne sposobem na biznes” , w któym udział wzięły 64 osoby. Kolejnym 

zrealizowanym działaniem była konferencja pt. Współpraca i współdziałanie drogą do 

rozwoju obszarów wiejskich – 10 lat doświadczeń LGD ,,Krasnystaw Plus”, która 

zgrodadziła 200 osób oraz impreza plenerowa Festyn ,,Dobre bo nasze” – podczas 

którego zaprezentowały się Gminy Powiatu Krasnostawskiego, które wzięły udział  

w turnieju oraz obył się konkurs kulinarny w 8 kategoriach. W imprezie uczestniczyło 

blisko 400 osób. 
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 „Let’s walk, talk and act-przejdźmy się, porozmawiajmy i zadziałajmy” – projekt 

językowy, finansowany z polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności EANGLISH 

TEACHING, którego operatorm programu była Nidzicka Fundacja Fozwoju „NIDA”. 

W ramach operacji uczniowie szkoły podstawowej w Orłowie Murowanym skorzystali 

m.in. z warsztatów językowych, zajęć z native speakerem z Irlandii, wzięli udział 

w obozie językowym EuroWeek w miejscowości Różanka, a także rajdzie rowerowym 

oraz przygotowali publikację o swojej rodzinnej miejscowości. Za największe korzyści 

wynikające z realizowanego projektu młodzież uznała: doskonalenie swoich 

umiejętności językowych (szczególnie komunikacyjnych), przełamanie bariery językowej, 

pokazanie swojej miejscowość i jej okolic, poznanie ciekawych ludzi (wizyta 

wolontariuszy AIESEC, spotkanie z gośćmi z USA) oraz miejsc oraz pokazanie swoich 

mocnych stron.  

 „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” – projekt sfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, realizowany  

w partnerstwie z Lubelską Fundacją Rozwoju, w ramach, którego przyznawano dotacje 

dla osób rozpoczynająych działalność gospodarczą, udzialano doradztwa oraz wsparcia 

pomostowego.  

 

 

5.6 Działalność biura 

Biuro Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS ma siedzibę w Krasnymstawie przy 

ulicy Matysiaka 7. Dokumentem wewnętrznym LGD regulującym kompetencje i zasady pracy 

biura jest Regulamin Biura, który reguluje pracę biura, określa ramowy zakres działania  

i kompetencji biura i służb księgowo-finansowych Stowarzyszenia oraz inne postanowienia 

związane z działalnością biura Stowarzyszenia. Regulamin zatwierdza i zmienia Zarząd LGD 

KP. Zawarto w nim podział zadań pracowników biura, wymagania adekwatne do 

przewidzianych obowiązków, zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy oraz metody 

ich pomiaru. Określono plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura. 

Na stanowiskach pracy związanych z udzielaniem doradztwa ustalono sposób pomiaru 

jakości udzielanego doradztwa.  

W biurze zatrudnione są 4 osoby na stanowiskach: 

 Dyrektor biura, 

 Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej, 

 Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji, 

 Księgowy. 
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Pracownicy mają swój stały zakres obowiązków i wspólnie realizują zadania, 

co pozwala każdemu z nich w tym samym stopniu orientować się w ich postępie oraz 

zapewnia zastępowalność w sytuacji nieobecności któregokolwiek z członków zespołu.  

W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w okresie wzmożonej aktywności pracy 

biura, Zarząd podejmował decyzję o zwiększeniu liczby etatów na stanowiskach: 

Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej oraz Specjalista 

ds. obsługi biura, komunikacji i animacji. Ponadto z chwilą wypowiedzenia umowy o pracę 

z księgową, Zarząd podjął decyzję o powierzeniu obowiązków księgowych firmie 

zewnętrznej. W czasie pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń zachowano 

ciągłość pracy biura LGD – wdrożono hybrydowy model pracy. Nabory wniosków 

prowadzono zgodnie z harmonogramem. Doradztwo odbywało się hybrydowo, 

z zastosowaniem dostępnych form komunikacji zdalnej, a wnioski składane były 

z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dzięki podjętym działaniom organizacyjnym pandemia 

COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na pracę biura LGD KP. 

W celu podnoszenia kwalifikacji zespołu, a przez to jakości pracy biura LGD 

przekładającej się na skuteczność wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju pracownicy  

i członkowie organów, w szczególności Rady Decyzyjnej LGD brali udział w szeregu szkoleń. 

Szkolenia dotyczyły głównie obszaru wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, podejścia RLKS 

w Polsce i rozwoju wsi, zarządzania organizacją, a także standardów realizacji usług 

doradczych oraz procedur wyboru i kryteriów oceny prowadzonych operacji. Wykaz 

organizowanych szkoleń zawiera poniższa tabela. 

 

 

Tabela 5 Wykaz szkoleń organizowanych przez Lokalną Grupę Działania KRASNYSTAW PLUS w latach 2016-2022 

Nazwa szkolenia Uczestnicy 

Ilość szkoleń w 

okresie 

programowania 

Zasady wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju Krasnystaw PLUS  
Szkolenie ukierunkowane na podnoszenie 
wiedzy i kompetencji w zakresie oceny 
wniosków  

Rada 15 osób 
Pracownicy biura 4 osoby 

6 szkoleń wewnętrznych 

Partnerstwo i współpraca na rzecz rozwoju 
lokalnego / dobre praktyki we wdrażaniu 
projektów 

Rada 15 osób 
Pracownicy biura 4 osoby 

2 szkolenia wyjazdowe 

Zasady wypełniania dokumentacji 
aplikacyjnej i rozliczeniowej 

Rada 15 osób 
Pracownicy biura 3 osoby 

1 szkolenie stacjonarne 

Zasady oceny i wyboru projektów do 
finasowania 

Rada 15 osób 
Pracownicy biura 3 osoby 

3 szkolenia wewnętrzne 

Zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej 
Strategii Rozwoju 

Pracownicy biura 3 osoby 1 szkolenie zewnętrzne 
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Asertywność i skuteczna komunikacja w 
trudnych sytuacjach  

Pracownicy biura 4 osoby 
Przewodniczący i 
Wiceprzewodniczący 
Rady- 2 osoby 

1 szkolenie zewnętrzne 

Ocena i analiza biznesplanu oraz koszty 
kwalifikowalne w projektach 

Rada 15 osób 
Pracownicy biura 4 osoby 

1 szkolenie stacjonarne 

Obsługa klienta  / skuteczne doradztwo 

Specjalista ds. obsługi 
biura, komunikacji i 
animacji / Koordynator ds. 
wdrażania projektów 
grantowych i kontroli 
wewnętrznej / Dyrektor 
biura – 3 osoby 

1 szkolenie zewnętrzne 

Rola i metody pracy Animatora 
społeczności lokalnej 

Specjalista ds. obsługi 
biura, komunikacji i 
animacji – 1 osoba 

1 szkolenie zewnętrzne 

Zmiany przepisów prawnych ZUS, Urząd 
Skarbowy 

Księgowa LGD – 1 osoba 3 szkolenia zewnętrzne 

Bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie 
danych osobowych 

Księgowa LGD / Dyrektor 
biura -  2 osoby 

1 szkolenie zewnętrzne 

Kontrola wewnętrzna i audyt procedur 

Koordynator ds. 
wdrażania projektów 
grantowych i kontroli 
wewnętrznej 

1 szkolenie zewnętrzne 

Archiwizacja dokumentów 

Koordynator ds. 
wdrażania projektów 
grantowych i kontroli 
wewnętrznej 

1 szkolenie zewnętrzne 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie PLANU SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ORGAZNU DECYZYJENGO I 

PRACOWNIKÓW BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA KRASNYSTAW PLUS  W RAMACH PROW 2014-2020 

 

Wybór tematów szkoleń nastąpił w oparciu o deklarowane potrzeby pracowników 

oraz członków organów decyzyjnego LGD. Zrealizowane działania szkoleniowe pozwoliły na 

poniesienie wiedzy i kompetencji niezbędnych do sprawnej realizacji zadań związanych  

z wdrażaniem LSR. W następstwie reagowania na bieżące potrzeby szkoleniowe Plan 

szkoleń będący załącznikiem do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii był 

aktualizowany 4 razy. 

Następnym podlegającym analizie zagadnieniem jest realizacja przyjętego planu 

komunikacji. Podstawowym założeniem planu komunikacyjnego jest aktywizacja i włączanie 

społeczności lokalnej w działania LGD podczas całego okresu wdrażania LSR. Istotnym 

aspektem komunikacji jest badanie poziomu zadowolenia z prowadzonych działań oraz 

ocena procesu wdrażania LSR. Pozyskiwane informacje są niezbędne we wprowadzaniu 

usprawnień i planu naprawczego w przypadku wystąpienia niejasności.  

Do celów operacyjnych planu komunikacji zaliczono: 

 Poinformowanie mieszkańców o LSR, jej głównych założeniach, zasadach 

przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe 
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szanse wsparcia z budżetu LGD oraz o interpretacjach poszczególnych kryteriów 

oceny, promocja efektów i plany na przyszłość; 

 Poinformowanie mieszkańców (potencjalnych beneficjentów) o naborach wniosków  

w ramach LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji; 

 Poinformowanie mieszkańców o efektach realizacji LSR w latach 2016 – 2020 oraz 

pozyskanie informacji od mieszkańców obszaru o rozpoznawalności LGD na 

obszarze realizacji LSR, promocja efektów i plany na przyszłość; 

 Promocja efektów zrealizowanych działań. 

Zaprojektowane w Planie działania komunikacyjne kierowane były do szerokiego grona 

odbiorców:  

 mieszkańców obszaru, 

 potencjalnych wnisokodawców w szczególności osób bezrobotnych, ludzi młodych do 

34 roku życia, osób po 50 roku życia, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych,  

 rolników, 

 jednostek samorządu terytorialnego. 

Szczegóły dotyczące realizacji planu komunikacji prezentuje poniższa tabela: 
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Tabela 6 Poziom realizacji Planu komunikacji w latach 2016-2021 

 

Działania 

komunikacyjne 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Wartość 

wskaźnika 

osiągnięta do 

dnia rozpoczęcia 

badania 

ewaluacyjnego 

 

Stopień 

realizacji 

Kampania 

informacyjna 

Spotkania 

konsultacyjno-

doradcze 

Konferencja 

Ankieta 

Ogłoszenia na 

stronach 

internetowych i 

portalach 

społecznościowych 

55 szt. 54 szt. 98,18% 

Ogłoszenia w prasie 9 szt. 9 szt. 100% 

plakaty 100 szt. 100 szt. 100% 

ulotki 3000 szt. 2000 szt. 66,66% 

Roll-up, ścianka 

promocyjna 
3 szt. 3 szt. 100% 

Materiały promocyjne 3000 szt. 2500 szt.  83,33% 

Konkursy 16 szt. 15 szt. 93,75% 

Informacje do 

lokalnych liderów 
1000 pism 1162 pisma 116,20% 

Doradztwo  150 osób 496 osoby 330,66% 

Spotkania 

konsultacyjno-

doradcze 

16 dla 160 

osób 
17 dla 248 osób 

106,25 % dla 

155% 

Forum Gospodarcze 4 dla 400 osób 4 dla 400 osób 100% 

Ankieta 

rozpoznawalności 

2000 ankiet 

zwrot na 

poziomie 30% 

3500 ankiet zwrot 

na poziomie 30% 
175% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LGD KP 

Stopień realizacji planu komunikacji jest bardzo wysoki. Spośród 12 przyjętych 

wskaźników, 8 zostało już osiągniętych, w tym 4 zdecydowanie przekroczyło przyjętą 

docelową wartość. Pozostałe wskaźniki są na bieżąco realizowane i znajdują się blisko 

poziomu 100%. Pokazuje to, że przyjęty sposób komunikowanie się ze społecznością jest 

efektywny i skuteczny i został prawidłowo zaplanowany. 

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że najważniejsze działania realizowane 

przez LGD KP to spotkania konsultacyjne, doradztwo, działalność promocyjna w prasie 

lokalnej, funkcjonowanie portalu społecznościowego FB, informacje do lokalnych liderów  

i organizowane konkursy: Lider Powiatu Krasnostawskiego, „Najlepsze ciasto i napitek” na 

ramach Festiwalu Smaki Jesieni oraz konkursy na Festiwalu Pączka i Faworka. Dużym 

zainteresowaniem cieszą się wydarzenia cykliczne: Konkurs Lider/ka Powiatu 

Krasnostawskiego, Festiwal Pączka i Faworka, Festiwal Smaki Jesieni, Forum Gospodarcze 

oraz organizowane stoiska promocyjne LGD na Chmielakach Krasnostawskich.  
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Ankieta rozpoznawalności LGD, która realizowana jest od 2020 roku pozwala na 

zbadanie stopnia wiedzy mieszkańców o funkcjonowaniu stowarzyszenia. Największe efekty  

i rozpoznawalność przynoszą cykliczne imprezy integracyjne i wyjazdy studyjne.  

Podczas badania ankietowego respondentom zadano pytanie dotyczące znajomości 

Lokalnej Grupy Działania. Respondenci zadeklarowali, że znają Lokalną Grupę Działania 

funkcjonującą na ich obszarze. Zdecydowana większość, bo aż 71% dokonała wskazania 

„tak”. 

Wykres  1 Ocena rozpoznawalności LGD Krasnystaw Plus 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LGD KP 

Zbadano również kanały i sposoby powzięcia przez respondentów wiedzy o LGD. 

Największa grupa badanych dowiedziała się o organizacji z lokalnej prasy – 23%. Inne 

źródła informacji o organizacji to:  

 22% badanych uczestniczyło w działaniach prowadzonych przez LGD lub brało udział 

w projekcie, 

 po 18% ankietowanych zadeklarowało, że widziało LGD w działaniu lub dowiedziało 

się o istnieniu LGD za pośrednictwem innych instytucji, tj. urząd gminy, szkoła, 

 13 % dowiedziało się o istnieniu LGD KP od sąsiadów i znajomych, 

 6% wiedzę na temat LGD KP czerpie z Internetu.  

29% 

71% 

Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania? 

Nie znam, nie słyszałam/em Tak znam, słyszałam/em



                                                     
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Strona 35 z 91 
 

Wykres  2 Źródło informacji mieszkańców o LGD Krasnystaw Plus 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z LGD KP 

Jedną z najważniejszych form interakcji z lokalną społecznością, potencjalnymi 

beneficjentami i beneficjentami było doradztwo. Istotnym jest fakt, że z doradztwa można 

było skorzystać na każdym etapie przygotowania wniosku. Zainteresowanie tą formą 

wsparcia było wysokie i wzrastało przede wszystkim w trakcie naborów.  

Najczęstszą formą doradztwa były spotkania w biurze LGD oraz rozmowy 

telefoniczne i wiadomości e-mail (szczególnie w przypadku przesyłania dokumentów do 

konsultacji). Dla naborów prowadzonych w latach 2020-2021 w czasie epidemii COVID-19 

duża część doradztwa odbywała się telefonicznie i e-mailowo. Założone w planie 

komunikacji wskaźniki zostały ponad trzykrotnie przekroczone. Według stanu na koniec roku 

2021 wskaźnik doradztwa został osiągnięty na poziom 330,66%. Szczegółowe dane 

odnośnie doradztwa prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 7 Zakres świadczonych usług doradczych przez LGD KP w latach 2016-2022 

Zakres udzielonego doradztwa: 
Liczba podmiotów 
którym udzielono 
doradztwa 

ogółem  496 

osoby fizyczne 52 

instytucje 127 

liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy 161 

liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy 80 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LGD KP 

Od znajomych, 
sąsiadów 

13% 
Uczestniczyłem/am w 

działaniach LGD/ 
brałem/am udział w 

projekcie 
22% 

W instytucji (urząd, 
szkoła) 

18% 

Widziałem/am 
działania LGD 

18% 

Z internetu  
6% 

Z lokalnej prasy 
23% 

W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie 
Działania? 
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W badaniach jakościowych beneficjentów i organizacji pozarządowych prowadzonych 

techniką ankiety bezpośredniej respondenci dokonywali m.in. oceny usług doradczych.  

Na pytanie „Czy wg Pani/Pana udzielane doradztwo jest adekwatne do potrzeb 

potencjalnych beneficjentów?” 98% beneficjentów biorących udział w badaniu odpowiedziało 

pozytywnie, 2% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. W odpowiedziach na pytania nie 

było żadnych odpowiedzi negatywnych. 

Wykres  3 Ocena usług doradczych świadczonych przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw Plus 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjentów LGD KP 

 

 

5.7 Zmiany na obszarze objętym LSR w ocenie lokalnej społeczności 

Ocena zmian na obszarze LGD „Krasnystaw PLUS” oparta została na opiniach 

mieszkańców wyrażonych w ankietach i badaniu fokusowym, które odbyło się 17.06.2022 

roku i wzięło w nim udział 21 osób. Ankiety zostały zamieszczone w Internecie i każdy  

z respondentów miał do nich dostęp bezpośredni. Ankieta zawierała pytania zamknięte, 

wśród których respondent mógł wybrać zaproponowaną odpowiedź oceniającą stopień 

zgadzania się z nią. W badaniu wzięło udział 91 osób, w tym 52 % kobiet i 48 % mężczyzn. 

Byli to mieszkańcy dziewięciu gmin należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania 

Krasnystaw Plus. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera poniższy wykres. 

Nie mam zdania 
2% 

Tak 
98% 

Czy wg Pani/Pana udzielane doradztwo jest adekwatne do 
potrzeb potencjalnych beneficjentów? 

Nie mam zdania Tak
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Wykres  4 Podział mieszkańców biorących udział w badaniu ankietowym na gminy 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjentów LGD KP 

Badaniami objęto między innymi obszary dotyczące zadowolenia mieszkańców  

z miejsca swojego zamieszkania, infrastruktury kulturalnej, rozwoju przedsiębiorczości, 

efektów wdrażania LSR oraz kierunków interwencji w ramach LSR w przyszłości. Oto wyniki 

badań: 

Mieszkańcy, którzy oddali swoje głosy w ankiecie są raczej zadowoleni z miejsca 

swojego zamieszkania. Największą grupę 33% stanowią osoby niezdecydowane, które 

zaznaczyły odpowiedź „trochę tak/trochę nie”. 30 % respondentów jest raczej zadowolonych 

z miejsca zamieszkania. 17% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, iż gmina w której 

zamieszkują jest dobrym miejscem do życia i zaspokaja ich podstawowe potrzeby. Osoby, 

które negatywnie oceniają miejsce swojego zamieszkania stanowią 14 % badanych. 

Natomiast 4% badanych udzieliło odpowiedzi „nie mam zdania”. Analizując dane w podziale 

na poszczególne gminy partnerskie uzyskano dane świadczące o różnym stopniu 

zadowolenia mieszkańców. Najbardziej zadowoleni respondenci są mieszkańcami Miasta 

Krasnystaw i Gminy Izbica, zdecydowanie niezadowoleni są mieszkańcy Gminy Kraśniczyn. 

Mieszkańcy pozostałych gmin unikali jednoznacznych odpowiedzi. Podział liczbowy 

zebranych odpowiedzi zawarty został w poniższej tabeli.  
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Tabela 8 Badanie ankietowe mieszkańców obszaru LSR 

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”? 

Liczba odpowiedzi 

Nie mam zdania 4 

Raczej nie 7 

Raczej tak 27 

Trochę tak/trochę nie 30 

Zdecydowanie nie 5 

Zdecydowanie tak 17 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjentów LGD KP 

 

Badani mieszkańcy obszaru w większości dostrzegają poprawę warunków życia  

w swojej gminie. Analiza zabranych danych wskazuje, że respondenci pozytywnie oceniają 

badane zjawisko. 10% osób biorących w badaniu udziliło odpowiedzi twierdzącej i 23 % 

badanych udzieliła odpowiedzi „trochę tak” oraz 22 % uczestników badania odpowiedziało: 

„raczej tak”, co wskazuje że oceniają oni pozytywnie zaistaniałe zmiany. Dla 21 % badanych 

nie nastąpiła poprawa warunków życia, 14 % respondentów udziliło odpowiedzi 

„zdecydowanie nie”. Szczegółowe dane ilościowe i procentowe zawiera poniższy wykres. 

Wykres  5 Zestawienie udzielonych odpowiedzi dotyczących oceny poprawy warunków życia w swojej gminie 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjentów LGD KP 

0 5 10 15 20 25

Liczba odpowiedzi

Zdecydowanie nie 9

Trochę tak 21

Tak 9

Raczej tak 20

Raczej nie 19

Nie mam zdania 12
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Kolejną kwestią, której warto poświęcić uwagę są zmiany atrakcyjności 

zamieszkiwanego obszaru, głównie pod względem potrzeb mieszkańców. Respondenci 

zostali poproszeni o wypowiedzenie się na temat infrastruktury kulturalnej gminy, w której 

mieszkają. Największą grupę – 34% stanowią osoby niezdecydowane, które udzieliły 

odpowiedzi „Trochę tak/trochę nie”. 28% respondentów oceniło dobrze badany obszar, 

natomiast 8% udzieliło odpowiedzi „bardzo dobrze”. Wśród grupy niezadowolonych 20 % 

udzieliło odpowiedzi „źle”, a 8% odpowiedziało „bardzo źle”. Tylko 2% nie ma zdanie na ten 

temat. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera poniższa tabela i wykres. 

Wykres  6 Zestawienie udzielonych odpowiedzi dotyczących oceny infrastruktury kulturalnej obszaru 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjentów LGD KP 

W pytaniu dotyczącym oceny warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy 

największą grupę stanowiły osoby niezdecydowane, które nie potrafiły jednoznacznie ocenić 

badanego zagadnienia, aż 29% ankietowanych wskazało odpowiedź „trochę dobrze/trochę 

źle”. Łącząc negatywne odpowiedzi „źle” – 24% i „bardzo źle” 12% należy stwierdzić, 

że największa grupa badanych ma negatywne opinie w tym zakresie. Wśród respondentów 

mniejszą grupę stanowiły osoby, które wyraziły pozytywne opinie dokonują wskazań „dobrze 

– 19% i „bardzo dobrze” – 8%. Ankietowani, którzy nie przedstawili swojej opinii stanowią 8% 

badanych. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera poniższa tabela i wykres. 

 

 

 

Bardzo dobrze 
8% Bardzo źle 

8% 

Dobrze 
28% 

Nie mam zdania 
2% 

Trochę dobrze/trochę 
źle 

34% 

Źle 
20% 

Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: (Prosimy o 
zaznaczenie właściwej odpowiedzi)   [Infrastruktury kulturalnej obszaru] 
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Wykres  7 Zestawienie udzielonych odpowiedzi dotyczących oceny warunków dla przedsiębiorców 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjentów LGD KP 

Z wypowiedzi uczestników badania fokusowego wynika, że na obszarze LGD 

Krasnystaw Plus powstało dużo nowych firm, które przyczyniły się do poprawy sytuacji 

gospodarczej regionu. Dużym atutem było również to, że powstały nowe miejsca pracy  

w istniejących przedsiębiorstwach. 

W pytaniu o efekty działań realizowanych w ramach LSR respondenci zostali zapytani 

o korzystanie z infrastruktury obiektów finansowanych ze środków unijnych. Zdecydowana 

większość ankietowanych często i czasem korzysta z infrastruktury (łącznie 50% 

respondentów). 23% badanych nie ma wiedzy w tym zakresie, a 27% ankietowanych nie 

korzysta z w/w obiektów. 

Bardzo dobrze 
8% 

Bardzo źle 
12% 

Dobrze 
19% 

Nie mam zdania 
8% 

Trochę dobrze/trochę 
źle 

29% 

Źle 
24% 

Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem Sprzyjających warunków 
dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy 
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Wykres  8 Zestawienie udzielonych odpowiedzi dotyczących wykorzystania infrastruktury finansowanej ze środków unijnych 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjentów LGD KP 

Na uwagę zasługuje analiza udzielonych odpowiedzi na pytanie dotyczące 

zainteresowania mieszkańców projektami związanymi z poprawą infrastruktury. Najwięcej 

osób – 54% pozytywnie wypowiedziało się na badany temat uznając, że projekty związane  

z poprawą infrastruktury cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. 36% to osoby 

niezdecydowane, negatywnie badany obszar ocenia 10% mieszkańców.  

Wykres  9 Zestawienie udzielonych odpowiedzi dotyczących zainteresowania mieszkańców projektami związanymi z 
poprawą infrastruktury 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjentów LGD KP 
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Na pytanie dotyczące korzystania z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny, 

wizyty studyjne finansowanych ze środków unijnych w ostatnim 2021 roku zdecydowana 

większość respondentów udzieliła odpowiedzi, że brała udział w takich projektach (32% 

mieszkańców przyznało, iż tak czasem korzystali z projektów, a aż 18% przyznało, 

iż korzystali z nich często). Równocześnie, 31% ankietowanych mieszkańców przyznało, iż 

nie korzystali z takiej formy wsparcia. 15% osób nie wyzkazało się wiedzą w tym zakresie 

zaznaczając odpowiedź „trudno powiedzieć". 

Wykres  10 Zestawienie udzielonych odpowiedzi dotyczących uczestnictwa w przedsięwzięciach 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjentów LGD KP 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na to, jakie zdanie mają badani mieszkańcy 

gmin obszaru LGD na temat obszarów wymagających dofinansowania w gminach i tym 

samym ewentualnych przyszłych działań LGD Krasnystaw Plus. 

Analiza danych wskazuje, że dla mieszkańców najważniejsze są inwestycje dotyczące: 

 infrastruktury drogowej, 

 zwiększenia liczby miejsc pracy poza rolnictwem, 

 infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, 

 działań ułatwiających założenie i  prowadzenie działalności gospodarczej, 

 działań umożliwiających podjęcie prac na rzecz rozwoju przetwórstwa lokalnego, 

 promocji obszaru, dziedzictw kulturowego, zasobów naturalnych. 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera poniższy wykres. 
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Wykres  11 Zestawienie udzielonych odpowiedzi mieszkańców dotyczących obszarów wymagających wsparcia 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjentów LGD KP 

 

6. Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze.  

 

Przedstawione w tym rozdziale treści związane są ściśle z metodyką badań  

i postawionymi pytaniami badawczymi. A zatem zostały tu w skrótowej formie 

zaprezentowane oceny: wpływu działania LGD na realizację głównych celów LSR; rozwoju 

kapitału społecznego; rozwoju przedsiębiorczości; turystyki i dziedzictwa kulturowego, 

rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych, innowacyjności projektów, realizacji 

projektów współpracy; funkcjonowania biura LGD i procesu wdrażania LSR; wartości 

dodanej uzyskanej w wyniku działania LGD. 
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6.1 Ocena wpływu na główny LSR  

 

Jako główny cel Lokalnej Strategii Rozwoju poddanej ewaluacji wskazano Osłabienie 

negatywnych trendów migracyjnych. Dla realizacji tego celu sformułowano cztery cele 

szczegółowe: 

 Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju istniejących 

przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych i wzrost kompetencji mieszkańców w kierunku 

przedsiębiorczości; 

 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru; 

 Poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR; 

 Sprawne funkcjonowanie LGD Krasnystaw PLUS zapewniające wdrożenie Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

Do oceny realizacji celów utworzono 18 przedsięwzięć, do których zastosowano 

katalog wskaźników. Cele dotyczą innych obszarów interwencji, jednak wszystkie mają się 

przyczynić do osiągniecia celu ogólnego. 

Analizując dane statystyczne należy stwierdzić, że saldo migracji na pobyt stały  

w latach 2016 - 2021 na badanym obszarze w dalszym ciągu przyjmuje wartości ujemne, 

jednak w roku 2021 zauważalne jest znaczne zmniejszenie osób migrujących (dynamika 

spadku wynosi -12,88% mniejsze saldo migracji w roku 2021 w stosunku do 2016 roku). 

Wykres  12 Saldo migracji na pobyt stały w latach 2015-2021 - średnia 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   
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 Przeprowadzone badania z mieszkańcami wskazują na pozytywną zmianę 

nastawienia społeczności do obszaru objętego LSR. Na zadane pytanie „Czy rozważa Pan/i 

zmianę miejsca zamieszkania?” zdecydowana większość, aż 68% mieszkańców deklaruje, 

że nie zamierza zmieniać miejsca swojego zamieszkania. Analizując dane w podziale na 

płeć więcej kobiet deklaruje chęć zmiany miejsca zamieszkania w przyszłości. Mężczyźni 

w zdecydowanej większości wiążą swoje plany z obecnym miejscem zamieszkania, 

jednocześnie więcej mężczyzn niż kobiet nie ma zdania na ten temat.  

Wykres  13 Dane dotyczące preferencji mieszkańców o zmianie miejsca zamieszkania 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ilościowych mieszkańców obszaru LSR   

 Analizując dane w odniesieniu do sytuacji zawodowej respondentów należy 

wyciągnąć wnioski, że największą grupę deklarującą zmianę miejsca zamieszkania stanowią 

osoby studiujące/uczące się. W pozostałych grupach ekonomicznych dominują odpowiedzi 

„nie”, świadczące o braku planowania zmiany miejsca zamieszkania. 
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Wykres  14 Chęć zmiany miejsca zamieszkania a status ekonomiczny mieszkańców obszaru LSR 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ilościowych mieszkańców obszaru LSR   

Respondenci, którzy zadeklarowali chęć zmiany miejsca zamieszkania, zostali 

zapytani o powody swojej decyzji. Największa liczba badanych, aż 37,9% wskazała na 

odpowiedź dotyczącą braku perspektyw zawodowych. Drugą przyczyną były powody 

osobiste lub rodzinne, a trzecią trudny dostęp do instytucji kultury. 

Wykres  15 Powody chęci zmiany miejsca zamieszkania. 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ilościowych mieszkańców obszaru LSR   

Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że mieszkańcy są zadowoleni  

z miejsca zamieszkania na obszarze LSR, aż 60 % udzieliło odpowiedzi pozytywnej, a 55% 

badanych zauważa także poprawę warunków do życia w swoich gminach.  
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Postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w analizowanym okresie (w latach 2015 

– 2021) nie budzi zastrzeżeń. Pomimo nieoczekiwanych i bardzo poważnych trudności 

związanych z pandemią COVID-19 oraz przedłużeniem okresu realizacji projektów 

w obecnej perspektywie czasowej, w przypadku zdecydowanej większości wskaźników 

osiągnięto lub przekroczono już planowany stan docelowy. W przypadku kilku wskaźników 

nie osiągnięto jeszcze zaplanowanego poziomu ze względu na trwające projekty, po 

zakończeniu których osiągnięcie założonych poziomów wskaźników nie budzi wątpliwości. 

Prawidłowość realizacji LSR potwierdza postęp realizacji w ujęciu rzeczowym i finansowym 

o czym świadczą dane zawarte w sprawozdaniu z wdrażania LSR za rok 2021.  

 

6.2 Ocena wpływu na kapitał społeczny  

Poziom jakości kapitału społecznego na ogromne znaczenie w życiu lokalnych 

społeczności, co znalazło odzwierciedlenie w LSR, jej celach i przedsięwzięciach. Działania 

zmierzające do budowy kapitału społecznego zostały zdefiniowane w ramach trzeciego celu 

szczegółowego „Poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR”.  

Wpływ na kapitał społeczny obszaru ma wdrażanie zasad LEADER, przejawiające się 

w całym procesie przygotowania i wdrażania LSR oraz działalności w zakresie aktywizacji  

i animacji prowadzona przez LGD KP. Jednym z głównych założeń podejścia LEADER jest 

zastosowanie zasady partycypacji, czyli włączenia mieszkańców najpierw w tworzenie 

dokumentu strategicznego a następnie zaangażowanie ich w realizację zaplanowanych 

przedsięwzięć. Zamierzenia te zostały w pełni osiągnięte.  

Mieszkańcy brali aktywny udział na etapie przygotowania LSR, organizacje 

pozarządowe zostały określone jako partnerzy, którzy będą realizować zaplanowane 

operacje w postaci projektów grantowych. Dzięki takiemu podejściu udało się objąć 

wsparciem 1516 osób.  

Na uwagę zasługuje projekt dotyczący utworzenia Centrum Edukacji Zawodowej  

i Aktywizacji, ramach którego podejmowane są działania dla osób z grup defaworyzowanych. 

Do końca 2021 roku z oferty Centrum skorzystały 483 osoby. 

Działania podejmowane przez LGD KP w ramach aktywizacji koncentrowały się na 

organizacji szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych oraz wydarzeń promujących lokalne 

zasoby. Przedsięwzięcia te przyczyniły się do aktywizacji mieszkańców, tworząc silniejsze 

poczucie więzi z miejscem zamieszkania.  
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Celem tak realizowanych działań było również wzmocnienie lokalnych liderów oraz 

pomoc administracyjna przy pozyskiwaniu i realizacji środków finansowych, która zwykle 

stanowiła dla mieszkańców duży problem.  

Plan komunikacji realizowany był przez LGD KP zgodnie z harmonogramem,  

co zapewniło skuteczną i efektywną komunikację z otoczeniem zewnętrznym, wszystkimi 

zdefiniowanymi grupami docelowymi. Zrealizowane działania zostały przez mieszkańców 

wysoko ocenione w przeprowadzonym badaniu ankietowym. 

Pozytywny wpływ wdrażania LSR na aktywność społeczną i zaangażowanie 

w sprawy lokalne potwierdzają wyniki badań ilościowych i jakościowych. Uczestnicy badań 

ankietowych zostali poproszeni o ocenę zmian dotyczących aktywności organizacji 

pozarządowych. W sumie 41 % ankietowanych oceniła badany zakres pozytywnie.  

Wykres  16 Ocena gminy pod względem Aktywności Organizacji Pozarządowych 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ilościowych mieszkańców obszaru LSR   

 

Biorący udział w badaniu beneficjenci w 85% zgodzili się ze stwierdzeniem,  

że zaplanowane zadania związane z animacją lokalną i współpracą odpowiadały potrzebom 

społeczności zamieszkującej LGD KP.  

Warto zwrócić uwagę, że aż 68,89% badanych bierze udział w wydarzeniach 

organizowanych przez gminę, 43,33% bierze udział w przygotowaniu tych wydarzeń, 

a 45,56% należy do różnych organizacji pozarządowych, z czego 24,44% to członkowie rady 
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lub zarządu tej organizacji. Badania wskazują również, że mieszkańcy utożsamiają się 

z miejscem swojego zamieszkania: 63,33% ankietowanych deklaruje, że zna historię regionu 

i aż 76,67% badanych potrafi wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne regionu. 

Z danych statystycznych wynika, że w analizowanym okresie aktywność społeczna 

mieszkańców obszaru LGD KP wzrosła. Realizowane przez LGD w ramach LSR działania 

aktywizacyjne przyczyniły się do wzrostu ilości organizacji społecznych, a także wzrostu 

liczby osób angażujących się w lokalne sprawy. 

Przedstawiciele LGD, którzy wzięli udział w badaniu fokusowym zauważają,  

że realizowane przez Stowarzyszenie działania przyniosły wiele korzyści i zwrócili uwagę na 

ogromne znaczenie pracy biura, które jest zaangażowane w sprawy społeczności lokalnej. 

Wiele działań zostało przerwanych ze względu na pandemię COVID-19, co spowodowało 

wycofanie części osób z aktywnego życia. Wiele obszarów funkcjonowania przeniosło się do 

Internetu, co zostało negatywnie ocenione przez badanych, ponieważ między ludźmi nie 

zachodzą interakcje i wzajemna integracja.  

Opracowując założenia dla kolejnej lokalnej strategii rozwoju w obszarze aktywizacji  

i integracji społecznej należy wziąć pod uwagę możliwość wykorzystania popularności KGW, 

OSP oraz stowarzyszeń i klubów sportowych. W odpowiedziach udzielanych  

w przeprowadzonych wywiadach indywidulanych dominuje wyartykułowana potrzeba 

kontunuowania działań ukierunkowanych na budowanie kapitału społecznego. 

Podejmowanie takich działań jest nadal zasadne i stanowić powinno podstawę realizacji 

wszystkich przyszłych aktywności.  

W opinii biorących udział w badaniu fokusowym przedstawicieli LGD w przyszłości 

rozwój kapitału społecznego na obszarze LSR powinien być kontynuowany przez działania 

edukacyjne, informacyjne oraz wsparcie liderów. W przekonaniu badanych, powinno się 

włączać w działania organizacji pozarządowych młodych ludzi. Ważną kwestią jest rzetelne 

informowanie wszystkich mieszkańców o realizowanych przedsięwzięciach. Badani zwrócili 

również uwagę, że pozytywne efekty przynosi wymiana doświadczeń i poznawanie dobrych 

praktyk, które można przenosić na swój region. 

Podsumowując realizowane przez LGD przedsięwzięcia ukierunkowane na budowę 

kapitału społecznego mieszkańców LGD KP zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie  

z planem i uzyskały wysoką ocenę lokalnej społeczności. Duża ilość funkcjonujących 

organizacji pozarządowych i lokalnych liderów wymaga dalszego wsparcia. 
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6.3 Przedsiębiorczość 

Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS obejmuje obszar o dużym potencjale do 

rozwoju przedsiębiorczości poza rolnictwem. Zidentyfikowaną na etapie analizy SWOT słabą 

stroną jest niski stopień przedsiębiorczości, co przejawia się w niewielkiej ilości istniejących 

firm oraz dużym bezrobociu, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Efektem tego jest duże saldo 

migracji zwłaszcza w celach zarobkowych.  

Pierwszy cel szczegółowy ujęty w LSR „Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez 

wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych i wzrost kompetencji 

mieszkańców w kierunku przedsiębiorczości” obejmuje przedsięwzięcia, których efektem 

było zwiększenie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców poprzez rozwój 

istniejących firm oraz powstawaniem nowych przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę, na 

zrealizowane przez LGD w ramach aktywizacji przedsięwzięcie „Wzrost aktywności ludzi 

młodych w kierunku przedsiębiorczości - Akademia Start-up”, dzięki któremu została 

podniesiona wiedza młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości.  

W odniesieniu do organizowanych naborów największym zainteresowaniem cieszyły 

się konkursy ogłaszane dla osób chcących założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą.  

W przypadku każdego ogłoszonego naboru brakowało środków w przeznaczonej na nabór 

alokacji. 

Wpływ wdrażania LSR na przedsiębiorczość lokalną potwierdzają wyniki 

przeprowadzonych badań społecznych. W opinii wnioskodawców jedną z najważniejszych 

pozytywnych zmian obszaru LSR jest właśnie rozwój przedsiębiorczości. Na pytanie „Czy na 

aktualnym poziomie wykorzystania budżetu i realizacji LSR zauważa Pani/Pan pozytywne 

zmiany na obszarze LGD?” aż 41% ankietowanych przyznało, iż powstało dużo nowych firm. 

Kolejne wskazania również dotyczą obszaru przedsiębiorczości, tj. ankietowani przyznali,  

iż dzięki LGD rozwija się przedsiębiorczość, promocja regionu oraz powstają nowe miejsca 

pracy. 

W wywiadach grupowych najczęściej pojawiającymi się opiniami w zakresie korzyści 

wdrażania LSR był pozytywny wpływ LGD KP na obszar lokalnej przedsiębiorczości. Biorący 

udział w badaniu jednoznacznie podkreślali znaczenie LGD KP w rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości i rynku pracy. Wpływ działań ukierunkowanych na rozwój 

przedsiębiorczości i oferowanie wsparcia dla tworzenie działalności gospodarczej  

na rozwiązywanie problemów lokalnych związanych z migracją młodych ludzi do większych 

ośrodków miejscach. Możliwość skorzystania z dotacji na własną działalność gospodarczą 

postrzegali jako kluczowy instrument zachęcający młodych ludzi do pozostania na obszarze 
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LSR. Jednocześnie badania jakościowe (wywiady grupowe i indywidualne) unaczyniły 

problemy z wdrażaniem tych działań.  

Biorący udział w wywiadach grupowych i indywidulanych badani podkreślali trudności 

proceduralne związane z operacjami ukierunkowanymi na rozwój przedsiębiorczości.  

Do kluczowych zaliczyli czas oczekiwania na umowę o dofinasowanie. Zdaniem badanych, 

osoby chcące założyć działalność gospodarczą powinny mieć szybszą ścieżkę otrzymania 

wsparcia, ze względu na konieczność oczekiwania z rejestracją działalności do momentu 

podpisania umowy o dofinansowanie.  

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR potwierdzają również dane statystyczne, 

przede wszystkim w analizowanym okresie nastąpił spadek liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych ogółem, co przedstawia poniższy wykres: 

Wykres  17 Stan stopy bezrobocia ogółem 

 

Źródło: BDL Główny Urząd Statystyczny   

W zakresie przyszłych kierunków wsparcia aż 53% ankietowanych beneficjentów 

wskazało, iż chcieliby uzyskać kolejne dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstwa, a 15% 

wybrało rozwój firmy i szkolenia. W opinii badanych mieszkańców rekomendowane do 

wsparcia w kolejnych latach są przede wszystkim obszary dotyczące zwiększenia liczby 

miejsc pracy poza rolnictwem, działań ułatwiających założenie i prowadzenie działalności 

gospodarczej oraz działań umożliwiających podjęcie prac na rzecz rozwoju przetwórstwa 

lokalnego. 
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Przeznaczenie połowy budżetu Strategii na rozwój przedsiębiorczości dało pozytywne 

efekty gospodarcze w postaci już funkcjonujących 23 nowych przedsiębiorstw i 9 firm, które 

pozyskały środki na rozwój swojej działalności. Przyniosło to gospodarcze korzyści dla 

regionu w postaci chociażby utworzenia ponad 37 nowych miejsc pracy oraz ponad 

75 utrzymanych miejsc pracy. Wskaźniki założone w LSR nie zostały jeszcze osiągnięte, 

ponieważ blisko połowa projektów jest na etapie oceny i realizacji. Warto tu zwrócić uwagę, 

że LGD realizowała projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (działanie 9.3), który dotyczył powstawania 

nowych przedsiębiorstw. Operacja ta uzupełniła i wsparła wdrażanie LSR i przyczyniła się do 

udzielenia pomocy większej liczbie podmiotów w zakresie przedsiębiorczości. 

Podsumowując zarówno w opinii mieszkańców jak i beneficjentów przedsięwzięcia 

realizowane przez LGD przyczyniły się do rozwoju lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości.  

Bazując na wynikach badań należy stwierdzić, że przedsiębiorczość powinna być 

nadal wspierana, ponieważ przyczynia się do rozwiązywania lokalnych problemów 

i zmniejsza zjawisko migracji młodych ludzi.  

 

6.4 Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

Potencjał turystyczny obszaru LGD KP to baza do rozwoju przedsiębiorczości oraz 

ogólnodostępnej oferty rekreacyjnej służącej zarówno mieszkańcom jak i turystom. Znalazło 

to odzwierciedlenie w drugim celu szczegółowym „Wzrost atrakcyjności turystycznej 

obszaru”, co bezpośrednio wynikało z konsultacji społecznych i zostało poparte diagnozą. 

Obszar LGD posiada zasoby przyrodnicze i kulturowe stanowiące podstawę dla rozwoju 

lokalnej turystyki. W celu szczegółowym zostały określone obszary interwencji polegające na 

budowie infrastruktury służącej rekreacji i turystyce oraz na wsparciu komercyjnych 

obiektów, które przyciągałyby turystów. 

W okresie wdrażania LSR, konkursy ukierunkowane na rozwój turystyki skierowane 

były do sektora gospodarczego, społecznego i publicznego. Beneficjenci zrealizowali 

operacje dotyczące rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

i kulturalnej obszaru, promocji obszaru i rozwoju oferty w zakresie turystyki oraz produktów 

i usług lokalnych oraz rozwoju i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego.  

W realizację celu zaangażowana była również LGD KP poprzez operację własną, dzięki 

której zostały utworzone nowe produkty turystyczne oraz projekt współpracy mający na celu 

promocję obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych. 
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Do najważniejszych projektów, które przyczyniły się do osiągnięcia celu związanego  

z turystyką należą operacje dzięki którym powstały: 

 Wiata w Dobryniowie zlokalizowana na lewym brzegu rzeki Wieprz; 

 Szlak Greenways, którego długość wynosi około 160 km i łączy największe lokalne 

atrakcje turystyczne na obszarze LGD, a także stanowi wzbogacenie oferty turystycznej 

obszaru; 

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Siennicy Różanej, które mieści się w zrewitalizownaym 

zabytkowym dworku; 

 Szlak Kajakowy na rzece Wieprz, który liczy 300 km podzielonych na ponad 

20 odcinków; 

 Wieża Ariańska w Krynicy; 

 Izba Pamięci w Małochwieju Dużym przy Wiejskim Domu Kultury; 

 Perełki turystyczne powiatu krasnostawskiego zostały oznaczone 18 tablicami 

informacyjnych; 

 Miejsce do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie; 

 Centrum Aktywności Społecznej w Dobryniowie; 

 Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji  w Krasnymstawie; 

 Lubelski Szlak Kulinarny „Zasmakuj w Tradycji”, którego celem jest rozwój atrakcyjności 

turystycznej z wykorzystaniem tradycji kulinarnych; 

 Publikacje promujące turystykę i dziedzictwo kulturowe. 

LGD KP w ramach operacji własnej utworzyło wspólną markę regionu „Krasna 

Chata”, dzięki której pod jednym szyldem promowane są produkty lokalne. Certyfikatem 

nowej marki objęto: 

 Ser z pokrzywą wytwarzany w gospodarstwie ekologicznym Dorota i Jerzy Moń; 

 Keczup z cukinii produkowany przez KGW Dobryniów nad Wieprzem; 

 Syrop z pokrzywy i kiszona kapusta wytwarzany przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Fajsławice; 

 Kiszona sałata wg. przepisu Pani Patrycji Nizioł Restauracja Lokalna Krasna Chata; 

 Soki z marchwi i buraków, chipsy z marchewki, buraków i ziemniaków, wyciąg z czosnku 

produkowane przez Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne Waldemar Bednarczyk. 

Do działań promujących dziedzictwo kulturowe należą również cykliczne imprezy 

organizowane przez LGD KP: „Święto pączka i faworka” czy Festiwal „Święto Jesieni”. 

Wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i turystów. 
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Z przeprowadzonych badań ankietowych z mieszkańcami (pytanie dotyczące oceny 

atrakcyjności turystycznej swojej gminy) wynika, że 40 % respondentów nie posiada 

jednoznacznej opinii na temat, jednak aż 37% mieszkańców udzieliła odpowiedzi dobrze lub 

bardzo dobrze. 

Wykres  18 Ocena gminy pod względem atrakcyjności turystycznej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych mieszkańców obszaru LSR   

Na pytanie dotyczące promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych  

i turystyki największa grupa 34 % respondentów dobrze ocenia swoją gminę. Do grupy osób 

zadowolonych zaliczyć należy 10% badanych, którzy bardzo dobrze ocenili ten aspekt. 28% 

badanych udzieliło odpowiedzi „trochę dobrze/trochę źle”, natomiast 25 % negatywnie ocenia 

badane zagadnienie.  
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Wykres  19 Ocena gminy pod względem promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych mieszkańców obszaru LSR   

Bez wątpienia prowadzone w ramach LSR działania przyczyniły się do wzmocnienia 

potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego. Pełne skutki tych działań oraz ich 

oddziaływanie będą w pełni zauważalne po zakończeniu realizacji wszystkich 

zaplanowanych przedsięwzięć i osiągnięciu założonych wskaźników.  

Mieszkańcy LGD KP widzą potrzebę prowadzenia dalszych działań w zakresie 

wsparcia i promocji turystyki oraz dziedzictwa. W opinii ankietowanych infrastruktura 

rekreacyjna i sportowa jest trzecim w kolejności wskazaniem w zakresie konieczności 

wsparcia ze środków unijnych w przyszłości, natomiast dziedzictwo kulturowe jest piąte  

w kolejności wskazań. 

 

6.5 Grupy defaworyzowane 

W Strategii Rozwoju Lokalnego na podstawie diagnozy, badań własnych, spotkań 

Grupy Roboczej i przedstawicieli reprezentantów oraz podczas konsultacji społecznych 

przeprowadzonych na obszarze LGD KP, zidentyfikowano trzy grupy defaworyzowane. 

Kryteriami kwalifikacji grup były: dostęp do rynku pracy i zagrożenie wykluczeniem 

społeczne. Grupy defaworyzowane i główne zdiagnozowane problemy grup to: 

 osoby bezrobotne, których głównym problemem jest zagrożenie ubóstwem, szerzące się 

patologie oraz pogłębiające problemy z zadłużaniem się. Ponadto długotrwałe 

pozostawanie bez stałej pracy prowadzi do frustracji, depresji i wycofywania się oraz 

braku wiary w siebie uniemożliwiającym podjęcie pracy, kiedy jest proponowana. 
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 ludzie młodzi do 34 r. ż., których problemem jest brak doświadczenia zawodowego, stażu 

pracy, niedostateczne wykształcenie i brak kwalifikacji oraz słaba oferta spędzania 

wolnego czasu, szczególnie na obszarach gmin wiejskich. 

 osoby powyżej 50 r. ż., które posiadają niskie i nieaktualne kwalifikacji, niską samoocenę 

oraz poziom wykształcenia. 

Dla każdej z określonych grup przypisano obszary interwencji, które miały przyczynić 

się do zmniejszenia istniejących problemów oraz zmniejszyć zjawisko wykluczenia 

społecznego. Dla wszystkich grup zaplanowano wsparcie w postaci dostępu do premii na 

tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz udział w szkoleniach i wizycie studyjnej w ramach 

Akademii Start – up, udział w projektach grantowych skierowanych na przedsięwzięcia 

edukacyjne i integracyjne oraz możliwość skorzystania z oferty edukacyjno–integracyjnej 

Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji. Grupy defaworyzowane były również 

preferencyjnie traktowane na poziomie oceny złożonych wniosków. 

Wnioski z przeprowadzonych wywiadów potwierdzają duże znaczenie LSR w 

zakresie oddziaływania na osoby bezrobotne, młode do 34 roku życia i powyżej 50 roku 

życia. Najlepiej oceniane są działania na rzecz osób po 50 roku życia, 39 % badanych 

dokonała pozytywnej oceny. Najtrudniejsza dla ankietowanych była ocena działań dla ludzi 

młodych do 34 roku życia. Aż 42 % badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić 

zagadnienia, a 10 % nie miało zdania na ten temat. 

Z ogólnodostępnych danych statystycznych wynika, iż na obszarze LSR nastąpił 

spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej, co przedstawia poniższy wykres.  

Wykres  20 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   
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Uczestnicy badania fokusowego zgodnie przyznają, że w przyszłości należy 

zaangażować w większym stopniu osoby młode w realizowane działania.  

Pomimo, że analizowane dane wskazują na pozytywne zmiany w sytuacji 

społeczno-ekonomicznej grup defaworyzowanych, dalsze działania w tym zakresie są 

niezbędne. Ważną kwestią w przyszłości będzie prawidłowe określenie grup 

defaworyzownaych i ich problemów oraz zaplanowanie w nowej LSR działań będących 

odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby. Ważne będzie zaplanowanie kompleksowego 

podejścia w zakresie doradztwa, szkoleń, animacji i wsparcia finansowego i realizowanie 

działań we współpracy z lokalnymi partnerami. Kompleksowe i komplementarne wdrażanie 

działań powinno przynieść korzystne efekty ograniczające ubóstwo i wykluczenie społeczne. 

 

6.6 Innowacyjność  

Podczas tworzenia strategii zwrócono uwagę na problem związany z niską 

innowacyjnością regionu. Na poziomie wdrażania LSR wypracowano rozwiązania 

zachęcające do wdrażania innowacyjności w obszarze przedsiębiorczości w postaci 

wprowadzenia nowych lub ulepszonych usług/produktów oraz zastosowanie nowatorskich 

rozwiązań w organizacji procesu współpracy i wykorzystywania lokalnych zasobów. LGD KP 

w kryteriach przyznawało punkty za zastosowanie rozwiązań innowacyjnych, co dawało 

większe szanse na dofinasowanie nowatorskich projektów. Podczas realizacji LSR do tej 

pory udało się dofinansować 26 projektów, które wykazywały się innowacyjnością.  

Na uwagę zasługuje operacja własna zrealizowana przez LGD KP „Wprowadzenie na 

rynek marki lokalnej "Krasna Chata", w której innowacyjność polegała na stworzeniu zasad 

działania certyfikatu jakości połączonej z tradycją, a także wypromowaniu marki lokalnej. 

Spośród ciekawych projektów zrealizowanych przez beneficjentów, które miały innowacyjny 

charakter, warto zwrócić uwagę na operację „Workszop Flis-Maj Paulina”, w której 

innowacyjność polega na wprowadzeniu na rynek lokalny produktów, usług i sprzedaży 

przez Internet materiałów dla dzieci i młodzieży stworzonych wg autorskiej metody 

nauczania. Ciekawe rozwiązanie innowacyjne zastosowano także w projekcie „Utworzenie 

mobilnego punktu masażu oraz platformy edukacyjnej z zakresu zdrowego stylu życia 

i automasażu z wykorzystaniem innowacyjnej technologii w oparciu o aplikacje 

mobilną/aplikacje www” oraz projekt „Rozwój działalności „Sanlife Centrum Zdrowego Stylu 

Życia”, w którym innowacyjność polega na zakupie sprzętu SuperIndukcyjna Stymulacja BTL 

– 6000 SIS służącego do terapii pacjentów z chorobami układu oddechowego. 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że innowacyjność przysporzyła wiele trudności 

we wdrażaniu LSR w odniesieniu do wszystkich uczestników procesu wdrażania: 

wnioskodawców, członków Rady, pracowników biura. 

W przyszłości ważne jest kontunuowanie działań edukacyjnych w tym obszarze,  

tj. szkolenia, promocja dobrych praktyk, wyjazdy studyjne, publikacje i poradniki. Kluczowym 

wydaje się promowanie innowacji społecznych. W tym zakresie pomocnym narzędziem 

mogą okazać się koncepcje „smart village”, które powinny zostać opracowane przez 

społeczność lokalną i powinny zostać wdrożone w kolejnym okresie programowania. Ważne 

z punktu widzenia osoby planującej rozpoczęcie działalności gospodarczej lub 

przedsiębiorcy może okazać się wsparcie merytoryczne na etapie efektywnego doradztwa 

i szkoleń. 

 

6.7 Projekty współpracy 

W badanym okresie LGD KP zrealizowała projekt współpracy „Rozwój i promocja 

turystyki kajakowej na rzece Wieprz”, w ramach którego wraz z sześcioma LGD z terenu woj. 

Lubelskiego wydano przewodnik turystyczny dla kajakarzy w języku polskim i angielskim, 

a na terenie LGD KP wykonano miejsce postojowe dla kajakarzy w miejscowości Dobryniów. 

Celem projektu był wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym 

Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej 

na rzece Wieprz. 

LGD KP rozpoczęła w roku 2022 realizację projektu współpracy pn. „Zasmakuj  

w Tradycji – Lubelski Szlak Kulinarny”, który realizuje z czterema partnerskimi grupami. 

Celem projektu jest upowszechnienie turystyki kulinarnej, zaangażowanie lokalnych 

producentów, przetwórców, właścicieli agroturystyk, restauracji i innych obiektów 

gastronomicznych w promocję obszaru LSR oraz wzrost liczby osób korzystających 

z obiektów gastronomicznych i noclegowych na obszarze partnerskich LGD w związku 

z powstaniem nowej atrakcji turystycznej tj. „szlaku kulinarnego”. 

Projekt jest w trakcie realizacji, wszystkie zaplanowane działania przebiegają zgodnie  

z harmonogramem, co wydaje się skutecznie doprowadzi do osiągniecia zamierzonych 

efektów. Żaden z partnerów projektu nie dostrzega zagrożeń w osiągnieciu celu operacji. Na 

obecnym etapie zaawansowania przedsięwzięcia ocena skuteczności i efektów jego 

realizacji byłaby przedwczesna. 
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Projekty współpracy przyczyniają się do osiągniecia celów zawartych w strategii 

wykorzystując wiedzę i doświadczenia partnerskich lokalnych grup działania. Łączą 

społeczności, które wspólnie rozwiązują lokalne problemy i skupiają uwagę na efektywnym 

wykorzystaniu zasobów regionu. W przyszłości zasadne byłoby przeznaczenie większej puli 

środków na realizację projektów współpracy, należy również rozważyć realizację projektu 

międzynarodowego. 

 

6.8 Ocena funkcjonowania LGD 

Z przeprowadzonych badań z mieszkańcami obszaru LSR wynika, iż niezależnie od 

statusu ekonomicznego ankietowani pozytywnie oceniają działalność LGD KP we wszystkich 

aspektach prowadzonej działalności: doradztwa, animacji społecznej, działań 

informacyjno-edukacyjnych, organizowanych przedsięwzięć jak również pomocy świadczonej 

mieszkańcom. 

Biuro LGD KP na bieżąco prowadzi monitoring realizowanych działań i świadczonego 

doradztwa w postaci zbieranych ankiet oceniających, z których sporządzane są raporty 

zatwierdzane przez Zarząd LGD. Analiza wyników z poszczególnych lat wskazuje, 

że realizowane działania oceniane są bardzo wysoko i uznawane są jako bardzo pomocne.  

Na uznanie zasługują wysokie oceny uzyskane za świadczone doradztwo. LGD KP bada na 

bieżąco jakość świadczonych usług, rzetelność przekazywanych informacji, jak również 

terminowość załatwienia spraw. W raportach nigdy nie stwierdzono konieczności 

wprowadzenia środków reagowania, ponieważ wyniki badań zawsze były pozytywne.  

Sposób działania parterów w ramach LGD KP pozwalał na efektywną i skuteczną 

realizację LSR. Opinia ta znajduje potwierdzenie w analizie dokumentów LGD, z których 

wynika, iż wszystkie organu angażowały zgodnie z przypisanymi w statucie kompetencji we 

wdrażanie LSR w sposób właściwy, zgodny z procedurami i przyjętym harmonogramem.  

Ma to odzwierciedlenie szczególnie w procesie aktualizacji LSR, przygotowania i obsługi 

naborów.  

Z wyników badań mieszkańców, beneficjentów i organizacji pozarządowych wynika 

wspólna opinia na temat skuteczności i efektywności pracy biura LGD KP. Ponad 90% 

badanych ocenia zjawisko bardzo dobrze. Zdecydowana większość mieszkańców 

uczestniczy w działaniach animacyjnych organizowanych przez biuro LGD KP, w tym przede 

wszystkim wydarzeniach kulturalnych, integracyjnych i szkoleniach. Skale działań 

animacyjnych oraz skuteczność tych działań potwierdzają również zrealizowane projekty 

grantowe, dzięki którym wsparto wiele ważnych dla rozwoju obszaru inicjatyw. 



                                                     
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Strona 60 z 91 
 

Plan komunikacji realizowany był zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pracownicy  

i organ decyzyjny cyklicznie uczestniczą w szkoleniach ponosząc swoją wiedzę i kwalifikacje. 

Pracownicy biura udzielili blisko 500 osobom i podmiotom indywidualnego doradztwa. 

Zorganizowano 36 spotkań dla mieszkańców. Cyklicznie odbywają się wydarzenia mające 

na celu promocję lokalnych zasobów i dziedzictwa kulturowego. LGD realizuje wiele 

projektów finansowanych z innych środków. Operacje te wspierają realizację LSR oraz 

angażują społeczność lokalną wokół wspólnych spraw. Działania te są ze sobą 

komplementarne, co podnosi jakość funkcjonowania LGD. 

Z uwagi na wysokie oceny wszystkich rodzajów, kanałów i aspektów komunikacji 

LGD Krasnystaw Plus trudno wskazać zmiany mogące pozytywnie wpływać na jej poprawę. 

Należy zachować wysoką jakość świadczonych usług i w dalszym ciągu monitorować 

poziom satysfakcji mieszkańców.  

 

6.9 Ocena procesu wdrażania 

W LSR LGD wprowadzało wiele zmian, które zawsze były poprzedzone konsultacjami 

społecznymi. Dotyczyły one przede wszystkim przesunięć środków pomiędzy 

przedsięwzięciami oraz przewalutowania budżetu, a także przeznaczenia dodatkowych 

środków w związku z wydłużeniem okresu programowania. Lokalna Strategia Rozwoju jest 

dokumentem „żywym”, który podlega aktualizacji, a LGD KP na bieżąco reaguje na 

pojawiające się problemy, co zasługuje na pozytywną ocenę,  

Tabela postępu rzeczowego i finansowego zawarta w sprawozdaniu z wdrażania LSR 

uwidacznia, że realizacja strategii odbywa się zgodnie z planem. Nabory wniosków 

realizowane są zgodnie z harmonogramem. W LSR wprowadzane są zmiany dotyczące 

przesunięć środków finansowych między przedsięwzięciami, aktualizacji wskaźników oraz 

zaplanowania nowych środków w ramach wydłużonego okresu programowania. Corocznie 

odbywa się warsztat refleksyjno–analityczny, którego efektem końcowym jest ewaluacja 

wewnętrzna oraz ustalenie rekomendacji niezbędnych do wdrożenia, w celu poprawy jakości 

wdrażania dokumentu. LGD monitoruje beneficjentów w celu udzielenia pomocy przy 

realizacji i rozliczeniu operacji. Analiza danych wskazuje, że LGD na bieżąco reaguje na 

pojawiające się problemy.  

Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów uznano za przyjazne dla 

wnioskodawców. W raporcie z ewaluacji zewnętrznej za rok 2021 zawarto informację, 

że wnioskodawcy nie zgłaszali uwag i zastrzeżeń do procedur. Doradztwo świadczone przez 

pracowników biura przyczynia się do lepszej realizacji strategii. Procedury były omawiane 



                                                     
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Strona 61 z 91 
 

indywidualnie z każdym wnioskodawcą na spotkaniach konsultacyjnych w ramach 

organizowanych naborów i nie przysparzały problemów. Ponadto są one aktualizowane  

w oparciu o zmieniające się przepisy i wytyczne.  

Przyjęty poziom kryteriów pozwalał na wybór najlepszych projektów, spójnych 

z celami LSR. Kryteria wyboru operacji spełniają swoją rolę, są jednoznaczne i nie stwarzają 

większych wątpliwości podczas oceny. Pomagają obiektywnie ocenić poszczególne projekty 

i wyłonić te, które w najwyższym stopniu realizują założenia LSR. Kryteria poza 

wykorzystaniem zasobów lokalnych nie budziły większych wątpliwości. Kryterium dotyczące 

innowacyjności jest trudne do realizacji, ponieważ wnioskodawcy nie wykazują zbyt wielu 

pomysłów na jego spełnienie. Kryterium jednak jest jednoznacznie sformułowane. 

Przyjęty system wskaźników dostarcza niezbędnych informacji do określenia 

skuteczności interwencyjnej strategii. Wskaźniki zostały określone prawidłowo i są 

aktualizowane. Duża część wskaźników została już osiągnięta, a wartości niektórych 

przekroczy zakładany pierwotnie poziom. Pozostałe wskaźniki osiągane są na bieżąco.  

Z danych zawartych w sprawozdaniu za rok 2021 wynika, że LSR wdrażana jest skutecznie  

i przynosi oczekiwane efekty.  

 

6.10 Wartość dodana podejścia LEADER  

Działalność LGD KP angażuje, aktywizuje i łączy lokalne organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorców i samorządy. Dodatkowo działalność LGD wpływa także na integrację 

lokalnych społeczności, kreowanie liderów i angażowanie w działania mieszkańców. Należy 

podkreślić, że LGD KP reagowała na wskazane w LSR problemy obszaru LGD tworząc 

odpowiednie warunki do jego rozwoju. Wśród zrealizowanych przedsięwzięć należy 

podkreślić znaczenie tych związanych z przedsiębiorczością, turystyką, kulturą czy 

infrastrukturą. Działania realizowane w ramach wdrażania LSR i wpisywały się w określone 

w nim cele strategiczne. W ramach celu ogólnego określono cztery cele szczegółowe, które 

wynikają z diagnozy obszaru przygotowanej z udziałem lokalnej społeczności. Dzięki temu 

osiągnięto efekty zgodne z potencjałem rozwojowym obszaru. 

Warto podkreślić, że LGD KP cieszy się dużą rozpoznawalnością na obszarze, 

a efekty prowadzonych działań są zauważalne. Badani mieszkańcy stwierdzili 

w zdecydowanej większości, że uczestniczyli w wydarzeniach lokalnych dofinansowanych ze 

środków LGD oraz korzystali z efektów wdrażania LSR. LGD KP cieszy się dobrą opinią 

i zaufaniem wśród mieszkańców regionu. 
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Podsumowując należy stwierdzić, że działalność LGD wpływa na poprawę 

komunikacji pomiędzy różnymi aktorami życia społecznego poprzez animowanie wspólnych 

działań i budowanie powiązań między nimi. Jak wspomniano wcześniej przedsięwzięcia 

realizowane w ramach LSR odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom lokalnej społeczności 

tworząc spójny i konsekwentnie realizowany program rozwojowy. Należy zauważyć, że na 

podstawie wyników badania wyłania się obraz LGD KP jako sprawnie działającej, wysoko 

ocenianej przez mieszkańców regionu i potrzebnej organizacji lokalnej. Zarówno sama 

organizacja jak również realizowane przez nią działania zyskały wysoką ocenę 

respondentów badania. W opinii mieszkańców LGD KP bardzo dobrze wywiązuje się 

z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, co przynosi wiele korzyści dla regionu. 

 

7. Podsumowanie zawierające wnioski i rekomendacje.  

Podsumowanie odnosi się do analizowanego okresu wdrażania LSR przez LGD 

Stowarzyszenie "Krasnystaw Plus” i obejmuje zebranie wniosków i rekomendacji  

z przeprowadzonego procesu ewaluacyjnego. Zostały one ujęte w odniesieniu do: podstaw 

budowy LSR, zaplanowanych w LSR celów ogólnych i szczegółowych, zmian 

wprowadzanych do dokumentu LSR, organizowanych naborów wniosków, realizacji planu 

rzeczowego i finansowego, realizacji projektów współpracy, realizacji projektów poza 

programem LEADER, organizacji pracy biura LGD, uczestnictwa w szkoleniach, realizacji 

planu komunikacji oraz prowadzonego doradztwa. A zatem, w wyniku przeprowadzonych 

analiz można stwierdzić: 

1. Operacje zrealizowane w ramach wdrażania LSR sprzyjają osiąganiu założonych 

w celów, co przekłada się na korzystne zmiany w każdym z problemowych obszarów. 

Należy stwierdzić, że diagnoza postawiona w LSR była trafna. Zaplanowane cele 

i przedsięwzięcia odpowiadały opracowanej diagnozie i potrzebom mieszkańców. Grupy 

docelowe zostały określone prawidłowo. Cel ogólny odnosi się do głównego problemu 

określonego w Strategii i skupia się ograniczeniu negatywnych skutków migracji. Cele 

szczegółowe dotyczą trzech obszarów tematycznych tj. przedsiębiorczości, turystyki 

i aktywności społecznej mieszkańców. Czwarty cel szczegółowy pełni funkcję 

wspierającą realizację pozostałych celów i dotyczy funkcjonowania LGD KP oraz 

animacji, które są niezbędne w procesie wdrażania LSR. Przeprowadzone badania 

wskazują, że migracja zmniejszyła się i wzrosła liczba osób zadowolonych z miejsca 

swojego zamieszkania, wzrosła liczba organizacji pozarządowych, zmniejszyło się 

bezrobocie i rozwinęła się oferta turystyczna regionu. Problem ten jest nadal aktualny, 
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a jego przyczyną w największym stopniu jest brak perspektyw zawodowych, dlatego 

zalecane jest w dalszym ciągu wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc 

pracy. 

2. Z przeprowadzonych badań wynika, działania w obszarze przedsiębiorczości przyczyniły 

się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Nabory na przedsięwzięcia dotyczące 

zakładania działalności gospodarczej cieszyły się największym zainteresowaniem. Warto 

kontynuować te działania w kolejnym okresie programowania, co jest zbieżne  

z oczekiwaniami mieszkańców.  

3. Obszar LGD KRASNYSTAW PLUS dysponuje wieloma materialnymi i niematerialnymi 

zasobami niezbędnymi do rozwoju turystyki i rekreacji, na które zwrócono uwagę w LSR. 

Podejmowane działania zarówno przez beneficjentów jak również samo LGD KP 

przyczyniły się do powstania nowych atrakcji turystycznych bazujących na istniejących 

zasobach. Stanowi to doskonałą alternatywę dla podejmowania działalności 

pozarolniczej. Pandemia COVID-19 i wprowadzone ograniczenia nie przeszkodził 

w sprawnej realizacji LSR i założone wskaźniki odnoszące się do turystyki zostały 

w większości osiągnięte. Warto w kolejnym okresie programowania kontynuować 

działania w obszarze turystyki, rekreacji, a także promocji dziedzictwa kulturowego oraz 

rozwoju infrastruktury turystycznej i noclegowej. 

4. Wpływ działalności LGD KP na budowanie kapitału społecznego jest bardzo duży. 

Świadczy o tym ilość składanych wniosków w ramach naborów grantowych, potwierdzają 

to również wyniki badań związane z uczestnictwem mieszkańców w działaniach 

organizowanych przez LGD – wyjazdach studyjnych, szkoleniach, imprezach. Badania 

wskazują na pozytywne zmiany dotyczące jakości kapitału społecznego, stopnia 

zaangażowania lokalnej społeczności w organizację przedsięwzięć mających na celu 

poprawę jakości życia oraz tworzenia nowych organizacji pozarządowych. Ważną 

kwestią w przyszłości, na którą zwracają uwagę badani jest wzmocnienie lokalnych 

liderów poprzez szkolenia, prezentację dobrych praktyk i doradztwo. Ważne jest również 

zaplanowanie działań włączających młode osoby w działania społeczne, co zdaniem 

badanych przyczyni się do zmniejszenia zjawiska migracji. 

5. LGD KP zrealizowała operacje własną dzięki której powstała marka lokalna „Krasna 

Chata” oraz system certyfikacji produktów lokalnych. Badania wskazują, że działanie to 

przyniosło wiele pozytywnych efektów. Jednak pandemia COVID-19 i wprowadzone 

ograniczenia spowolniły rozwój inicjatywy. Wskazane jest w nowej LSR zaplanowanie 

działań mających na celu rozwój marki oraz przyciągniecie większej liczby producentów 

w celu zwiększenia promocji produktów lokalnych.  
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6. Działania LGD przyczyniły się do poprawy komunikacji pomiędzy różnymi grupami 

społecznymi, stymulowały komunikację oraz budowanie współpracy, a także sieciowanie. 

Sprzyjają temu w szczególności realizowane projekty współpracy, operacje własne, 

inicjatywy podejmowane w ramach animacji oraz przedsięwzięcia dotyczące rozwoju 

przedsiębiorczości. Zespół skutecznie buduje relacje w społeczności lokalnej i dba o ich 

utrzymanie. 

7. Jak wskazują wyniki badań organizacja pracy biura LGD jest oceniana bardzo wysoko. 

Pracownicy służą pomocą mieszkańcom w każdej sytuacji, są kompetentni, posiadają 

wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizowania powierzonych zadań. Usługi 

doradcze świadczone przez biuro oceniane są bardzo wysoko, co przekłada się na 

jakość składanych wniosków i realizowanych projektów. Należy utrzymać wysoka jakość 

pracy biura. 

8. Działania realizowane przez LGD w ramach aktywizacji cieszą się dużym 

zainteresowaniem społeczności i przyczyniają się do integracji mieszkańców. Badani 

cenią sobie wyjazdy studyjne, które są dla nich źródłem wiedzy i możliwością poznania 

dobrych praktyk. W przyszłości warto zwrócić uwagę na włączenie młodzieży w życie 

społeczne oraz zaplanować działania dotyczące podnoszenia wiedzy i umiejętności 

przez lokalnych liderów. 

9. Analiza realizacji planu rzeczowego i finansowego nie budzi zastrzeżeń. Poziom 

osiągniecia wskaźników produktów i rezultatu zbliża się do założonego poziomu. Nabory 

odbywają się zgodnie z harmonogramem i są realizowane przez problemów. 

Opracowany plan komunikacji był rzetelnie przygotowany i wszystkie zaplanowane 

działania i sposoby komunikowania, zostały w znacznym stopniu zrealizowane. 

10. LGD KP zrealizowała jeden krajowy projekt współpracy i jest w trakcie realizacji drugiego 

projektu. W obu operacjach uczestniczy więcej niż 2 partnerów. Zaleca się rozważenie 

realizacji międzynarodowego projektu w celu poznania dobrych praktyk co jest zgodne  

z oczekiwaniami mieszkańców. 

11. LGD Krasnystaw Plus realizuje projekty finansowane z innych źródeł niż RLKS, co jest 

uzupełnieniem wdrażania LSR i przynosi dodatkowe efekty dla mieszkańców. Zaleca się 

realizowanie projektów dla młodzieży i lokalnych liderów.  

12. Wartością dodaną wdrażania LSR jest duża aktywność społeczna i udział mieszkańców  

w procesie wdrażania dokumentu, dobrze układająca się współpraca trójsektorowa, która 

przynosi wymierne efekty w rozwoju lokalnym i umacnia więzi.  
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9. Aneksy 
 

Aneks 1.   

Scenariusz: FGI Członkowie rady, zarządu pracowników  

Dzień dobry, nazywam się ….. i reprezentuję …………..   

W ramach naszego badania prowadzimy rozmowy między innymi z członkami i pracownikami 

Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus. Wiedza ta jest niezbędna dla oceny realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, dlatego jestem bardzo wdzięczna/y za 

zgodę na udział w spotkaniu. W ramach spotkania będziemy rozmawiać o współpracy i ocenie 

działalności LGD w latach 2014-2020 i realizowanych przez nią projektach. Uprzejmie proszę 

o możliwość nagrania. Nagranie służy wyłącznie na potrzeby badania i pozostaje w jej wyłącznej 

dyspozycji. Nagranie jest niezbędne do sporządzenia szczegółowej notatki na potrzeby zespołu 

projektowego. W przypadku wykorzystania ewentualnego cytatu z wypowiedzi w raporcie nie zostanie 

przywołany jej autor, celem zachowania anonimowości 

Plan przebiegu warsztatu:  

1) Dyskusja zorganizowana wokół poniższych pytań:  

 Jak prowadzone jest doradztwo?  

 Czy można coś ulepszyć? 

 Jak prowadza jest polityka informacyjna i marketingowa? 

 Czy jest przełożenie zasięgu i form informacji i promocji na jakość wniosków i realizację 

zakładanych wskaźników?  

 Co można poprawić? 

 Jaka jest rozpoznawalność marki LGD?  

 Z czym kojarzona jest LGD wśród mieszkańców?  

 Czy jesteśmy zadowoleni z liczby uczestników spotkań, imprez, wydarzeń organizowanych 

prze LGD? 

2) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za 

zadowalającą?  

 Wydatki na poszczególne działania opisane w harmonogramie rzeczowo finansowym: 

zakładane – dokonane. 

 Czy w obszarze finansów dostrzegalne są jakieś problemy? Proszę o nazwanie ich 

i omówienie np. kwestia ściągalności składek, opóźnienia bądź kłopoty z rozliczaniem 

środków itp. 

 Czy widoczne są symptomy zagrożeń co do rzeczowego (osiągnięcie wskaźników) lub 

finansowego zrealizowania LSR? 
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Wprowadzenie do tego obszaru tematycznego pozwoli wszystkim uczestnikom warsztatu zobaczyć 

kontekst pytań z poniższej listy. Jeżeli w tej części dyskusji rozpoznamy jakieś problemy spróbujemy 

odpowiedzieć na pytania: 

 czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?  

 jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?  

 jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?  

 

3) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?  

Kryteria wyboru przedstawione zostaną w prezentacji – zadane zostaną poniższe pytania:  

 Czy kryteria są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?  

 Czy dokonane zmiany przyniosły spodziewany rezultat? 

 Czy wnioskodawcy i rada rozumieją w prosty sposób kryterium? 

 Czy wyjaśnienia zapisane w karcie są wystarczające?  

 Czy radni uważają, że kryteria są sensowne, jeśli nie to dlaczego? 

 Z którym kryterium jest najwięcej kłopotu i dlaczego? 

 Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?  

 Jaki rodzaj wnioskodawców zgłasza wątpliwości odnośnie kryteriów? 

 Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?  

4) Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne 

informacje?  

Obszar wskaźników - omówienie nastąpi w prezentacji natomiast w pierwszej części spotkania 

dyskusji poddane zostanie osiągnięcie poszczególnych wskaźników poszczególnych działań.  

 Czy wskaźniki są osiągane zgodnie z planem, czy występują jakieś problemy ze wskaźnikami 

np. (przyjęto złe założenia, nie ma możliwości zrealizowania wskaźnika itp.), czy planuje się 

jakieś zmiany? 

 Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?  

 Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?  

5) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?  

 Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?  

 Czy Rada swobodnie porusza się w ramach procedur?  

 Czy poszczególne dokumenty są proste do wypełnienia np. karta oceny?  

 Czy Biuro nie jest za nadto obciążone biurokracją związaną z procedurami?  

 Czy uszczegółowienie procedur pomaga czy wiąże ręce?  

 Czy beneficjenci dostają jasne i zrozumiałe wytyczne na każdym etapie realizacji procedury? 
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 Czy procedura spełnia wymogi Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Rolnictwa?  

 Czy są jakieś obszary niezbieżności, problematyczne? Co trzeba zmienić? 

 

6) Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest 

zadowalająca?  

Przedstawienie działań i obszarów tematycznych, w których składane są wnioski nastąpi 

w prezentacji. 

 W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość? Co się zmieniło od 

ostatniego warsztatu? 

 Jaki rodzaj beneficjentów sprawia najwięcej kłopotów?  

 Jakie rodzaje wniosków najtrudniej się ocenia? 

 Czy problemy w tych obszarach skorelowane są z zasięganiem informacji w LGD (ci którzy się 

nie pojawiają składają najgorsze projekty)?  

 Jakie są przyczyny tego że niektóre wnioski są lepsze a inne gorsze? Czy są jakieś zmiany od 

ostatniego warsztatu. 

 Jeżeli jakość nie jest zadowalająca, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?  

 Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?  

7) Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia 

można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru 

LGD?  

Przedsięwzięcia oraz zmiany w sytuacji społeczno- gospodarczej zostaną zaprezentowane  

w prezentacji. 

 Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na 

dezaktualizację LSR? np. zmniejszenie bezrobocia, odpływ ludzi z terenów wiejskich, wzrost 

liczby seniorów, zmniejszenie zaangażowania się ludzi w młodym i średnim wieku w działania 

społeczne. 

 Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie 

zareagować?  

Dyskusja wokół: Aktywne mniej aktywne gminy, przedsiębiorcze i mniej przedsiębiorcze (liczba 

składanych wniosków dla przedsiębiorczości), więcej organizacji społecznych - mniej, lokalni piszący 

wnioski lub ich brak (wsparcie merytoryczne). Dlaczego? Skąd różnice? 

8) Podsumowanie spotkania  

Zebranie wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku. 

Przypisanie odpowiedzialności za te zadania poszczególnym osobom oraz tam gdzie możliwe, 

opisanie policzalnymi wskaźnikami.  
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Dodatkowo, pytania na podsumowanie: 

 Co było największym wyzwaniem w ramach waszej działalności w LGD w okresie realizacji 

strategii? 

 Co uznalibyście za największe osiągnięcie swoje i/lub LGD w trakcie realizacji strategii roku? 

 Jak oceniacie współpracę między wszystkimi organami LGD? Czy jest coś do poprawy? 
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Aneks 2.  

Scenariusz: FGI Beneficjenci i Wnioskodawcy, w tym przedstawiciele gmin  

Dzień dobry, nazywam się ….. i reprezentuję …………..   

W ramach naszego badania prowadzimy rozmowy między innymi z instytucjami, organizacjami oraz 

Beneficjentami i Wnioskodawcami, którzy działają w obszarze wsparcia  Lokalnej Grupy Działania 

Krasnystaw Plus w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wiedza ta jest 

niezbędna dla oceny realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, 

dlatego jestem bardzo wdzięczna/y za zgodę na udział w spotkaniu. W ramach spotkania będziemy 

rozmawiać o współpracy i ocenie działalności LGD w latach 2014-2020 i realizowanych przez nią 

projektach. Uprzejmie proszę o możliwość nagrania. Nagranie służy wyłącznie na potrzeby badania  

i pozostaje w jej wyłącznej dyspozycji. Nagranie jest niezbędne do sporządzenia szczegółowej notatki 

na potrzeby zespołu projektowego. W przypadku wykorzystania ewentualnego cytatu z wypowiedzi  

w raporcie nie zostanie przywołany jej autor, celem zachowania anonimowości. 

Plan przebiegu spotkania:  

1) Dyskusja zorganizowana wokół poniższych pytań:  

 Jak prowadzone jest Doradztwo przez Biuro LGD?  

 Czy można coś ulepszyć? 

 Jak oceniają Państwo politykę informacyjną i marketingową LGD w kontekście dostępu do 

informacji i jej powszechności na terenie LSR? 

 Co można poprawić? 

 Jaka jest rozpoznawalność marki LGD? Czy w Państwa otoczeniu mieszkańcy wiedzą czym 

LGD się zajmuje? 

 Z czym kojarzona jest LGD wśród mieszkańców?  

 Czy mają Państwo jakieś uwagi spostrzeżenia do spotkań, szkoleń i innych otwartych działań 

LGD? 

 Czy obecna wysokość dofinansowania projektów jest zadowalająca? 

 Jak oceniacie Państwo poziom trudności procesu aplikowania o dotację z LGD? W zakresie 

dokumentacji konkursowej, czytelności przekazu ze strony LGD, kontaktu z LGD i innymi 

instytucjami w czasie ubiegania się o dotacje oraz realizacje i rozliczenie. 

 Jak oceniacie Państwo kryteria wyboru operacji? 

 Czy kryteria są jednoznaczne i obiektywne?  

 Czy wnioskodawcy rozumieją w prosty sposób kryterium? 

 Czy wyjaśnienia zapisane w ogłoszeniu o naborze są wystarczające?  

 Czy Państwo uważają, że kryteria są sensowne, jeśli nie to, dlaczego? 

 Z którym kryterium jest najwięcej kłopotu i dlaczego? 

 Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?  

 Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?  
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 Czy beneficjenci dostają jasne i zrozumiałe wytyczne na każdym etapie realizacji procedury? 

 Co było największym wyzwaniem w ramach realizacji operacji z dotacją z LGD? 

 Jak realizacja operacji przyczyniła się do rozwoju Państwa organizacji? 

 Co sprawiło, że projekt nie został zrealizowany? (dla beneficjentów, którzy zrezygnowali 

z dofinansowania) 

2) Podsumowanie spotkania 

Zebranie wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnej LSR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Strona 72 z 91 
 

Aneks 3.  

Scenariusz IDI z przedstawicielami LGD, w tym Biura, Rady, Zarządu (w tym przedstawicielami gmin) 

Dzień dobry, nazywam się ….. i reprezentuję …………..   

W ramach naszego badania prowadzimy rozmowy między innymi z członkami LGD, które działają 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wiedza ta jest niezbędna dla oceny 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, dlatego jestem 

bardzo wdzięczna/y za zgodę na udział w badaniu. W ramach wywiadu będziemy rozmawiać 

o działalności i współpracy z LGD w latach 2014-2020 i realizowanych przez nią projektach.  

Uprzejmie proszę o możliwość nagrania wywiadu. Nagranie służy wyłącznie na potrzeby badania  

i pozostaje w jej wyłącznej dyspozycji. Nagranie jest niezbędne do sporządzenia szczegółowej notatki 

na potrzeby zespołu projektowego. W przypadku wykorzystania ewentualnego cytatu z wypowiedzi  

w raporcie nie zostanie przywołany jej autor, celem zachowania anonimowości.  

1) Diagnoza obszaru, pytania: 

 Jak ocenia Pan/i swoją gminę jako dobre miejsce do życia? Czy mieszkańcy mogą realizować 

wszystkie swoje podstawowe potrzeby? Czy są obszary, w których trudno zrealizować 

potrzeby mieszkańców? Jakie? Dlaczego? 

 Jakie są główne kierunki rozwoju gminy? Jakie są główne wyzwania z tym związane? 

 Na jakich zasobach społecznych i gospodarczych opiera się rozwój gminy? 

 W jakim stopniu zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem „w ostatnich latach (od 2014 roku) 

warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

 Jak ocenia Pan(i) swoją gminę pod względem:  

o Atrakcyjności turystycznej 

o Promocji obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki 

o Infrastruktury i oferty kulturalnej 

o Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej 

o Infrastruktury drogowej 

o Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów  

o Tożsamości mieszkańców z regionem 

o Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych 

o Działań na rzecz bezrobotnych 

o Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia 

o Działań na rzecz osób po 50 roku życia 

o Działań na rzecz kobiet 

o Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem 

o Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy 
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2) Współpraca w ramach LGD – pytania: 

 Jak ocenia Pan/i ogólnie zaangażowanie członków LGD w jej działalność (w latach 

2014-2020)?  

 Czy partnerstwo wykazuje zrównoważoną reprezentację podmiotów z obszaru działania 

LGD pod względem sektorowym, instytucjonalnym, geograficznym, społecznym? 

 W jaki sposób LGD wykorzystała potencjał wszystkich podmiotów wchodzących w skład 

partnerstwa? 

 Jak często organizowane są spotkania członków LGD? 

 Kto był inicjatorem współpracy? 

 Z jakiego powodu zdecydowali się Państwo na współpracę z tymi konkretnymi 

partnerami? 

 Jakie widzi Pan/i główne bariery współpracy w ramach LGD?  

 Czy LGD nawiązuje współpracę międzynarodową? Z jakimi podmiotami? Jeśli nie – 

dlaczego? Jakie bariery wystąpiły? 

 W jaki sposób LGD komunikuje się z mieszkańcami? Czy są to wystarczające sposoby? 

 W jaki sposób LGD uwzględnia potrzeby różnych interesariuszy? 

 Jakie zmiany należy wprowadzić we współpracy w ramach LGD na przyszłość? Jakich 

obszarów powinny one dotyczyć? 

3) Ocena działań LGD – pytania 

 Czy zna Pan/i założenia Lokalnej Strategii Działania? Jak Pan/i ocenia stopień realizacji 

celów LSR na lata 2014-2020?  

 Jakie czynniki utrudniają realizację celów LSR? Jakie czynniki wspierają realizację celów? 

 Czy przyjęte kryteria wyboru i oceny projektów pozwoliły na wybór projektów  

w największym stopniu realizujące cele LSR? 

 Proszę wskazać najważniejsze w Pani/a opinii efekty działalności LGD w latach 

2007-2013. Czy były to efekty pozytywne czy negatywne? 

 Czy dostrzega Pan/i inne niespodziewane efekty (wykraczające poza spodziewane cele) 

związane z działalnością LGD? Czy były to efekty pozytywne czy negatywne? 

 Proszę sobie wyobrazić (hipotetyczną sytuację), że w kolejnym roku, funkcjonowanie LGD 

przestaje być finansowane ze środków publicznych. Jak ocenia Pan/i szansę na 

przetrwanie partnerstwa i kontynuowanie działań na rzecz społeczności lokalnej? Czy 

w sytuacji braku wsparcia finansowego prowadziliby Państwo współpracę z tymi 

partnerami? 

 W jaki sposób Lokalna Grupa Działania wpływa na poprawę sytuacji gospodarczej   

w regionie? Czy są to działania wystarczające? Jeśli nie to dlaczego? 

 W jaki sposób LGD wspiera rozwój kapitału społecznego w Państwa 

gminie/miejscowości? Czy są to działania wystarczające? Jeśli nie to dlaczego? 

 W jaki sposób LGD wspiera zasadę oddolności we wdrażaniu LSR? 

 Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na liczbę miejsc pracy poza 

rolnictwem? Jaki jest wpływ LGD na wzrost liczby miejsc pracy poza rolnictwem? 
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 Jaki jest wpływ LGD na aktywność społeczną mieszkańców i ich zaangażowanie 

w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób działania LGD wzmacniają i promują istniejący potencjał społeczny 

i zasoby? 

 W jaki sposób LGD współpracuje z lokalnymi liderami i ważnymi osobami/instytucjami?  

 W jaki sposób LGD wspiera powstawanie nowych inicjatyw? W jaki sposób LGD zachęca 

mieszkańców do angażowania się w swoje działania (poprzez spotkania, ciekawe 

wydarzenia)? 

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

zatrudnienia? W jaki sposób LGD wpływa na liczbę miejsc pracy w gminie/miejscowości? 

Czy działania LGD są w tym zakresie wystarczające? 

 Które działania LGD cieszyły się największym powodzeniem wśród odbiorców tych 

działań/mieszkańców? Dlaczego? 

 Które działania napotkały na trudności, czego te trudności dotyczyły? 

 Czy działalność LGD jest Pani/a zdaniem potrzebna? 

 Jakie działania w Pani/a opinii należy finansować w przyszłości, aby poprawić warunki 

życia na terenie Pani/a gminy? 
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Aneks 4. 

Scenariusz ITI – z przedstawicielami ngo’s oraz gmin należących do LGD 

Dzień dobry, nazywam się ….. i reprezentuję …………..   

W ramach naszego badania prowadzimy rozmowy między innymi z instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi, które działają w obszarze wsparcia  Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wiedza ta jest niezbędna dla oceny 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, dlatego jestem 

bardzo wdzięczna/y za zgodę na udział w badaniu. W ramach wywiadu będziemy rozmawiać 

o współpracy i ocenie działalności LGD w latach 2014-2020 i realizowanych przez nią projektach.  

Uprzejmie proszę o możliwość nagrania wywiadu. Nagranie służy wyłącznie na potrzeby badania 

i pozostaje w jej wyłącznej dyspozycji. Nagranie jest niezbędne do sporządzenia szczegółowej notatki 

na potrzeby zespołu projektowego. W przypadku wykorzystania ewentualnego cytatu z wypowiedzi 

w raporcie nie zostanie przywołany jej autor, celem zachowania anonimowości.  

1) Ocena działań - pytania: 

 Czym zajmuje się Państwa organizacja? Jaka jest grupa docelowa Państwa działań? 

 W jaki sposób może Pan/i opisać gminę jako miejsce do życia, w którym mieszkańcy 

realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby? Które potrzeby nie mogą być 

realizowane? Dlaczego? 

 W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „w ostatnich latach (tj. od 2014 roku) 

warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

 Jak ocenia Pan(i) swoją gminę pod względem:  

o Atrakcyjności turystycznej 

o Promocji obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki 

o Infrastruktury i oferty kulturalnej 

o Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej 

o Infrastruktury drogowej 

o Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów  

o Tożsamości mieszkańców z regionem 

o Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych 

o Działań na rzecz bezrobotnych 

o Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia 

o Działań na rzecz osób po 50 roku życia 

o Działań na rzecz kobiet 

o Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem 

o Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy 

 Proszę wskazać najważniejsze w Pani/a opinii efekty działalności LGD w latach 2014-2020. 

 Czy dostrzega Pan/i inne niespodziewane efekty (wykraczające poza spodziewane cele) 

związane z działalnością LGD? Czy były to efekty pozytywne czy negatywne? 

 Czy zna Pan/i założenia Lokalnej Strategii Działania? Jeśli tak, to jak Pan/i ocenia stopień 

realizacji celów LSR na lata 2014-2020? Jakie czynniki utrudniają realizację celów LSR? Jakie 

czynniki wspierają realizację celów? 

2) Znajomość LGD – pytania: 

 Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania?  
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 W jaki sposób i kiedy dowiedzieliście się Państwo o Lokalnej Grupie Działania? Jakie zna 

Pan/i działania LGD o charakterze informacyjno-promocyjnym? 

 W jaki sposób LGD komunikuje się z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, 

jednostkami samorządu terytorialnego? 

 Jak oceniają Państwo  wpływ działalności LGD w latach 2014-2020 na poszczególne obszary: 

o Atrakcyjność turystyczna 

o Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki 

o Infrastruktura i oferta kulturalna 

o Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna 

o Infrastruktura drogowa 

o Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów  

o Tożsamość mieszkańców z regionem 

o Działania i usprawnienia na rzecz osób niepełnosprawnych 

o Działania na rzecz bezrobotnych 

o Działania na rzecz osób przed 35 rokiem życia 

o Działania na rzecz osób po 50 roku życia 

o Działania na rzecz kobiet 

o Możliwość zatrudnienia poza rolnictwem 

o Warunki dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy 

 Proszę wskazać najważniejsze w Pani/a opinii efekty działalności LGD w latach 2014-2020 

 Czy dostrzega Pan/i inne niespodziewane efekty (wykraczające poza spodziewane cele) 

związane z działalnością LGD? Czy były to efekty pozytywne czy negatywne? 

 Czy zna Pan/i założenia Lokalnej Strategii Działania? Jeśli tak, to jak Pan/i ocenia stopień 

realizacji celów LSR na lata 2014-2020? Jakie czynniki utrudniają realizację celów LSR? Jakie 

czynniki wspierają realizację celów?  

 Czy Pana/i zdaniem przyjęte kryteria wyboru i oceny projektów pozwoliły na wybór 

najlepszych projektów, wpisujących się w cele LSR? 

3) Blok dla organizacji / instytucji nie będących członkami LGD – pytania: 

 Czy Państwa organizacja rozważała przystąpienie do LGD? Jeśli tak - z jakiego powodu nie 

doszło do ścisłej współpracy i umowy partnerskiej? 

 Czy Pana/i zdaniem LGD dopuszcza poszerzenie partnerstwa o nowe podmioty? 

 Czy Państwa organizacja brała udział w jakimś wydarzeniu organizowanym przez LGD na 

terenie gminy? Jakie wydarzenie to było i jak Pan/i je ocenia?  

 Czy i w jaki sposób Pana/i zdaniem Lokalna Grupa Działania wpływa na poprawę sytuacji 

gospodarczej w regionie? Czy działania LGD są w tym zakresie wystarczające? W jakich 

obszarach nie są wystarczające? 

 Jak wygląda rozwój kapitału społecznego w Państwa gminie, jak można go wspierać? W jakim 

stopniu Pana/i zdaniem LGD wspiera rozwój kapitału społecznego? Czy działania LGD są 

w tym zakresie wystarczające? W jakich obszarach nie są wystarczające? 

 W jakim stopniu LGD wspiera rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej? Czy 

działania LGD są w tym zakresie wystarczające? W jakich obszarach nie są wystarczające? 

 W jakim stopniu działania LGD przyczyniają się do wzmacniania tożsamości kulturowej? Czy 

działania LGD są w tym zakresie wystarczające? W jakich obszarach nie są wystarczające? 

 W jakich kierunkach w Państwa gminie/miejscowości powinna się rozwijać turystyka? W jakim 

stopniu Pana/i zdaniem LGD wspiera rozwój turystyki? Czy działania LGD są w tym zakresie 

wystarczające? W jakich obszarach nie są wystarczające? 

 W jakim stopniu LGD wspiera rozwój lokalnej infrastruktury drogowej? 

 W jakim stopniu LGD wspiera grupy defaworyzowane (os. niepełnosprawne, kobiety, os. 

przed 35 r.ż., osoby po 50 r.ż., imigrantów)? Czy działania LGD są w tym zakresie 

wystarczające?  

W jakich obszarach nie są wystarczające? 
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4) Blok dla organizacji / instytucji nie będących członkami LGD – pytania: 

 Na czym polega Państwa współpraca z LGD? Jak i kiedy się rozpoczęła? 

 Jaka jest Pana ocena tej współpracy? Jakie są korzyści wynikające ze współpracy?  

 Jakie widzi Pan/i główne bariery we współpracy z LGD? Jaka jest skuteczność i efektywność 

działania biura LGD? 

 Czy komunikacja w ramach LGD uległa poprawie biorąc pod uwagę czas od 2014 r.?  

 Czy w ramach LGD zapewniona jest zrównoważona reprezentacja podmiotów z obszaru 

działania LGD, pod względem sektorowym, instytucjonalnym, geograficznym, społecznym?  

 W jaki sposób LGD wykorzystała potencjał wszystkich podmiotów wchodzących w skład 

partnerstwa?  

 Czy LGD rozważała rozszerzenie partnerstwa nowych członków?  

 Proszę sobie wyobrazić (hipotetyczną sytuację), że w kolejnym roku, funkcjonowanie LGD 

przestaje być finansowane ze środków publicznych. Jak ocenia Pan/i szansę na przetrwanie 

partnerstwa i kontynuowanie działań na rzecz społeczności lokalnej?  

 W jaki sposób Lokalna Grupa Działania wpływa na poprawę sytuacji gospodarczej w regionie? 

 Jaki jest wpływ LGD na aktywność społeczną mieszkańców i ich zaangażowanie w sprawy 

lokalne? W jaki sposób działania LGD wzmacniają i promują istniejący potencjał społeczny  

i zasoby? W jaki sposób LGD współpracuje z lokalnymi liderami i ważnymi 

osobami/instytucjami?  

 W jaki sposób LGD wspiera powstawanie nowych inicjatyw? W jaki sposób LGD zachęca 

mieszkańców do angażowania się w swoje działania (poprzez spotkania, ciekawe 

wydarzenia)? 

 W jaki sposób można wspierać rozwój kapitału społecznego w Państwa gminie/miejscowości 

w przyszłości?  

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

zatrudnienia? W jaki sposób LGD wpływa na liczbę miejsc pracy w gminie/miejscowości? Czy 

działania LGD są w tym zakresie wystarczające?  

 Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływały na liczbę miejsc pracy poza rolnictwem?  

 Czy jest potrzeba, aby w przyszłości wspierać przedsiębiorczość w ramach kolejnych edycji 

LSR? W jaki sposób należy to osiągać?   

 W jaki sposób działania LGD budują i wzmacniają lokalny potencjał turystyczny i dziedzictwo 

kulturowe? Czy działania te są wystarczające? Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne 

wpływają na skuteczność tych działań?  

 W jakich kierunkach w Państwa gminie/miejscowości powinna się rozwijać turystyka?  

 Jakie działania LGD odpowiadały na potrzeby osób poniżej 35 r.ż.?  Jakie działania LGD 

odpowiadały na potrzeby osób powyżej 50 r.ż.?  Jakie działania LGD odpowiadały na 

potrzeby kobiet.?  Jakie działania LGD odpowiadały na potrzeby imigrantów – jeśli są takie 

osoby na terenie gminy/miejscowości? Jakie działania LGD odpowiadały na potrzeby osób 

niepełnosprawnych?  

 W jaki sposób działania te wpłynęły na poprawę sytuacji tych osób i ich warunków życiowych? 

Czy te działania mają trwałe efekty czy ich charakter był raczej doraźny?   

 W jaki sposób należy prowadzić działania na rzecz ograniczania ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w Państwa gminie/miejscowości? Jaki jest wpływ LSR i LGD na rozwiązywanie 

tych problemów? 

 Jakie działania realizowane w ramach LSR na lata 2014-2020 można uznać za innowacyjne, 

nowatorskie (wyróżniające się na tle innych)? Jakie typy innowacyjnych projektów/rozwiązań 

powstały w ramach LSR?  

 Jakie zmiany w działaniach LGD należy wprowadzić na przyszłość?  

5) Aplikowanie do LGD – pytania: 

 Czy Państwa organizacja aplikowała do LGD?  

 Czego dotyczył projekt?  
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 Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej do 

LGD?  

 Czy modyfikował Pan/i swoje pierwotne zamierzenia/plany tak aby dopasować je do wymagań 

związanych z możliwością otrzymania środków z PROW? Czego dotyczyły ewentualne 

zmiany?  

 Czy na etapie składania wniosku, realizacji lub rozliczania projektu korzystał/a Pan/i z jakiejś 

formy wsparcia ze strony LGD?  Na jakim etapie?  Czego dotyczyło to wsparcie? Jak ocenia 

Pan/i wsparcie udzielone przez LGD?  

 Czy Państwa projekt otrzymał dofinansowanie? Jeśli nie to dlaczego? Jeśli tak -  proszę 

powiedzieć, czy współpraca z LGD miała wpływ na skuteczne aplikowanie w ramach PROW? 

Jaki to był wpływ? Jakie czynniki zadecydowały o sukcesie projektu?  

 Czy w Pana/i opinii procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco 

przejrzyste i przyjazne dla Państwa?  Czy według Pana/i przyjęte kryteria pozwalały na wybór 

najlepszych projektów? Czy kryteria były jednoznaczne i obiektywne? Czy coś należałoby 

zmienić w zakresie procedury oceny i naboru bądź kryteriów?  

6) Współpraca – pytania: 

 Na czym polega Państwa współpraca z LGD? Jak i kiedy się rozpoczęła? 

 Jaka jest Pana ocena tej współpracy? Jakie są korzyści wynikające ze współpracy? 

 Jakie widzi Pan/i główne bariery we współpracy z LGD? Jaka jest skuteczność i efektywność 

działania biura LGD? 

 Czy komunikacja w ramach LGD uległa poprawie biorąc pod uwagę czas od 2014 r.? 
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Aneks 5.  

ANKIETA CATI SKIEROWANA DO BENEFICJENTÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

(SKUTECZNYCH I NIESKUTECZNYCH) 

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię 

Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. 

OCENA SYTUACJI W OBSZARZE LGD 

 

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”? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 
tak 

Raczej Tak Trochę tak, 
trochę nie 

Raczej nie Zdecydowanie 
nie 

Nie 
mam 
zdania 

 
 

     

 

2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnich latach (od 

2014 roku) warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 
tak 

Raczej Tak Trochę tak, 
trochę nie 

Raczej nie Zdecydowanie 
nie 

Nie 
mam 
zdania 

 
 

     

 

 

3. Jak ocenia Pan/i obecnie swoją gminę w następujących obszarach: 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Trochę 
dobrze, 
trochę 
źle 

Źle Bardzo 
źle 

Nie 
mam 
zdania 

Atrakcyjności turystycznej       

Promocji obszaru, dziedzictwa 
kulturowego, zasobów naturalnych i 
turystyki 

      

Infrastruktury kulturalnej obszaru       

Infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 

      

Infrastruktury drogowej       

Zaangażowania mieszkańców w 
rozwiązywanie lokalnych problemów  

      

Tożsamości mieszkańców z regionem       

Działań i usprawnień na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

      

Działań na rzecz bezrobotnych       

Działań na rzecz osób do 34 roku 
życia 

      

Działań na rzecz osób po 50 roku 
życia 

      

Możliwości zatrudnienia poza 
rolnictwem 
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Sprzyjających warunków dla 
przedsiębiorców i prowadzenia firmy 

      

Aktywności Organizacji 
Pozarządowych 

      

Działań na rzecz rozwoju 
przetwórstwa lokalnego 

      

 

APLIKOWANIE DO LGD 

 

4. Kiedy składał Pan/i wniosek aplikacyjny do LGD? [pyt. otwarte] 

 

5.  Skąd dowiedział/a się Pan/i o naborze wniosków w LGD? 

a) Ze strony internetowej LGD  

b) Z maila wysłanego przez LGD 

c) Z bezpośrednich kontaktów z członkami LGD  

d) Od innych osób 

e) Z materiałów drukowanych (ulotki, broszury, ogłoszenia) 

f) Z mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja)  

g) W inny sposób (jaki?)(otwarte) 

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

6. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej do 

LGD?(pytanie wielokrotnego wyboru) 

a) Była to jedyne źródło finansowania naszego projektu  

b) Nie otrzymaliśmy dofinansowania z innych środków/innego programu 

c) Chcieliśmy skorzystać z nadarzającej się okazji otrzymania środków 

d) Zostaliśmy zachęceni do złożenia wniosku przez LGD  

e) LGD pomogła nam napisać wniosek 

f) Inne przyczyny, jakie? .............................. 

 

7. Czy modyfikował Pan/i swoje pierwotne zamierzenia/plany tak aby dopasować je do 

wymagań związanych z możliwością otrzymania środków z PROW? 

a) Tak [przejdź do 7.1] 

b) Nie  

 

7.1. Na czym te zmiany polegały?(pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

 
8. Czy na etapie składania wniosku korzystał/a Pan/i z jakiejś formy wsparcia ze strony LGD? 

a) Tak   

b) Nie  

 

8.2. Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielone przez LGD na etapie składania wniosku? 

a) Zdecydowanie dobrze  

b) Dobrze 

c) Przeciętnie 

d) Źle 

e) Bardzo źle  

f) Trudno powiedzieć 
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9. Czy obecnie pozostają Państwo w kontakcie z LGD? 

a) tak, nasi przedstawiciele chodzą na organizowane przez LGD spotkania [przejdź do 9.1]  

b) tak, od czasu do czasu kontaktujemy się telefonicznie [przejdź do 9.1]  

c) tak, czytamy komunikaty na stronie internetowej LGD [przejdź do 9.1]  

d) tak, mamy osobisty kontakt z członkami LGD [przejdź do 9.1] 

e) tak, kontaktujemy się w inny sposób (jaki?)…………..[przejdź do 9.1] 

f) nie mamy z LGD żadnego kontaktu [przejdź do 10] 

 
9.1. Jak często komunikuje się Pan/i z LGD? (pytanie jednokrotnego wyboru) 

a) Kilka razy w tygodniu 

b) Co tydzień lub kilka razy w miesiącu 

c) Raz w miesiącu 

d) Raz na kwartał 

e) Raz w miesiącu  

f) Raz w roku 

g) Rzadziej niż raz w roku 

 

10. Czy zna Pan/i założenia i cele LSR? 

a) Tak  

b) Nie 

 

11. Czy brał/a Pan/i lub organizacja którą Pan/i reprezentuje udział w tworzeniu LSR? 

a) Tak   

b) Nie  

 

12. Czy otrzymał/a Pan/i dofinansowanie dla swojego projektu? 

a) Tak [przejdź do bloku pytań dotyczącego beneficjentów skutecznych, tj. do pyt. 18 a następnie 

do ostatniego bloku „OCENA DZIAŁANIA LGD”]  

b) Tak, ale nie na wszystkie składane projekty [przejdź do bloku pytań dla beneficjentów 

nieskutecznych, tj. do pyt. 13 a następnie skutecznych a następnie do ostatniego bloku 

„OCENA DZIAŁANIA LGD”] 

c) Nie otrzymałam/am [przejdź do bloku pytań dla beneficjentów nieskutecznych a następnie do 

ostatniego bloku „OCENA DZIAŁANIA LGD”] 

 

BLOK PYTAŃ DO BENEFICJENTÓW KTÓRZY APLIKOWALI NIESKUTECZNIE 

 

13. Na projekty z jakiego zakresu Pana/i organizacja aplikowała nieskutecznie w ramach 

PROW 2014-2020 (wielokrotny wybór)? 

a) obiekty społeczno- kulturalne 
b) promocja obszarów wiejskich 
c) Infrastruktura kulturalna obszaru 
d) Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 
e) Infrastruktura drogowa 
f) Wsparcie lokalnego potencjału zatrudnienia 
g) Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych 
h) Poprawa warunków życia osób do 34 r.ż. 
i) Poprawa warunków życia osób po 50 r.ż. 
j) Poprawa warunków życia osób bezrobotnych 
k) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej 

 
14. Na jakim etapie Pana/i wniosek został odrzucony?  

a) Na etapie oceny dokonywanej przez Radę Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” 
b) Na etapie oceny dokonywanej przez Zarząd Województwa 
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15. Jaki był powód niskiej oceny/ odrzucenia wniosku? [pyt. otwarte] 

……………………………. 

 

16. Czy mimo to, projekt został zrealizowany: 

a) w takim samym zakresie 
b) w nieco ograniczonym zakresie 
c) w znacznie ograniczonym zakresie 

 

17. Z jakich środków projekt został zrealizowany? [pyt. otwarte] 

……………………………. 

BLOK PYTAŃ DO BENEFICJENTÓW KTÓRZY APLIKOWALI SKUTECZNIE  

 

18. Proszę powiedzieć, czy współpraca z LGD miała wpływ na skuteczne aplikowanie w 

ramach PROW? 

a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak 

c) Raczej nie 

d) Zdecydowanie nie 

 

19. Czy na etapie realizacji lub rozliczania projektu korzystał/a Pan/i z jakiejś formy wsparcia 

ze strony LGD? 

c) Tak [przejdź do 19.1]  

d) Nie [przejdź do 20] 

 

19.1. Na jakim etapie?  (pytanie wielokrotnego wyboru) 

a) Na etapie składania wniosku   

b) Na etapie realizacji projektu  

c) Na etapie rozliczania projektu  

 

19.2. Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielone przez LGD na etapie realizacji bądź rozliczania 

projektu? 

a) Zdecydowanie dobrze  

b) Dobrze 

c) Przeciętnie 

d) Źle 

e) Bardzo źle  

f) Trudno powiedzieć 

 

20. Z jakiego zakresu Pana/i organizacja realizowała projekty w ramach PROW 2014-2020 

(wielokrotny wybór) 

a) obiekty społeczno - kulturalne 
b) promocja obszarów wiejskich  
c) Infrastruktura kulturalna obszaru 
d) Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 
e) Infrastruktura drogowa 
f) Wsparcie lokalnego potencjału zatrudnienia 
g) Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych 
h) Poprawa warunków życia osób do 34 r.ż. 
i) Poprawa warunków życia osób po 50 r.ż. 
j) Poprawa warunków życia osób bezrobotnych 
k) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej  
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21. Jakie grupy są głównymi odbiorcami efektów Pani/a projektu/ projektów? 

a) Ja i moja rodzina 

b) Moje organizacja  

c) Ogół mieszkańców gminy  

d) Turyści  

e) Przedsiębiorstwa  

f) Inne grupy, jakie? …………. 

 

22. Wracając do procesu aplikowania: czy procedury wyboru projektów były wystarczająco 

przejrzyste i przyjazne dla Państwa? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak Raczej nie 
Zdecydowanie 

nie 
Trudno 

powiedzieć 

 

23. Czy przyjęte kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów?  

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak Raczej nie 
Zdecydowanie 

nie 
Trudno 

powiedzieć 

   

24. Czy kryteria były jednoznaczne i obiektywne?  

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 
tak [przejdź 

do 25] 

Raczej tak 
[przejdź do 

25] 

Raczej nie 
[przejdź do 

24.1] 

Zdecydowanie 
nie 

[przejdź do 
24.1] 

Trudno 
powiedzieć 
[przejdź do 

25] 

 

24.1 Co należy poprawić w zakresie kryteriów na następne edycje LSR? (otwarte) 

………………………… 

 

25. Czy na etapie realizacji lub rozliczania projektu pojawiły się jakieś problemy wpływające 

negatywnie na jego przebieg bądź rezultaty? 

a) Tak [przejdź do 25.1] 

b) Nie  

 

25.1. Jakie to były problemy?(pytanie wielokrotnego wyboru) 

a) Problemy bezpośrednio związane z przedmiotem działalności 

b) Problemy finansowe  

c) Problemy formalno-prawne 

d) Problemy personalne (np. z pracownikami, członkami/ partnerami itp.) 

e) Problemy z terminową realizacją harmonogramu (opóźnienia itp.) 

f) Niewystarczająca wiedza, brak informacji lub trudności w dostępie do informacji 

g) Inne, jakie? ........................................................................................................ 

 

26. W przypadku nieuzyskania wsparcia z PROW, wymienione w pytaniu 20 projekty: (pytanie 

jednokrotnego wyboru) 

a) wszystkie zostałyby zrealizowane [przejdź do 26.1] 
b) więcej niż połowa zostałaby zrealizowana[przejdź do 26.1] 
c) mniej niż połowa zostałaby zrealizowana[przejdź do 26.1] 
d) żaden nie zostałby zrealizowany [przejdź do 27]  
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26.1 Proszę powiedzieć, czy projekty zostałyby zrealizowane… 

a) w takim samym zakresie  
b) w nieco ograniczonym zakresie 
c) w znacznie ograniczonym zakresie 
d) trudno powiedzieć 

 

OCENIA DZIAŁANIA LGD 

27. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami? Proszę ocenić 

następujące kwestie: 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Czynnik Zdecydowani
e się 
zgadzam 

Raczej 
się 
zgadza
m 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowani
e się nie 
zgadzam 

Trudno 
powiedzie
ć 

Jestem poinformowany o 
aktualnych działaniach 
LGD 

     

LGD dostarcza 
kompletnej i rzetelnej 
wiedzy potrzebnej do 
rozwiązania problemu 

     

Pracownicy biura LGD w 
razie problemów szybko  
reagują i służą wsparciem 

     

LGD jest otwarte na 
współpracę z innymi 
podmiotami 

     

LGD pyta mieszkańców o 
ich potrzeby i konsultuje 
kierunki rozwoju 
obszaruna którym działa 

     

Działalność LGD jest 
potrzebna 

     

Bez LGD obszar 
rozwijałby się gorzej 

     

Widzę na obszarze gminy 
inwestycje i działania 
finansowane ze środków 
UE 

     

Dzięki LGD mieszkańcy 
są bardziej skłonni do 
podejmowania działań 
przedsiębiorczych  

     

Dzięki działalności LGD 
obszar (gmina) jest 
bardziej znany w okolicy  

     

Poprzez LSR mieszkańcy 
mogą mieć realny wpływ 
na to co dzieje się w ich 
najbliższym otoczeniu 

     

LSR odpowiada realnym 
potrzebom obszaru 

     

Mieszkańcy chcą aby 
działania zrealizowane w 
ramach LSR były 
kontynuowane 
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28. Czy zauważył Pan/i jakieś efekty negatywne dla obszaru działania LGD? 

a) Tak [przejdź do 28.1] 

b) Nie [przejdź do 29]  

 

28.1 Proszę podać przykład negatywnych skutków działania LGD (pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

 

29.  Na wsparcie jakiego typu działań chcieliby Państwo uzyskać środki z UE w przyszłości? 

(pytanie otwarte 
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Aneks 6.  

ANKIETA SKIEROWANA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRASNYSTAW PLUS” 

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu: Miasta Krasnystaw, Fajsławic, Gorzkowa, 

Izbicy, Krasnegostawu, Kraśniczyna, Łopiennika Górnego, Rudnika, Siennicy Różanej oraz Żółkiewki 

do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszym regionie.  

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię 

Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. 

PYTANIA BADAWCZE: 

9. W jakim stopniu zgadza się Pan/ilub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym 

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

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 

tak 

 

Raczej Tak 

 

Trochę 

tak/trochę nie 

 

Raczej nie Zdecydowanie 

nie 

Nie 

mam 

zdania 

 

10. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w minionym 2021 roku 

warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 

tak 

 

Raczej Tak Trochę 

tak/trochę nie 

 

Raczej nie 

 

Zdecydowanie 

nie 

 

Nie 

mam 

zdania 

 

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

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

 Bardzo 

dobrze 

Dobrze Trochę 

dobrze/tr

ochę źle 

Źle Bardzo 

źle 

Nie mam 

zdania 

Atrakcyjności turystycznej       

Promocji dziedzictwa kulturowego, 

zasobów naturalnych i turystyki 

      

Infrastruktury kulturalnej obszaru       

Infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

      

Infrastruktury drogowej       

Zaangażowania mieszkańców w 

rozwiązywanie lokalnych problemów  
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Tożsamości mieszkańców z regionem       

Działań i usprawnień na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

      

Działań na rzecz osób bezrobotnych       

Działań na rzecz osób do 34 roku 

życia 

      

Działań na rzecz osób po 50 roku 

życia 

      

Możliwości zatrudnienia poza 

rolnictwem 

      

Sprzyjających warunków dla 

przedsiębiorców i prowadzenia firmy 

 

      

Aktywności Organizacji Pozarządowej       

Działań na rzecz rozwoju 

przetwórstwa lokalnego 

      

 

12. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących minionego 2021 roku: 

(Prosimy o zaznaczenie „tak”, „nie” lub „nie wiem”)   

Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, 

rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.) 

 

Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach 

grupy, do której należę) 

 

Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, 

fundacja) 

 

Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)  

Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień 

(dotyczących gminy i mojej miejscowości) 

 

Jestem członkiem rady/zarządu (np. w fundacji, stowarzyszeniu, 

przedsiębiorstwie) 

 

Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej 

miejscowości/gminy 

 

Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy  

Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo  

W mojej gminie powstaje wiele firm  
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W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy  

Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób 

przyjezdnych 

 

 

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

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 

tak 

Raczej tak Trudno 

powiedzieć 

 

Raczej nie 

 

Zdecydowanie 

nie 

 

Nie 

mam 

zdania 

 

 

13.1. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? 

 Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Tak [przejdź do 5.2] Nie [przejdź do 6] 

 

13.2. Jakie są powody? 

a) Trudny dostęp do edukacji  

b) Trudny dostęp do instytucji kultury  

c) Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi 

d) Brak perspektyw zawodowych  

e) Powody osobiste/ rodzinne  

f) Inne…(jakie?)  

 

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

unijnych w ostatnim roku? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Tak często  

 

Tak, czasem  Trudno 

powiedzieć 

Nie 

 

15. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą 

zainteresowaniem mieszkańców? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Tak Ani tak, ani nie 

 

Nie 

 

 

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

studyjne finansowanych ze środków unijnych w ostatnim 2021 roku? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Tak często  

 

Tak, czasem 

 

Trudno 

powiedzieć 

Nie 
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17. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Tak  Ani tak, ani nie 

 

Nie 

 

 

18. 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)   

Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, 

turystyki 

 

Infrastruktura kulturalna obszaru  

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna  

Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań)  

Infrastruktura drogowa  

Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne)  

Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem  

Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców  

Warunki życia osób niepełnosprawnych  

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych  

Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem  

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby do 34 roku życia  

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia  

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby bezrobotne  

Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  

Działania umożliwiające pobudzenie aktywności Organizacji 

Pozarządowych 

 

Działania umożliwiające podjęcie prac na rzecz rozwoju przetwórstwa 

lokalnego 

 

 

 

19. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania? 

a) Tak znam, słyszałam/em [przejdź do 12]  

b) Nie znam, nie słyszałam/em [przejdź do Metryczki]  
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20. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania? 

a) od znajomych, sąsiadów  

b) w instytucji (urząd, szkoła)  

c) z lokalnej prasy 

d) widziałem/am działania LGD  

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

Metryczka  

M1. Status na rynku pracy: 

a) Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność gospodarczą  

b) Zatrudniony/a w rolnictwie  

c) Zatrudniony/a poza rolnictwem  

d) Uczący się/studiujący 

e) Osoba bezrobotna  

f) Inny typ, jaki?  

M2. Płeć: 

a) Kobieta  

b) Mężczyzna   

M3. Niepełnosprawność: 

c) Osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 

d) Osoba pełnosprawna  

M4. Wykształcenie: 

a) podstawowe 

b) zasadnicze zawodowe 
c) średnie  
d) policealne  
e) licencjat, inżynier  
f) wyższe magisterskie  
g) inne 

 
M5. Wielkość gospodarstwa rolnego:  

a) nie posiadam gospodarstwa rolnego  

b) do 5 ha  

c) 5-10 ha   

d) 11-20 ha   

e) 21-50 ha 

f)  >50 ha  

 

M6. Wiek przedział 

a) do 25 lat 

b) 25-34 lat  

c) 34-50 lat  

d) >50 lat  
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M7. Miejsce zamieszkania:  

 

 


