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1. Wstęp 

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

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

się w zakresie wytyczonym przez Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii 

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

realizacji Strategii oraz konieczności ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiej jakości 

podejmowanych interwencji. 

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

aktualności, ale także sprawności i efektywności jej dotychczasowej realizacji oraz 

użyteczności podejmowanych działań i przyjmowanych rozwiązań. Rzetelne ocenienie 

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

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

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w procesie aktualizacji Strategii oraz innych 

dokumentów Stowarzyszenia, ale również uwzględnione przez LGD w kolejnym okresie 

programowania 2021-2027. 

Niniejszy raport jest zwieńczeniem ewaluacji prowadzonej w LGD pomiędzy kwietniem, a 

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

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

prowadzonego systematycznie przez organy LGD, w planach komunikacji określone są 

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

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

odpowiednich grup respondentów, prowadzone były przez LGD systematycznie, według 

harmonogramu zapisanego w planie komunikacji.  

Większość procesu zbierania danych potrzebnych do ewaluacji spoczywa na pracownikach 

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

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

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

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

można zapomnieć również o szeregowych członkach Stowarzyszenia, sympatykach oraz 

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

 

 Na terenie LGD „Trakt Piastów” w 2021 mieszkało 160 633 osób, o 12 tysięcy osób 

więcej, niż w roku 2015, co oznacza wzrost liczby ludności o 19%. Nie oznacza to 

jednak, że depopulacja ominęła wszystkie z gmin należące do grupy. Mieszkańców 

ubyło w gminie Kłecko oraz w gminie Mieleszyn. 

 Średnim saldem migracji dla terenu LGD jest 182 osoby, jednak nie wszystkie gminy 

charakteryzuje saldo dodatnie. Najwyższe saldo dodatnie odnotowano w gminie 

Swarzędz: +428 osób. 

 Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem wynosi średnio 60,7%, 

wynik wyższy, niż ten przypisany całemu województwu wielkopolskiemu. Najwyższe 

wartości charakteryzują gminy Gniezno, Mieleszyn i Kostrzyn. 

 W 2021 roku średnim wskaźnikiem obciążenia demograficznego dla terenów LGD było 

13,7%. Wynik ten jest znacznie niższy, niż wartość dla całego województwa 

wielkopolskiego, która wynosi 17,7%. Na całym obszarze odsetek ten jednak rośnie z 

roku na rok. 

 Średnio w każdej z gmin przeznaczono na jednego mieszkańca 1872 zł i jest to kwota 

zbliżona do średniej dla całego województwa wielkopolskiego. Podobna jest także 

dynamika wzrostu, od 2015 w całym województwie kwoty te wzrosły średnio o 72%, 

natomiast na obszarze LGD – o 76%. 

 Liczba osób objętych środowiskową pomocą społeczną spada z roku na rok, także w 

gminach należących do LGD. Najbardziej w Gnieźnie, gdzie liczba beneficjentów od 

roku 2015 spadła o 62%. 

 W gminach LGD „Trakt Piastów” stale przybywa przedsiębiorstw, od 2015 ich liczba 

zwiększyła się o 21%. Gminy są jednak pod tym względem bardzo zróżnicowane. 

Najwięcej podmiotów działa na terenie gminy Swarzędz – 8752 przedsiębiorstwa, 

najmniej – w gminie Mieleszyn, aż 23 razy mniej: 375 przedsiębiorstw. 

 Na terenie LGD „Trakt Piastów” w roku 2021 znajdowało się średnio 29 organizacji 

społecznych na 10 tysięcy ludności w każdej z gmin. To liczba znacznie niższa od tej, 

którą należy przypisać województwu wielkopolskiemu. 

 W sumie na terenie Lokalnej Grupy Działania funkcjonuje 27 bibliotek i ich filii. 

Stosunkowo najwięcej czytelników bibliotek zamieszkuje gminę Kleszczewo, aż 192 

czytelników na 1000 mieszkańców. Średnio w każdej z gmin 16% mieszkańców korzysta 

z bibliotek, liczba ta jednak z roku na rok spada w większości gmin. 

 W 2021 roku teren LGD zamieszkiwało 1432 osób bezrobotnych, w tym 595 mężczyzn 

i 837 kobiet bez pracy. To o 40% mniej bezrobotnych, niż w roku 2015, kiedy gminy 

zamieszkiwało w sumie 2367 osób bez pracy. 
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 Mieszkańcy LGD „Trakt Piastów” w większości zadowoleni są z warunków życia  

w gminie. O tym, że mogą realizować w niej wszystkie swoje podstawowe potrzeby 

przekonanych jest 52% badanych. 

 Najwięcej pozytywnych głosów zanotowano w obszarze działań gmin na rzecz 

infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej, atrakcyjności turystycznej, a także 

promocji dziedzictwa kulturowego. Bardzo negatywnie mieszkańcy wypowiadają się 

natomiast o infrastrukturze drogowej. 

 Ankietowani w większości deklarują, że potrafią wskazać najważniejsze atrakcje 

turystyczne w okolicy i znają najważniejsze fakty historyczne dotyczące 

zamieszkiwanego obszaru. Większość z nich uczestniczy także w wydarzeniach 

organizowanych w gminie. 

 Niewiele ponad połowa osób osobiście korzystała z infrastruktury finansowanej ze 

środków unijnych. Więcej, niż jedna trzecia deklaruje swój udział w szkoleniach, 

festynach i spotkaniach finansowanych ze środków unijnych. 

 Interesanci Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” bardzo pozytywnie oceniają 

ogólne funkcjonowanie LGD. Potencjalni beneficjenci najlepiej ocenili organizację 

naborów wniosków oraz prowadzenie doradztwa. 

 Głównym źródłem informacji na temat LGD jest oficjalna strona internetowa oraz 

bezpośrednie kontakty z pracownikami Biura. Preferowanym kanałem przekazywania 

informacji zwrotnej jest natomiast ankieta elektroniczna i kontakt mailowy. 

 Nabory wniosków organizowane przez LGD pomogły głównie w integracji 

mieszkańców wsi, wsparciu oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej. Znaczna 

większość ankietowanych uważa, że środki finansowe przeznaczone na wdrażanie 

Lokalnej Strategii Rozwoju zostały wydane efektywnie. 

 Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” powinna podejmować działania wykraczające 

poza LSR, przekonanych jest o tym ponad połowa mieszkańców. 
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji. 

 

3.1. Cel główny i cele szczegółowe badania 

Celem głównym badania jest przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność.  

Cele szczegółowe: 

 Wypełnienie obowiązku przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej (zgodnie z 

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

 Uzyskanie użytecznych informacji na temat wdrożenia LSR. 

 Opracowanie rekomendacji oraz planu ich wdrożenia. 

 Wykorzystanie wyników badań społecznych we wstępnej konceptualizacji kolejnej LSR 

 

3.2. Zakres  przedmiotowy badania 

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

wykorzystania budżetu, jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur, 

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

partycypacji, operacji i procedur. 

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

ocena sposobu przepływu informacji, efektywność promocji i aktywizacji lokalnej 

społeczności, innowacyjność, proces rozwoju pracowników, efektywność animacji i 

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

Funkcjonowanie partnerstwa: jakość podejmowanych uchwał, skuteczność nadzoru nad 

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

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

jakość relacji z otoczeniem i promocji. 

 

3.3. Kryteria ewaluacyjne 

Kryteria ewaluacyjne stosowane w badaniach to: skuteczności bezpośrednio pozwalająca 

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

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

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

pozwalające ocenić stopień zaspokojenia istotnych potrzeb grup docelowych lub 

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

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

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

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

rozwoju społeczności lokalnej w dłuższym okresie. 

 

3.4. Pytania badawcze 

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

zostały odpowiedzi na poniższe pytania badawcze zgrupowane w kategorie analityczne: 

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

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

Ocena wpływu na kapitał społeczny  

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości?  

Przedsiębiorczość  

 W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

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

wskazane?  

Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

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

turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego?  

Grupy defaworyzowane  

 Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w 

ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

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

wykluczenia społecznego?  

Innowacyjność  

 W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

Projekty współpracy  

 Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

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

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

realizację LSR?  

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

promocyjnych, doradczych)?  

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

Ocena procesu wdrażania  

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

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

przyjazne dla beneficjentów?  

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

 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o 

procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

Wartość dodana podejścia LEADER 

 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie?  

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

sposób wykorzystywany i promowany?  

 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 

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

wzmocnienia?  

 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie 

lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Dodatkowe pytania badawcze: 

 Jak układała się współpraca z Samorządem Województwa? 

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

 

Przeprowadzenie badania wymagało zebrania informacji pochodzących z szeregu 

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

poziomie eksperckim. Implikuje to konieczność zastosowania w badaniu szerokiego 

instrumentarium metod i technik badawczych, dzięki którym możliwe było zgromadzenie 

kompletnego i wiarygodnego materiału badawczego dotyczącego efektów realizacji LSR. W 

związku z powyższym, zaplanowano realizację badania z wykorzystaniem koncepcji 

triangulacji metodologicznej.  

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

dzięki któremu możliwe jest zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i 

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

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

i dane pochodzące ze wcześniejszych badań; zostały one uzupełnione danymi 

pierwotnymi; 

 metod badawczych: łączenie różnych metod badawczych w badaniu tych samych 

zagadnień, co pozwoliło na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu; 

podejście to pozwoliło też wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej 

ograniczeniu ich słabości; 

 perspektyw badawczych: ewaluacja została przeprowadzona przez pracowników biura 

LGD oraz przez zewnętrznych doświadczonych badaczy, co pozwoliło uzyskać bogatszy 

i bardziej wiarygodny obraz badanych zagadnień.  

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

najszersze zaangażowanie społeczności, zarówno na etapie przygotowania badania, 

jego realizacji, jak i wnioskowania i rekomendacji. 

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego i podmiotowego badania niezbędne było 

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

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

cztery metody lub techniki badawcze: 

Badanie źródeł zastanych (desk research) 

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

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

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

dokumentacji własnej instytucji. Nie zawsze odpowiadają bezpośrednio na pytania badawcze 

ale w znaczącym zakresie pozwalają na poznanie kontekstu funkcjonowania LGD.   

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

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

informacje można pozyskiwać od instytucji państwowych powołanych do zbierania informacji. 

Serwis internetowy GUS zawiera nieprzebrane ilości danych o funkcjonowaniu gospodarki, 

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

uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, 

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

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

podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych. Jednakże w wielu 

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

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

danych pierwotnych. 

Źródła danych zastanych wykorzystywanych w ewaluacji LGD 

 dane statystyczne 

 dane urzędowe 

 dane gromadzone na portalach społecznościowych 

 dane zastane w Lokalnej Grupie Działania 

 dane ankiet doradztwa i ankiet oceny szkolenia 

 dane realizacji planu komunikacji 

 dane z ankiet zadowolenia mieszkańców, rozpoznawalności LGD i funkcjonowania LGD 

systematycznie gromadzone przez biuro LGD  

Ankiety metodą CAWI 

Najpopularniejszą metodą pozyskiwania danych pierwotnych są badania kwestionariuszowe. 

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

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

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

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

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

nasileniu zjawiska. W przypadku ewaluacji zewnętrznej prowadzonej zgodnie z wytycznymi 

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

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

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

charakter pomocniczy nie obowiązkowy w stosunku do Wytycznych MRiRW.  

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

badanie ankietowe przeprowadzane w Internecie. Opracowane narzędzie badawcze 

(kwestionariusz ankiety) wprowadzane jest do komputera w formie umożliwiającej 

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

tanie, nie wymagają również zaangażowania wielu realizatorów. Współczesne narzędzia 

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

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

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

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

doborem próby, który jest faktycznie doborem przypadkowym, dodatkowo obarczonym 

błędem struktury społecznej i demograficznej użytkowników Internetu. 

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

 Grupa nr 1: wnioskodawcy i beneficjenci. 

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

aplikacji wysyłającej unikalne linki do ankiety internetowej na zdefiniowane wcześniej adresy 

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

badanie jako masowe, z założeniem przebadania całej populacji.  

Łącznie przebadano 64 osoby.  

 Grupa nr 2: mieszkańcy obszaru LSR. 

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

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

pozwoli na identyfikację podglądów i opinii mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących 

w skład Partnerstwa.  

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

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

zostały dane z poszczególnych gmin odpowiadających obszarowi LSR.  

Łącznie przeprowadzono 511 ankiet.  
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 Procent ankiet z poszczególnych gmin 

 

Źródło: badania własne 

 

Wywiady pogłębione (IDI i TDI) 

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

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

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

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

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

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

badanego. Zasadniczą rolę w badaniu odgrywają umiejętności i doświadczenie osoby 

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

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

informacje. Wywiady indywidualne stosuje się gdy zachodzi potrzeba eksploracji pola 

zainteresowań, przygotowania do konstruowania narzędzi jakościowych lub do interpretacji 

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

(telefoniczny wywiad pogłębiony) przede wszystkim ze względu na oczekiwania 

respondentów oraz krótki czas na realizację tego zadania.  

Wywiady prowadzono z następującymi osobami: 

 2 wywiady z członkami Rady 

 3 wywiady z wnioskodawcami realizującymi projekty 

5,4

21,0

14,1

7,8

1,3

22,1

3,5

19,5

4,3

,9

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Gniezno

Czerwonak

Kleszczewo

Kostrzyn

Kłecko

Łubowo

Mieleszyn

Pobiedziska

Swarzędz
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 3 wywiady z wnioskodawcami, których projekty nie są realizowane 

 Wywiad z dyrektorem Biura 

 Wywiady z przedstawicielami gmin (po 1 z gminy) 

 

Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI fokus) 

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

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

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

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

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

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

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

spostrzeżenia dotyczące dyskusji pomiędzy uczestnikami.  

Wywiady tą metodą charakteryzują się większym skomplikowaniem organizacyjnym. 

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

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

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

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

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

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

specjalnych pomieszczeniach zwanych fokusowniami, które są wyposażone w weneckie lustra 

umożliwiające zleceniodawcy obserwację wywiadu. W miejscowościach, gdzie nie ma 

fokusowni stosuje się technikę wywiadów naturalnych.  

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

wnioskodawców oraz członków Partnerstwa. 

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

informacje w skumulowany sposób. Dodatkowo wartość pozyskanych informacji wzmocniona 

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

5.1. Charakterystyka obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 

 

W 2021 roku tereny gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” 

zamieszkiwało 160 633 osób, o 12 tysięcy osób więcej, niż w roku 2015, co oznacza wzrost 

liczby ludności o 19%. Nie oznacza to jednak, że depopulacja ominęła wszystkie z gmin 

należące do grupy. Mieszkańców ubyło w gminie Kłecko (o 3%) oraz w gminie Mieleszyn (o 

2%). Do największego przyrostu w ciągu ostatnich 6 lat doszło w Kleszczewie, mieszkańców 

przybyło tam aż o 31%. Gmina Czerwonak to obszar, który charakteryzuje się największą liczbą 

ludności, osiedliło się tam 27 774 mieszkańców, siedem razy więcej, niż w najmniejszej gminie 

LGD, Mieleszynie, którą zamieszkuje 3963 osób.  

Tabela 1. Ludność ogółem 

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

województwo 
wielkopolskie 3475323 3481625 3489210 3493969 3498733 3496450 3489074 

Gniezno 11130 11364 11614 11951 12268 12644 12977 

Kłecko 7603 7592 7544 7503 7452 7431 7393 

Łubowo 6390 6471 6563 6664 6743 6783 6860 

Mieleszyn 4031 4045 4057 4051 4038 4012 3963 

Czerwonak 27094 27279 27450 27518 27617 27780 27774 

Kleszczewo 7500 7768 7998 8440 8868 9343 9850 

Kostrzyn 17741 17951 18095 18261 18491 18764 19021 

Pobiedziska 19106 19302 19411 19551 19741 19943 20104 

Swarzędz 47947 48782 49727 50667 51522 52206 52691 

Suma dla gmin LGD 148542 150554 152459 154606 156740 158906 160633 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp 30.09.2022) 

 

Liczba ludności obliczana jest na podstawie analizy ruchów naturalnych, takich jak urodzenia i 

zgony, ale także na podstawie ruchów migracyjnych. Pod uwagę brany jest ruch wewnętrzny 

(pomiędzy województwami i gminami) oraz ruch zewnętrzny (poza granice kraju). Średnim 

saldem migracji dla terenu LGD są +182 osoby, jednak nie wszystkie gminy charakteryzuje 

saldo dodatnie. Gminy Kłecko i Mieleszyn to tereny, które w 2021 roku więcej osób opuściło, 

niż do nich na stałe przyjechało. Najwyższe saldo dodatnie odnotowano w gminie Swarzędz: 

+428 osób. W gminie Czerwonak, choć w 2021 saldo migracji było na plusie, zachodzą jednak 

negatywnie zmiany, w 2015 roku saldo migracji wynosiło tam +156 osób, w roku 2021 jedynie 

+75 osób.  
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Tabela 2. Saldo migracji w ruch wewnętrznym i zewnętrznym 

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

województwo wielkopolskie 1059 1143 1282 1460 1757 2000 

Gniezno 183 163 280 262 317 341 

Kłecko -36 -69 -57 -62 -35 -56 

Łubowo 43 73 71 71 17 75 

Mieleszyn -25 -6 -11 -20 -7 -48 

Czerwonak 156 61 35 35 119 75 

Kleszczewo 203 156 363 352 346 395 

Kostrzyn 128 106 125 172 209 247 

Pobiedziska 148 58 90 190 182 189 

Swarzędz 582 659 589 612 566 428 

Średnia dla gmin LGD 153 133 165 179 190 182 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp 30.09.2022) 

 

Wskaźnik dotyczący stosunku liczby osób w wieku 18-64 lata w stosunku do reszty 

społeczeństwa to ważny współczynnik dla charakterystyki dynamiki funkcjonowania rynku 

pracy na danym obszarze. Średnim wynikiem dla wszystkich gmin należących do LGD „Trakt 

Piastów” jest 60,7%, wynik wyższy, niż ten przypisany całemu województwu wielkopolskiemu. 

Gminy nie różnią się znacząco w kwestii udziału ludności w wieku produkcyjnym w % ludności 

ogółem. Najwyższe wartości charakteryzują gminy Gniezno, Mieleszyn i Kostrzyn (61%). 

Stosunkowo najmniejszą część społeczności omawiana grupa stanowi w gminach Łubowo i 

Swarzędz (59%).  

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

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

województwo 
wielkopolskie  62,6    62,0    61,3    60,7    60,1    59,7    59,3   

Gniezno  63,8    63,0    62,6    62,0    61,7    61,6    61,5   

Kłecko  64,0    63,6    63,0    62,3    61,7    61,2    60,6   

Łubowo  62,7    61,8    61,3    60,0    60,2    59,8    59,8   

Mieleszyn  63,6    63,3    63,1    62,7    62,0    61,8    61,9   

Czerwonak  65,5    64,7    63,5    62,4    61,5    61,0    60,3   

Kleszczewo  62,9    62,0    61,9    61,6    61,5    61,2    60,9   

Kostrzyn  64,0    63,5    62,8    62,3    61,7    61,2    61,0   

Pobiedziska  63,5    62,9    62,2    61,9    61,2    60,9    60,4   

Swarzędz  63,6    62,9    62,0    61,3    60,6    59,9    59,6   

Średnia dla gmin LGD  63,7    63,1    62,5    61,8    61,3    61,0    60,7   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp 30.09.2022) 
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Wskaźnik obciążenia demograficznego to wartość określająca odsetek osób powyżej 65 roku 

życia wśród mieszkańców danego obszaru. Średnim wskaźnikiem obciążenia demograficznego 

w 2021 roku dla terenów LGD było 13,7%. Wynik ten jest znacznie niższy, niż wartość dla 

całego województwa wielkopolskiego, która wynosi 17,7%. Najmniejszą część liczby ludności 

seniorzy stanowią w gminie Kleszczewo, jedynie 9,2% ludności jest tam poza wiekiem 

produkcyjnym. Stosunkowo „najstarszą” gminą w 2021 roku była gmina Czerwonak, w której 

omawiany wskaźnik wynosi 15,5%. Na całym obszarze odsetek ten jednak rośnie z roku na rok. 

Tabela 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

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

województwo 
wielkopolskie  14,6    15,2    15,7    16,3    16,8    17,3    17,7   

Gniezno  9,6    10,1    10,5    10,9    11,2    11,5    11,7   

Kłecko  11,5    12,3    12,9    13,3    14,0    14,8    15,3   

Łubowo  11,4    11,8    12,0    12,5    12,8    13,1    13,6   

Mieleszyn  10,8    11,4    11,9    12,5    13,1    13,6    13,8   

Czerwonak  10,5    11,1    12,0    12,9    13,7    14,6    15,5   

Kleszczewo  8,9    9,1    9,3    9,2    9,1    9,2    9,2   

Kostrzyn  11,9    12,3    12,6    12,9    13,4    13,7    14,1   

Pobiedziska  12,6    13,0    13,6    13,9    14,3    14,6    15,1   

Swarzędz  11,8    12,3    12,8    13,2    13,7    14,3    14,7   

Średnia dla gmin LGD  11,0    11,5    12,0    12,4    12,8    13,3    13,7   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp 30.09.2022) 

 

Gminy należące do LGD „Trakt Piastów”, tak jak cała Polska, bogacą się i tę tendencję 

zaobserwować można analizując wydatki budżetów gmin na jednego mieszkańca. Średnio w 

każdej z gmin przeznaczono na jedną osobę 1872 zł i jest to kwota zbliżona do średniej dla 

całego województwa wielkopolskiego. Podobna jest także dynamika wzrostu, od 2015 w 

całym województwie kwoty te wzrosły średnio o 72%, natomiast na obszarze LGD – o 76%. 

Najbogatszą gminą w zestawieniu jest Kleszczewo, w którym władze przeznaczają z budżetu 

2201 zł na każdego mieszkańca. Najmniej przydziela się na osobę w gminie Mieleszyn, jedynie 

1555 zł. W gminie Pobiedziska obserwujemy natomiast najdynamiczniejszy wzrost, w ciągu 

sześciu lat wydatki zwiększyły się tam niemal dwukrotnie, o 94%. 

Tabela 5. Wydatki budżetów gmin na jednego mieszkańca (w złotówkach) 

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

województwo wielkopolskie  1 013    1 159    1 363    1 540    1 574    1 659    1 746   

Gniezno  1 133    1 285    1 627    1 745    1 751    1 784    1 807   
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Kłecko  928    1 463    1 933    2 582    1 752    2 399    1 810   

Łubowo  1 060    1 225    1 584    2 663    1 657    1 709    1 911   

Mieleszyn  921    1 090    1 241    1 388    1 397    1 299    1 555   

Czerwonak  1 092    1 276    1 330    1 544    1 694    1 702    1 790   

Kleszczewo  1 231    1 257    1 516    2 396    1 984    2 491    2 201   

Kostrzyn  993    1 076    1 414    1 803    1 527    1 912    1 887   

Pobiedziska  934    1 218    1 434    2 248    1 349    1 558    1 818   

Swarzędz  1 231    1 254    1 666    1 632    1 815    1 896    2 066   

Średnia dla gmin LGD  1 058    1 238    1 527    2 000    1 658    1 861    1 872   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp 30.09.2022) 

 

Liczba osób objętych środowiskową pomocą społeczną spada z roku na rok, także w gminach 

należących do LGD. Najbardziej w Gnieźnie, gdzie liczba beneficjentów od roku 2015 spadła o 

62%. Najmniejszy spadek zanotowano natomiast w gminie Swarzędz, gdzie liczba ta spadła o 

15%. Stosunkowo najmniej osób pobierających wsparcie zamieszkuje gminę Łubowo (185 

osób na 10 tysięcy ludności), najwięcej natomiast gminę Mieleszyn (378 osób na 10 tysięcy 

ludności). W sumie średnio 263 osób na 10 tysięcy mieszkańców jest beneficjentami 

środowiskowej pomocy społecznej w każdej z gmin należących do LGD, tymczasem w całym 

województwie wielkopolskim jest ich 389 na każde 10 tysięcy osób w każdej gminie. 

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

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

województwo 
wielkopolskie 635 573 514 463 430 389 

Gniezno 596 523 495 386 332 230 

Kłecko 469 446 436 366 348 332 

Łubowo 396 308 288 246 189 185 

Mieleszyn 674 485 456 394 300 378 

Czerwonak 358 314 267 232 195 220 

Kleszczewo 550 607 539 488 460 357 

Kostrzyn 411 347 294 292 230 211 

Pobiedziska 489 384 364 328 289 248 

Swarzędz 244 236 221 222 236 209 

Średnia dla gmin LGD 465 406 373 328 287 263 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp 30.09.2022) 

 

Liczba i dynamika powstawania podmiotów gospodarki narodowej to ważny wskaźnik przy 

ocenie potencjału przedsiębiorczego danego regionu. W gminach LGD „Trakt Piastów” stale 

przybywa przedsiębiorstw, od 2015 ich liczba zwiększyła się o 21%, tymczasem wzrost w całym 
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województwie wielkopolskim utrzymał się na poziomie 15%. Gminy są jednak pod tym 

względem bardzo zróżnicowane. Najwięcej podmiotów działa na terenie gminy Swarzędz – 

8752 przedsiębiorstwa, najmniej – w gminie Mieleszyn, aż 23 razy mniej: 375 przedsiębiorstw.  

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej ogółem 

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

województwo 
wielkopolskie 409865 414798 422094 429658 446215 461225 477444 

Gniezno 1260 1284 1337 1404 1485 1581 1664 

Kłecko 644 648 662 673 708 718 748 

Łubowo 637 634 653 664 695 736 778 

Mieleszyn 334 317 314 325 338 364 375 

Czerwonak 3346 3356 3422 3484 3608 3779 3901 

Kleszczewo 914 939 973 1034 1145 1229 1347 

Kostrzyn 2001 2029 2122 2226 2299 2389 2470 

Pobiedziska 2491 2531 2586 2658 2750 2832 2940 

Swarzędz 7327 7400 7594 7812 8100 8428 8752 

Średnia dla gmin LGD  2 106    2 126    2 185    2 253    2 348    2 451    2 553   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp 30.09.2022) 

 

Sprecyzowane dane dotyczące podmiotów ukazuje poniższa tabela. Stosunek podmiotów 

nowo zarejestrowanych do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym to istotny wskaźnik. 

Średnio w każdej z gmin w 2021 zarejestrowano 158 nowych przedsiębiorstw na 10 tysięcy 

ludności w wieku produkcyjnym, tymczasem w województwie wielkopolskim zarejestrowano 

ich 171 na 10 tysięcy ludności. Najbardziej przedsiębiorczą gminą zdaje się być obszar 

Kleszczewa, tam zarejestrowano aż 217 podmiotów. Najmniej nowych przedsiębiorstw 

obserwujemy w gminie Mieleszyn. W porównaniu z rokiem 2015 wskaźnik ten rośnie jedynie 

w trzech gminach: Kłecko, Czerwonak i Kleszczewo, w pozostałych z roku na rok spada. 

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

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

województwo 
wielkopolskie 164 156 163 183 176 155 171 

Gniezno 172 155 147 178 151 163 148 

Kłecko 125 101 126 109 165 103 130 

Łubowo 167 143 114 123 143 170 153 

Mieleszyn 133 78 109 153 108 145 122 

Czerwonak 156 148 160 165 144 168 180 

Kleszczewo 174 147 162 196 191 149 217 

Kostrzyn 156 112 166 182 141 145 136 

Pobiedziska 178 156 183 181 180 131 156 
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Swarzędz 199 179 190 198 193 173 184 

Średnia dla gmin LGD  162    135    151    165    157    150    158   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp 30.09.2022) 

 

Liczba i działania organizacji społecznych na terenie gmin wchodzących w obszar Lokalnej 

Grupy Działania są ważnymi wskaźnikami przy omawianiu zaangażowania ludności w sprawy 

społeczne. Na terenie LGD „Trakt Piastów”” w roku 2021 znajdowało się średnio 29 organizacji 

na 10 tysięcy ludności w każdej z gmin. To liczba znacznie niższa od tej, którą należy przypisać 

województwu wielkopolskiemu. Stosunkowo najwięcej fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych znajduje się w gminie Łubowo (42 organizacje). Najmniej podmiotów znajduje się 

w gminie Gniezno (18). Niestety, przy tak małej liczbie organizacji nie obserwujemy także 

gwałtownego wzrostu tego wskaźnika. Co więcej, w trzech gminach należących do LGD, liczba 

ta zmalała względem roku 2015. 

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

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

województwo 
wielkopolskie 36 38 40 39 40 41 42 

Gniezno 16 18 17 17 16 17 18 

Kłecko 36 36 34 36 34 32 34 

Łubowo 33 32 37 38 40 43 42 

Mieleszyn 27 27 27 22 25 25 23 

Czerwonak 25 26 27 27 28 29 31 

Kleszczewo 32 32 31 30 32 30 26 

Kostrzyn 24 25 24 25 25 26 27 

Pobiedziska 32 34 38 36 36 37 36 

Swarzędz 23 22 23 22 23 23 23 

Średnia dla gmin LGD  28    28    29    28    29    29    29   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp 30.09.2022) 

 

W sumie na terenie Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” funkcjonuje 27 bibliotek i ich filii. 

W gminie Swarzędz (mimo, że to jedyna gmina, w której w ostatnich latach bibliotek ubyło) 

znajduje się najwięcej bibliotek: 6. Najmniej bibliotek działa w gminach Kłecko i Łubowo, po 

jednej w każdej. Stosunkowo najwięcej czytelników bibliotek zamieszkuje gminę Kleszczewo, 

aż 192 czytelników na 1000 mieszkańców. Najmniej bibliofilów mieszka na obszarze gminy 

Mieleszyn, jedynie 50 czytelników na 1000 mieszkańców. Średnio w każdej z gmin 16% 

mieszkańców korzysta z bibliotek, liczba ta jednak z roku na rok spada w większości gmin, 

wyjątek stanowią Gniezno i Czerwonak.  
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Tabela 11. Biblioteki i ich filie 

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

województwo 
wielkopolskie 689 681 676 674 664 660 652 

Gniezno 2 2 2 2 2 2 2 

Kłecko 1 1 1 1 1 1 1 

Łubowo 1 1 1 1 1 1 1 

Mieleszyn 2 2 2 2 2 2 2 

Czerwonak 4 4 4 4 4 4 4 

Kleszczewo 2 2 2 2 2 2 2 

Kostrzyn 5 5 5 5 5 5 5 

Pobiedziska 4 4 4 4 4 4 4 

Swarzędz 7 7 7 7 7 7 6 

Średnia dla gmin LGD  3,1    3,1    3,1    3,1    3,1    3,1    3,0   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp 30.09.2022) 

 

W 2021 roku teren LGD zamieszkiwało 1432 osób bezrobotnych, w tym 595 mężczyzn i 837 

kobiet bez pracy. To o 40% mniej bezrobotnych, niż w roku 2015, kiedy gminy zamieszkiwało 

w sumie 2367 osób bez pracy. Zanotowany spadek jest niższy, niż dynamika całego 

województwa wielkopolskiego. Najwięcej bezrobotnych zamieszkuje gminę Swarzędz – 418 

osób, najmniej natomiast gminę Mieleszyn – 51 osób. W ciągu ostatnich 6 lat liczba 

bezrobotnych najbardziej zmalała w gminie Kłecko, aż o 62%. W gminie Kleszczewo pracę 

znalazło stosunkowo mało zarejestrowanych bezrobotnych, jednak trzeba zwrócić uwagę, na 

to, że liczba ta już w roku 2015 była najniższa w regionie. 

Tabela 12. Bezrobotni zarejestrowani ogółem 

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

województwo 
wielkopolskie 93311 77697 58857 50867 46313 60958 49850 

Gniezno 302 248 206 147 119 166 152 

Kłecko 231 189 136 110 75 112 90 

Łubowo 165 132 90 75 59 69 68 

Mieleszyn 118 106 88 77 49 55 51 

Czerwonak 340 289 228 178 137 255 222 

Kleszczewo 77 78 48 38 38 89 64 

Kostrzyn 301 253 211 160 120 202 180 

Pobiedziska 282 250 197 161 110 203 187 

Swarzędz 551 445 346 344 284 538 418 

Średnia dla gmin LGD  263    221    172    143    110    188    159   

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dostęp 30.09.2022) 
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5.2. Opinie i potrzeby mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju 

Mieszkańcy LGD „Trakt Piastów” w większości zadowoleni są warunków życia w gminie. O tym, 

że mogą realizować w niej wszystkie swoje podstawowe potrzeby przekonanych jest 52% 

badanych. Przeciwnego zdania jest 13% ankietowanych. Niemal jedna trzecia mieszkańców 

(31%) nie jest w stanie stwierdzić, czy ich gmina jest dobrym miejscem do życia. 

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

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

Źródło: badania własne 

Przebadana grupa jest mocno zróżnicowana w kwestii opinii na temat zmian zachodzących w 

gminie od 2016 roku. Mniej niż połowa (38% mieszkańców) uważa, że w ostatnich latach 

warunki do życia w gminie poprawiły się. Kolejne 34% jest zdania, że warunki te się nie 

poprawiły. Niemal jedna czwarta (23%) odpowiedziała na to pytanie „trochę tak, trochę nie”, 

a 5% nie ma w tej kwestii zdania. 

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

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

Źródło: badania własne 
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Ankietowani mieszkańcy mieli możliwość oceny poszczególnych aspektów funkcjonowania 

gminy. Wszystkie z zaproponowanych tematów badani ocenili w większości „przeciętnie”. 

Najwięcej pozytywnych głosów zanotowano w obszarze działań gmin na rzecz infrastruktury i 

oferty sportowej i rekreacyjnej (51%), atrakcyjności turystycznej (44%), a także promocji 

dziedzictwa kulturowego (39%). Bardzo negatywnie mieszkańcy wypowiadają się natomiast o 

infrastrukturze drogowej (31%). Najbardziej podzieleni zdają się być w kwestii oceny działań 

na rzecz kobiet (24% pozytywnych i 23% negatywnych odpowiedzi). Najwięcej odpowiedzi 

„nie mam zdania” zanotowano w kwestii działań na rzecz bezrobotnych (37%). 

Wykres 4. Ocena gminy na wymiarach 

Źródło: badania własne 
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Ankietowani w większości deklarują, że potrafią wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w 

okolicy (88%) i znają najważniejsze fakty historyczne dotyczące zamieszkiwanego obszaru 

(74%). Większość z nich uczestniczy także w wydarzeniach organizowanych w gminie (71%), 

jednak już tylko 32% bierze udział w ich przygotowaniu. Najbardziej różnorodne głosy 

zanotowano w kwestii oceny warunków dla turystów i osób przyjezdnych (50% ocen 

pozytywnych i 44% ocen negatywnych). Najmniej badanych deklaruje członkostwo w radach i 

komitetach szkolnych, czy sportowych (22%), stowarzyszeniach i organizacjach 

pozarządowych (21%) oraz nieformalnych grupach społecznych (19%). Niemal jedna czwarta 

ankietowanych nie ma zdania na temat tego, czy przedsiębiorcy chętnie inwestują w 

zamieszkiwanej gminie.  

Wykres 5. Opinie na temat zaangażowania w funkcjonowania gminy 

Źródło: badania własne 

 

 

 

 

12%

16%

15%

6%

6%

11%

11%

12%

10%

16%

24%

39%

7%

5%

7%

25%

25%

21%

22%

36%

40%

56%

50%

49%

20%

21%

15%

32%

35%

39%

29%

26%

29%

20%

17%

7%

58%

56%

61%

14%

17%

27%

28%

20%

15%

6%

6%

3%

3%

2%

3%

24%

18%

2%

10%

6%

6%

2%

3%

2%

Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń
etc.)

Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej
(stowarzyszenie, fundacja)

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

W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy

W mojej gminie powstaje wiele firm

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

Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo

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

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

Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych w gminie
(kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt…

Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej
miejscowości/gminy

Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w
okolicy

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie nie wiem



   

24 

 

Równo połowa mieszkańców zadowolona jest z warunków życia w gminie, jednak jedynie 11% 

deklaruje zdecydowaną ocenę w tej kwestii. Drugą najczęstszą odpowiedzią było „Trochę tak, 

trochę nie”, zagłosowało tak 27% badanych. Niezadowolonych z warunków życia w gminie jest 

12%, a 1% nie ma zdania w tym temacie.  

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

Źródło: badania własne 

Zmianę miejsca zamieszkania rozważa 22% mieszkańców. Do głównych powodów tej decyzji 

należą brak perspektyw zawodowych (7%) i powody osobiste (5%). Do opuszczenia 

zamieszkiwanej gminy motywuje ich także trudny dostęp do edukacji (4%), instytucji kultury 

(3%) i placówek opieki nad dziećmi (3%).  

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

Źródło: badania własne 
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Wykres 8. Powody zmiany miejsca zamieszkania 

Źródło: badania własne 

Niewiele ponad połowa osób (58%) osobiście korzystała z infrastruktury finansowanej ze 

środków unijnych, z czego 18% korzystała z nich często, a 40% korzysta czasem. Mniej niż jedna 

czwarta przebadanych mieszkańców deklaruje, że nie korzystała z takich obiektów od 2016 

roku. 

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

unijnych, począwszy od 2016 r. 

 

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

zainteresowaniem mieszkańców?  

Źródło: badania własne 

 

Najliczniejsza grupa (43%) odpowiedziała na pytanie o uczestnictwo w szkoleniach, 

spotkaniach i festynach finansowanych ze środków unijnych przecząco. Korzystanie z takich 

projektów zadeklarowało 37% ankietowanych, a jedna piąta nie potrafiła tego faktu 

stwierdzić.  

 

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

finansowanych ze środków unijnych, począwszy od 2016 r.? 

Źródło: badania własne 

 

 

 

68%

27%

5%

Tak

Ani tak, ani nie

Nie

9%

28%

20%

43%

Tak często

Tak, czasem

Trudno powiedzieć

Nie



   

27 

 

 

Ponad połowa badanych (59%) nie potrafi powiedzieć, czy wspomniane powyżej projekty 

cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. O popularności szkoleń, spotkań i festynów 

przekonanych jest natomiast 35% ankietowanych mieszkańców. 

 

Wykres 11. Czy Pan/i zdaniem szkolenia, spotkania, festyny cieszą się zainteresowaniem 

mieszkańców? 

Źródło: badania własne 

 

 

Odbiorcy ankiety mieli także możliwość hipotetycznego podziału dodatkowych środków 
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podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia (4%). Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 
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Wykres 12. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych 

środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów 

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

Źródło: badania własne 
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5.3. Funkcjonowanie LGD 

Ocena pracy biura 

 

Interesanci Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” bardzo pozytywnie oceniają ogólne 

funkcjonowanie instytucji. Aż 81% ocenia ją bardzo dobrze, a 13% dobrze. „I dobrze i źle” to 

odpowiedź, którą udzieliło 6% badanych. 

 

Wykres 13. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania?  

Źródło: badania własne 

 

Poszczególne wymiary funkcjonowania Biura LGD również przyniosły satysfakcjonujące 

wyniki. Wszyscy ankietowani pozytywnie ocenili łatwość umówienia się na spotkanie z 

pracownikami Biura oraz produktywność rozmów telefonicznych. Pojedyncze negatywnie 

opinie pojawiły się w kwestii oceny godzin pracy Biura LGD, jednak jest to kwestia marginalna.  
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Wykres 14. Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD  

Źródło: badania własne 

Pracownicy są mili i uprzejmi, a także z zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki – tak 

twierdzą wszyscy przebadani mieszkańcy. Jedynie 1% ankietowanych uważa, że pracownicy 

nie udzielają zawsze rzetelnych informacji i porad. Większość uważa także, że, pracownicy 

mają wiedzę odpowiednią do wykonywanej przez nich pracy.  

Wykres 15. Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD  

Źródło: badania własne 

Potencjalni beneficjenci najlepiej ocenili organizację naborów wniosków (87% pozytywnych 

głosów) oraz prowadzenie doradztwa (86% pozytywnych głosów). Bardzo dobre opinie 

zanotowano także w kwestii funkcjonowanie w zakresie spraw organizacyjnych (81% 

pozytywnych głosów) i spraw administracyjnych (80% pozytywnych głosów). „Trudno 

powiedzieć” to odpowiedź, którą najczęściej udzielono w temacie współpracy Lokalnej Grupy 

58%

67%

80%

80%

39%

33%

20%

20%

3%

%

%

%

%

%

%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Godziny pracy biura LGD są dogodne dla klientów

Strona internetowa zawiera aktualne informacje

Odpowiedzi na wiele pytań można uzyskać telefonując do
biura LGD

Łatwo umówić się na spotkanie z pracownikami biura LGD

Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam

86%

89%

84%

93%

13%

11%

13%

7%

%

%

1%

%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Pracownicy mają wiedzę odpowiednią do wykonywanej
pracy

Pracownicy z zaangażowaniem wykonują swoje
obowiązki

Pracownicy udzielają rzetelnych informacji i porad

Pracownicy są mili i uprzejmi

Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam



   

31 

 

Działania z innymi LGD (29%), z Urzędem Marszałkowskim i ARiMR (23%). Stosunkowo dużo 

niezdecydowanych głosów zanotowano także w kwestii pozyskiwania przez LGD dodatkowych 

funduszy zewnętrznych (17%). 

Wykres 16. Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Biura LGD w poniższych wymiarach 

Źródło: badania własne 

 

Interesanci Lokalnej Grupy Działania podali kilkanaście źródeł informacji na temat działania 

Biura, z których korzystają na co dzień. Na pierwszym miejscu znalazła się oficjalna strona 

internetowa LGD (61% głosów), dalej w kolejności są bezpośrednie kontakty z pracownikami 

Biura (59%) i kontakt mailowy (39%). Stosunkowo często ankietowani korzystają także z 

portali społecznościowych (32%) i rozmów z Władzami LGD (32%). Szkolenia dla 

potencjalnych beneficjentów i walne zebrania członków są pretekstem do dowiedzenia się o 

funkcjonowaniu LGD dla 18% badanych osób. Najmniej głosów padło na czerpanie informacji 

z ulotek informacyjnych i tablic informacyjnych.  
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Wykres 17. Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy 

Działania?  

Źródło: badania własne 

 

Mieszkańcy zostali także zapytani o preferowany kanał przekazywania informacji zwrotnej od 

społeczności do LGD. Większość badanych wolałaby przekazywać swoje opinie przez ankietę 

elektroniczną (57%) lub przez maila (52%). Kontakt bezpośredni z przedstawicielami LGD i 

kontakt telefoniczny to preferowany kanał przekazywania informacji dla 33% ankietowanych. 

Stosunkowo duża grupa osób korzystałaby z portali społecznościowych (18%). Najmniejszym 

zainteresowaniem cieszyły się w tej kwestii klasyczne ankiety papierowe.  
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Wykres 18. Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do LGD byłby dla 

Pani/Pana najbardziej odpowiedni?  

Źródło: badania własne 

Potencjalni beneficjenci informacje na temat potrzeb mieszkańców czerpią głównie z 

bezpośrednich rozmów z sąsiadami (65% głosów). Informacje te czerpią również z własnego 

doświadczenia (61% głosów). O tym, co przeszkadza mieszkańcom w codziennym 

funkcjonowaniu, dowiadują się także z internetu (46%) i rozmów z samorządowcami i 

członkami organizacji pozarządowych (32%). Porównując dane z innymi Lokalnymi Grupami 

Działania można stwierdzić, że stosunkowo dużo badanych deklaruje korzystanie w tym celu z 

badań społecznych i analiz gospodarczych.   

Wykres 19. Skąd, przede wszystkim, czerpie Pan(i) informacje o potrzebach mieszkańców?  

Źródło: badania własne 
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„W większości przypadków nabory wniosków ogłaszane przez LGD odpowiadały na potrzeby 

mieszkańców” – tak uważa 57% ankietowanych, a 29% twierdzi, że nabory te idealnie 

wpisywały się w problematykę gminy. Tylko 1% mieszkańców odpowiedziało, ze projekty 

często mijały się z oczekiwaniami. Na to pytanie nie potrafiło odpowiedzieć 12% badanych.  

 

Wykres 20. Czy nabory wniosków ogłaszane przez LGD odpowiadały na potrzeby mieszkańców?  

Źródło: badania własne 

 

Nabory wniosków organizowane przez LGD pomogły głównie w integracji mieszkańców wsi i  

wsparciu oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, tak uważa znaczna większość 

mieszkańców. O tym, że realizowane nabory wpłynęły na likwidację utrudnień dla kobiet na 

rynku pracy przekonanych jest więcej niż połowa ankietowanych, a 35% nie potrafi 

odpowiedzieć na to pytanie. Nabory wniosków pomogły także w pomnożeniu możliwości 

opieki nad małym dzieckiem, o tym mówi 50% badanych, ale jedna trzecia osób nie jest o tym 

przekonana.  
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Wykres 21. Czy realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w rozwiązywaniu problemów 

społecznych związanych z:  

Źródło: badania własne 

Na pytanie o to, czy za pomocą innych projektów udałoby się osiągnąć podobne rezultaty 59% 

odpowiedziało „trudno powiedzieć”. Jedna piąta twierdzi, że inne projekty byłyby mniej 

efektywne, a kolejne tyle uważa, że zastosowanie alternatywnych projektów dałoby podobne 

rezultaty. Jedynie 2% zadeklarowało, że inne realizacje mogłyby być bardziej efektywne. 

Wykres 22. Czy Pana(i) zdaniem za pomocą innych projektów można byłoby osiągnąć podobne 

rezultaty?  

Źródło: badania własne 

Znaczna większość ankietowanych (92%) uważa, że środki finansowe przeznaczone na 

wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju zostały wydane efektywnie, a 61% z nich jest o tym 
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zdecydowanie przekonana. „Raczej nie” to odpowiedź, którą udzieliło 2% badanych, a 7% 

trudno jest odpowiedzieć na to pytanie.  

Wykres 23. Czy Pana(i) zdaniem środki finansowe przeznaczone na wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju zostały wydane efektywnie (z korzyścią dla społeczności)?  

Źródło: badania własne 

 

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” powinna podejmować działania wykraczające poza 

LSR, przekonanych jest o tym 54% mieszkańców, a 22% twierdzi przeciwnie, że LGD powinno 

ograniczyć się do założeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jedna czwarta nie ma w tej 

kwestii swojego zdania. 

Wykres 24. Czy Pana(i) zdaniem LGD powinna podejmować dodatkowe działania aby 

rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców obszaru LGD?  

Źródło: badania własne 
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Doradztwo biura LGD  

Stowarzyszenie „Trakt Piastów” udziela bezpłatnego indywidualnego doradztwa w biurze LGD 

przed każdym naborem wniosków. W latach 2016 – 2020 udzielono łącznie 167 konsultacji, w 

zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, innowacyjnych działań z zakresu 

ochrony środowiska, integracji społeczności, tworzenia działalności gospodarczej związanej z 

opieką nad osobami starszymi i małymi dziećmi. W większości przypadków osoba, której 

udzielono doradztwa składała wniosek w trwającym naborze.  

Oceny świadczonego doradztwa są na bardzo wysokim poziomie. Doradztwo zostało ocenione 

jako adekwatne do potrzeb, doradca został oceniony jako uprzejmy i kompetentny. 

 

Tabela 13. Doradztwo w liczbach 

  

Liczba podmiotów, 
którym udzielono 

doradztwa 

2016 37 

2017 51 

2018 49 

2019 6 

2020 24 

2021 b.d. 

suma 167 

Źródło: dane LGD 

 

Plan komunikacji i plan szkoleń 

W latach 2016 – 2017 zorganizowano łącznie 5 szkoleń dla 93 osób. Szkolenia dotyczyły 

procedur wyboru operacji, projektów grantowych, operacji własnych oraz wdrażania LSR. 

Osoby nabywały kompetencje w zakresie tworzenia biznesplanów, obsługi klienta, w tym 

trudnego oraz w zakresie design thinking, czyli kreatywnego rozwiązywania problemów. W 

latach 2018 – 2021 przed każdym posiedzeniem Rady odbywało się spotkanie w sprawie zmian 

w procedurach wpływających na proces oceny wniosków. Były to szkolenia dla Rady i 

pracowników biura. 

 

Tabela 14. Szkolenia 

 lata liczba szkoleń liczba osób komentarz 

2016 3 47  

2017 2 46  

2018-2021 1 21 przed każdym posiedzeniem Rady 

Źródło: dane LGD 
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LGD konsekwentnie realizuje Plan Komunikacji powtarzając z roku na rok prowadzone 

działania. W skali roku Stowarzyszenie dąży do zaadresowania czterech celów: ogłoszenie 

naboru wniosków, poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania 

pomocy w ramach wdrażania LSR, informowanie osób zainteresowanych realizacją projektów 

w ramach wdrażania LSR celem zachęcenia do składania wniosków oraz informowanie o 

działalności LGD. Każdy z celów komunikacji ma określonych, odrębnych adresatów swoich 

działań, w tym: potencjalni beneficjenci, potencjalni beneficjenci w ramach danego naboru z 

uwzględnieniem grupy defaworyzowanej (kobiety), osoby zainteresowane programem, 

mieszkańcy obszaru, osoby potencjalnie zainteresowane udziałem w naborach. Każdy cel 

komunikacji i grupa docelowa mają dedykowane środki przekazu, których celem jest jak 

najbardziej efektywne dotarcie do zakładanej publiczności. Do używanych środków przekazu 

należy strona internetowa Stowarzyszenia, strony internetowe urzędów gmin, mailingi, 

spotkania i szkolenia, indywidualne doradztwo, publikacja dotycząca działalności 

Stowarzyszenia. Każdy z celów komunikacji ma zakładane wskaźniki realizacji oraz planowane 

efekty działań. I tak ogłoszenie naboru wniosków dociera dwukrotnie do co najmniej 50 osób 

za pośrednictwem stron www Stowarzyszenia, stron urzędów gmin oraz dzięki wysyłce e-maili. 

Poinformowanie wnioskodawców o zasadach wymagało zorganizowania dwóch szkoleń dla 10 

osób, w tym kobiet. Cel jakim jest poinformowanie o realizacji projektów będzie efektywnie 

przekazany jeśli dwukrotnie przed każdym naborem uda się przekazać informacje co najmniej 

5 podmiotom. Ostatni cel to poinformowanie o działalności LGD, co zostało zrealizowane 

dostarczeniem informacji 2 tysiącu osób za pomocą publikacji. 

 

Funkcjonowanie organów – Zarząd, Rada, Walne Zebranie Członków  

„Trakt Piastów” liczy 83 członków (mieszkańcy = 31, sektor gospodarczy = 21, sektor  społeczny 

= 16, sektor publiczny = 15). 

W latach 2016 – 2021 jedenastoosobowy Zarząd spotkał się 50 razy. Odbyło się 11 spotkań 

Walnego Zgromadzenia Członków, w tym w celu przyjęcia sprawozdania finansowego oraz 

udzielenia absolutorium Zarządowi oraz w związku z zatwierdzeniem zmian w Statucie 

Stowarzyszenia i zmian w Regulaminie Rady LGD. Piętnastoosobowa Rada LGD spotykała się 

11 razy, między innymi po to by dokonać wyboru operacji do finansowania lub akceptować 

zmiany procedur naboru.  

 

Tabela 15. Funkcjonowanie organów 

  
Posiedzenia 
Zarządu LGD 

Posiedzenia 
Rady LGD WZC 

2016 11 3 2 

2017 9 7 2 
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2018 8 6 1 

2019 5 4 3 

2020 10 2 2 

2021 7 5 1 

suma 50 27 11 

Źródło: dane LGD 

 

Rozpoznawalność LGD 

Prawie dwie trzecie badanych mieszkańców zadeklarowało, że zna Lokalną Grupę Działania 

"Trakt Piastów". Najczęściej informacje te pochodzą od instytucji takich jak szkoła czy urząd. 

Respondenci często wskazywali również na lokalną prasę. Co piąty spośród tych, którzy znają 

LGD zadeklarował, że źródłem wiedzy jest uczestniczenie w działaniach lub obserwowanie 

inicjatyw Stowarzyszenia.  

Wykres 25. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania "Trakt Piastów" w Łubowie ? 

 

Źródło: badania własne 

 

Inne działania LGD 

Stowarzyszenie prowadziło działania aktywizacyjne, w 2019 roku dwudniowe warsztaty z 

fińskiego rękodzieła - przygotowanie lamp w stylu Pesa oraz przygotowanie pająków czyli 

fińskiego Himmeli. Odbyły się również dwudniowe warsztaty wielkanocne na temat ręcznie 

robionych stroików, wieńców oraz dekoracji wielkanocnych. LGD zorganizowała w 2021 roku 

bardzo popularne ostatnio spotkanie warsztatowe dotyczące projektowania ogrodu 

permakulturalnego oraz warsztaty fotografii produktowej (jak sfotografować wytwarzane 

przez siebie produkty). 

LGD prowadziła działania na rzecz promocji. W 2016 odbyła się wizyta w Belgii i spotkanie z 

europosłem Andrzejem Grzybem i belgijskim LGD „Hageland+”. Zaprezentowano specjały 
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kuchni wielkopolskiej. W 2018 roku Stowarzyszenie wzięło udział w wydarzeniu pn. „Europa 

przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym”. Celem spotkania było zaprezentowanie dorobku 

i potencjału Lokalnych Grup Działania oraz promowanie kultury Wielkopolski w Parlamencie 

Europejskim oraz konferencja ekspercka z udziałem przedstawicieli instytucji UE, Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego oraz przybyłych LGD (łącznie 26 LGD miało możliwość 

zaprezentowania swojego dorobku). W 2017 w Kostrzynie odbyły się Pierwsze Dożynki 

Sadownicze LGD promujące ideę Jabłka Wielkopolskiego. Rok później w Swarzędzu LGD był na 

dożynkach gminnych, a później na dożynkach wielkopolskich. W 2018 Lokalna Grupa Działania 

wystawiła swoje stoisko promocyjne na imprezie okolicznościowej „Dni Kleszczewa – 

pożegnanie lata 2018”. 

„Trakt Piastów” było uczestnikiem wydarzeń i działań prowadzonych przez inne instytucje. W 

2018 roku odbyła się Noc kupały Wielki Zlot Słowian, a w 2020 roku w festyn „Eko Babie Lato 

2020”. W trakcie imprezy zachęcano do wycieczek rowerowych. Przygotowano przewodnik 

zachęcający do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz opracowano z blogerami Andrzejem 

Budnikiem oraz Alicją Rapsiewicz trzy trasy rowerowe. 

Przedstawiciele LGD brali udział w wyjazdach studyjnych i targach. W 2019 przeprowadzono 

wyjazd do Finlandii przygotowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Celem 

wyjazdu było zapoznanie się z dobrymi praktykami prowadzenia i rozwijania działalności 

gospodarczej na terenach wiejskich wschodniej Finlandii. W tym samym roku członkowie oraz 

pracownicy Stowarzyszenia razem z członkami stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Sandomierza, gdzie odwiedzali wybrane punkty na 

Sandomierskim Szlaku Jabłkowym. W 2021 roku LGD uczestniczyła w wyjeździe, Śliwkowy 

Szlak, do miejscowości Iwkowa. W 2021 roku wzięła udział w Jarmarkach 

Bożonarodzeniowych.  

LGD współorganizowało dwukrotnie Kongres kobiet, w 2015 i 2016 roku, celem inicjatywy była 

poprawa sytuacji kobiet w regionie poprzez twórczą współpracę zróżnicowanych grup 

kobiecych. W 2020 roku LGD został partnerem w projekcie „Wymiana i rozpowszechnianie 

dobrych przykładów przedsiębiorczości z poszanowaniem ochrony środowiska”. 

Stowarzyszenie jako Ośrodek Działaj Lokalnie przystąpiło do Programu Stypendialnego dla 

uzdolnionej młodzieży Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna. W 2021 roku 

LGD wraz z 22 organizacjami  z całej Wielkopolski została wybrana na Partnerów Lokalnych 

Wielkopolskiej Wiary. Projekt ma na celu wspieranie młodych organizacji pozarządowych i 

grup nieformalnych.  
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5.4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

Realizacja rzeczowa  

W ramach 2 celów ogólnych i 4 wskaźników oddziaływania wyznaczonego w LSR zaplanowano 

12 przedsięwzięć z 17 wskaźnikami produktu. 5 z 17 wskaźników produktu ma realizację 

umowy na poziomie minimum 100%. W przypadku trzech wskaźników produktu ich realizacja 

jest na poziomie 0% (stan na koniec 2021 roku). Są to: Długość utworzonych ścieżek 

rowerowych i szlaków turystycznych, Liczba zrealizowanych kampanii informacyjnych 

/promocyjnych, Liczba opracowanych koncepcji  Smart Village.  

 

Tabela 16. Realizacja rzeczowa – stan na 31.12.2021 r. 

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 
Jednostka 
miary 

Stan 
docelowy 

Realizacja (%) 

Umowa Płatność 

Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej 
infrastruktury 

rekreacyjnej lub 
turystycznej lub 

kulturalnej obszaru 
 
 

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

sztuka 28 85,7 86 

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

sztuka 6 33,33 33 

Długość utworzonych ścieżek 
rowerowych i szlaków turystycznych 

kilometr 25 0 0 

Liczba wspartych podmiotów 
działających w sferze kultury  

sztuka 8 87,5 38 

Informowanie o 
obszarze, w tym z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych 
technologii  

Liczba zrealizowanych kampanii 
informacyjnych/promocyjnych (Liczba 
publikacji i materiałów informacyjnych 
o obszarze) 

sztuka 8 0 0 

Podejmowanie 
działalności gospodarczej 

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

sztuka 74 59 35 

Rozwijanie działalności 
gospodarczej 

Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

sztuka 36 67 39 

Tworzenie działalności 
gospodarczej związanej z 
opieką nad małymi 
dziećmi lub osobami 
starszymi 

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa-związanego z opieką 
nad małymi dziećmi lub osobami 
starszymi-  (Liczba operacji 
polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa - związanego z opieką 
nad małymi dziećmi lub osobami 
starszymi) 

sztuka 2 100 100 
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Działania na rzecz grup 
zagrożonych 
wykluczeniem, w tym 
grupy defaworyzowanej 

Liczba spotkań/wydarzeń 
adresowanych do mieszkańców (Liczba 
spotkań informacyjno-konsultacyjnych 
LGD z mieszkańcami) 

sztuka 14 71,43 71 

Przygotowanie 
oddolnych koncepcji 
rozwoju w skali mikro 
(SV) 

Liczba opracowanych koncepcji  Smart 
Village 

sztuka 9 0 0 

Integracja społeczności - 
organizacja działań 
kulturalnych, 
sportowych, 
rekreacyjnych i 
integracyjnych, również 
z wykorzystaniem 
świetlic wiejskich 

Liczba wydarzeń/imprez (Liczba operacji 
o charakterze integracyjnym) 

sztuka 48 100 98 

Wzrost kompetencji 
społecznych 

Liczba osobodni szkoleń dla 
pracowników i organów LGD 

osobodzie
ń 

300 67 67 

Liczba podmiotów, którym udzielono 
indywidualnego doradztwa 

sztuka 150 141 141 

Organizacja działań 
promujących obszar LGD 

Liczba przygotowanych projektów 
współpracy (Liczba LGD uczestniczących 
w projektach współpracy) 

sztuka 1 100 0 

Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy (Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy tym projektów 
współpracy międzynarodowej) 

sztuka 8 62,5 25 

Zachowanie dziedzictwa 
lokalnego 

Liczba podmiotów wspartych w ramach 
operacji obejmujących wyposażenie, 
mających na celu szerzenie lokalnej 
kultury i dziedzictwa lokalnego (Liczba 
podmiotów działających w sferze 
kultury które otrzymały) 

sztuka 20 90 80 

Innowacyjne działania z 
zakresu ochrony 
środowiska i zmian 
klimatu 

Liczba operacji ukierunkowanych na 
innowacje 

operacja 1 100 0 

Źródło: dane LGD 

 

Postęp finansowy  

Najwięcej środków w EURO wypłacono w ramach Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru (1 125 tys. 

EUR) oraz Rozwijanie działalności gospodarczej (696 tys. EUR). Te przedsięwzięcia mają 

również zakontraktowaną wysoką kwotę planowaną do wydania w przyszłości (odpowiednio 

613 tys. EUR i 493 tys. EUR). 

 



   

43 

 

Wykres 27. Realizacja finansowa w EURO – stan na 31.12.2021 r. 

 

Źródło: dane LGD 

 

Opis projektów współpracy 

LGD zrealizowało 5 projektów współpracy, w tym 2 krajowe i 3 międzynarodowe. Pierwszy 

projekt krajowy z 2019 roku, „Rowerem przez historię” został przeprowadzony wspólnie z 

Lokalnymi Grupami Działania „Z Nami Warto” oraz z „Lider Zielonej Wielkopolski”. Celem 

projektu jest rozwój aktywności mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej 

i organizację rajdów rowerowych, podniesienie poziomu wiedzy o dziedzictwie pierwszych 

Piastów, walorach przyrodniczych oraz atrakcjach turystycznych poprzez wydanie informatora 

turystycznego i aplikacji mobilnej. Powstały wiaty rowerowe, film promujący z udziałem 

blogerów, aplikacja mobilna, drukowany przewodnik. Przedstawiciele LGD wyjechali w 

ramach projektu na wizytę studyjną do Austrii. 
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Kolejny krajowy projekt współpracy, „Szlakiem ukrytych skarbów”, z 2021 roku, 

przeprowadzony wspólnie z LGD "Kraina Trzech Rzek", Czarnkowsko-Trzcianecką LGD oraz 

Stowarzyszeniem Puszcza Notecka. Cel projektu to wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru 

poprzez utworzenie niezbędnej infrastruktury turystycznej oraz promocja obszaru objętego 

projektem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych, utworzenie mapy oraz wydanie 

publikacji. W ramach projektu w LGD „Trakt Piastów” postawiono dwie (łącznie 222 na 

obszarze partnerów prjektu) wiaty rowerowe na terenie gmin Mieleszyn (Dobiejewo) oraz 

Kłecko (Świniary), a także przygotowano publikację promującą skarby turystyczne gminy 

Czerwonak. 

W międzynarodowych projektach współpracy w 2017 roku przeprowadzono, „Aktywność – 

natura i przedsiębiorczość” wspólnie z partnerem projektu: Rieska – Leader Finlandia. W 

ramach projektu odbyła się wizyta studyjna w Finlandii, Jarmark Bożonarodzeniowy w 2017 i 

2019 roku, Forum Kobiet LGD w 2018 i 2019 roku, Festiwal Irlandzki, warsztaty kulinarne. 

Wydano również publikację "Gotowanie w zgodzie z tradycją. Finlandia i Polska". 

Kolejny międzynarodowy projekt „Kobiety aktywne w społeczeństwie” w 2021 roku, 

zrealizowany wspólnie z partnerem projektu NEWKD Irlandia. Celem projektu jest wzrost 

kompetencji społecznych i gospodarczych kobiet, a także promocja zasobów i tradycji 

lokalnych. Zaproszono trzy grupy Pań z obszaru LGD: rolniczki, panie wytwarzające produkty 

lokalne oraz przedsiębiorców. Dla każdej z tych grup zaplanowano cykl warsztatów. Powstał 

film oraz odbyły się wzajemne wizyty kobiet w Polsce i w Irlandii. 

Stowarzyszenie przeprowadziło również projekt „Dziedzictwo lokalne w oczach młodych 

mieszkańców obszaru LGD” wspólnie z partnerami polskimi LGD "Z Nami Warto", LGD "Wrota 

Wielkopolski", fińskimi stowarzyszeniami Rieska - Leader, Keskipiste - Leader i Pirityiset oraz 

grupami lokalnymi z Rumunii Asociatia LEADER Csik i Asociata Grupul de Actiune Locala 

"Dealurile Tirnavelor". Z projektu skorzysta 40 animatorów kultury oraz 40 młodych ludzi 

w wieku 16-25 lat, dla których powstaje platforma wymiany doświadczeń i pomysłów na to, 

jak aktywizować młodzież wokół szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. 
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6. Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze 

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

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

ewaluacyjnym wykorzystano dane za 2021 roku. Na podstawie danych GUS i wyników badań 

satysfakcji można przypuszczać, że cele strategii zostaną osiągnięte. 

Według danych GUS na obszarze LGD w 2021 roku było 9147 osób, które prowadzą działalność 

gospodarczą na 10 tys. mieszkańców (wartość jest sumą wskaźnika dla gmin, które wchodzą 

w skład LGD). Liczba ta jest o 14% wyższa niż w 2016 roku. 

Na obszarze LGD w 2021 roku było 837 zarejestrowanych bezrobotnych kobiet. To liczba o 

32% mniejsza niż w 2016 roku. 

Na obszarze oddziaływania LSR przybywa organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń. 

W 2021 było ich o 5% więcej (wskaźnik na 10 tysięcy mieszkańców – suma wskaźnika dla gmin 

LGD) niż w 2016 roku – odpowiednio 260 w porównaniu do 248.  

 

CEL OGÓLNY 1 WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU OPARTEGO NA 
LOKALNYCH ZASOBACH  

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 
I  

Jednostka 
miary  

Stan początkowy 
2014 rok  

Plan 
2023 rok  

Źródło danych sposób pomiaru  

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą  

Osoba  11 276  11 300  Dane statystyczne GUS  

Udział zarejestrowanych bezrobotnych 
kobiet w ogólnej liczbie kobiet w wieku 
produkcyjnym  

Procent  5,15  5, 11  Dane statystyczne GUS  

 

CEL OGÓLNY 2 ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO  

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 
II 

Jednostka 
miary  

Stan początkowy 
2014 rok  

Plan 
2023 rok  

Źródło danych sposób pomiaru  

Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. 
mieszkańców  

Organizacja  25  28  Dane statystyczne/GUS  

Przeciętna liczba uczestników imprez w 
domach i ośrodkach kultury, klubach i 
świetlicach na 1 mieszkańca  

Osoba  0  0,1  Baza STRATEG  

 

Ocena wpływu na kapitał społeczny  

Lokalna Grupa Działania, wspiera i buduje kapitał społeczny prowadząc cztery kategorie 

aktywności. Po pierwsze projekty grantowe, które z założenia służąc organizacjom 

pozarządowym, za ich pośrednictwem animują i pomagają społeczności lokalnej. Po drugie 

działania animacyjne i aktywizacyjne prowadzone samodzielnie przez Lokalna Grupę Działania 

„Trakt Piastów”. Trzecią kategorią wspierającą kapitał społeczny są działania sieciujące. To cała 



   

46 

 

grupa aktywności, dzięki którym  wspierana jest komunikacja miedzy organizacjami 

pozarządowymi. Stowarzyszenia i fundacje mają dzięki temu szanse wspólnego realizowania 

różnych projektów, często poza środkami i wsparciem LGD. Nie bez znaczenia są również 

działania inwestycyjne, które wprost odpowiadają na zapotrzebowania mieszkańców, będąc 

jednocześnie dużym wsparciem projektów infrastrukturalnych realizowanych przez 

samorządy. JST na inwestycje przeznacza dużo większe środki niż ma do zaoferowania LGD, 

ale cel przeznaczenia tych środków jest bardzo ważny dla społeczności. Mieszkańcy wprost 

adresują swoje potrzeby chcąc mieć miejsca spotkań, świetlice, place zabaw, itd. 

W przyszłości LGD powinna utrzymać prowadzenie projektów grantowych jako najbardziej 

istotnych dla budowy kapitału społecznego. Nie są jednak znane wytyczne szczegółowe, co i 

w jakim zakresie powinno być realizowane w przyszłej perspektywie finansowania. 

 

Przedsiębiorczość  

LGD powinna wspierać aktywność gospodarczą i jest to jedna z ważniejszych wartości oraz 

zasad pierwotnych i podstawowych programu LEADER. Mając na uwadze wielkość możliwego 

dofinansowania, jakie społeczności przekazuje LGD, nie jest możliwe by wsparcie 

przedsiębiorczości oferowane przez Stowarzyszenie znacząco zmieniło krajobraz regionu. Z 

pewnością jest to bardzo ważne, szczególnie z perspektywy tych wszystkich przedsiębiorstw i 

działalności gospodarczych, które powstały dzięki funduszom dystrybuowanym przez LGD. 

Podejmowanie działalności gospodarczej miało dużo większe znaczenie, niż rozwój. 

Rozwijanie działalności , z uwagi na warunki formalne (w tym proces refundacji), było bardziej 

odpowiednie dla dobrze prosperujących przedsiębiorców, którzy tak czy inaczej zrealizowaliby 

planowane inwestycje. Podejmowanie działalności i przez fakt otrzymania premii bezzwrotnej, 

większą elastyczność, i mniejszą skalę przedsięwzięcia umożliwiało założenie biznesu tym 

wszystkim, którzy chcieli rozwijać swoje hobby i zainteresowania.  

W przyszłej perspektywie finansowania jest prawdopodobne, że brak tak dużej premii na 

podejmowanie ograniczy zainteresowanie rozwijaniem działalności. Choć może się okazać, że  

jakiekolwiek dofinansowanie (50% - 60%) również okaże się bardzo ważne. Na dziś trudno 

szacować jak zmiana przepisów wpłynie na zainteresowanie środkami. 

 

Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

LGD ma świadomość, że dotychczasowe zaangażowanie Stowarzyszenia w rozwój i wsparcie 

turystyki w regionie jest niewystarczające. Nie udało się wprowadzić takich zapisów w Strategii 

Rozwoju Lokalnego, które zachęcałby wnioskodawców do ubiegania się o te środki. 

Stowarzyszenie niewystarczająco wprowadzało działania sieciujące podmioty w obszarze 

turystyki i rekreacji. Jest bardzo prawdopodobne, że w nowym okresie programowania uda 

się ten obszar aktywności poprawić. 
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Dziedzictwo kulturowe było elementem międzynarodowego projektu współpracy i tu również 

przewiduje się dużo większe zaangażowanie Stowarzyszenia w kolejnej perspektywie, 

szczególnie z powodu dużego zainteresowania i oczekiwań społecznych.  

 

Grupy defaworyzowane 

W LSR grupą defaworyzowaną zostały określone kobiety, szczególnie te powracające na rynek 

pracy po urlopie macierzyńskim oraz młode osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.  

Zaplanowane działania, w tym możliwość uzyskania dodatkowych punktów w naborach na 

podejmowanie działalności gospodarczej dla kobiet okazały się skuteczne. W tym przypadku 

szansa na dodatkowe punkty w naborze była odpowiedzią na obawy o podjęcie ryzyka 

rozpoczęcia działalności widoczne wśród tej grupy defaworyzowanej.  

Dodatkowym wsparciem dla grup defaworyzowanych jakie prowadziło Stowarzyszenie były 

działania sieciujące, dzięki którym przedsiębiorcy (kobiety) miały możliwość nawiązania 

kontaktów miedzy sobą, a właśnie dzięki komunikacji ich biznesy mogły rozwijać się lepiej.  

W przyszłej perspektywie finansowania rozważane są zmiany grup defaworyzowanych (nowa 

nazwa: grupy wykluczone). Aktualnie prowadzona diagnoza społeczna wskazuje, że być może 

LGD wpierać będzie osoby młode, młodzież która aktualnie ma problem z odnalezieniem się 

na rynku pracy oraz osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi. W tym drugim 

przypadku wsparcie niekoniecznie będzie dotykać spraw przedsiębiorczości lub rynku pracy, 

ale innych obszarów wsparcia.  

 

Innowacyjność 

Na potrzeby strategii innowacyjność w obszarze gospodarczym (na terenie gminy) oznacza 

nowy lub znacząco ulepszony produkt, nową metodę marketingową, nowy proces w 

metodach wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług, nową metodę organizacji w 

biznesowych praktykach przedsiębiorstwa. 

Z wszystkich projektów, które miały w sobie elementy innowacyjne brakuje takich, w których 

ta innowacja byłaby rzeczywiście cechą wyróżniającą. Wydaje się, że aktualnie przyjęta 

definicja i obowiązujące procedury oraz skala prowadzonych operacji nie pozwala na 

tworzenie przedsięwzięć prawdziwie innowacyjnych. Beneficjenci starają się zdobyć 

dodatkowe punkty odpowiadając na kryteria, ale projekty nie są prawdziwie innowacyjne. 

Jednym z wyjątków jest aktualnie zgłaszany projekt budowy sztucznej wyspy „wave braker”, 

która ma powstać na torze nart wodnych i będzie pomocna przy wygaszaniu fal 

przeszkadzających narciarstwu wodnemu, jak też stanie się siedliskiem dla ptaków i roślin 

wodnych. 
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Projekty współpracy 

Projekty współpracy to bardzo dobre, rozwijające narzędzie. Pozwala dużo nauczyć się o sobie 

i o innych lokalnych grupach działania. Istotnym elementem projektów współpracy jest 

sieciowanie, pozwalające w przyszłości prowadzić również inne działania.  

Należy unikać sytuacji by projekt współpracy nie był zlepkiem oddzielnych działań LGD 

prowadzonych pod jedną nazwą, ale by rzeczywiście działania poszczególnych grup lokalnych 

tworzyły jedną wartościową całość. 

W opinii LGD brak w przyszłej perspektywie projektów współpracy realizowanych w ramach 

aktualnej formuły będzie dużą stratą dla lokalnych grup działania. 

 

Ocena funkcjonowania LGD  

Współpraca z samorządami jest uznawana jako dobra. Zarówno władze gminne i pracownicy 

gmin, mimo rotacji, starają się wspierać rozwój LGD. JST rozumieją rolę i znaczenie LGD, dzięki 

temu o ile to możliwe wspierają Stowarzyszenie (np. nie pobierają opłat za wynajęcie sal w 

urzędach gminy). 

Organizacje pozarządowe to bardzo duża skarbnica wiedzy i doświadczeń. Na obszarze LSR 

działają stowarzyszenia realizujące projekty z innych funduszy (Fundusz Norweski) na bardzo 

duże milionowe kwoty, m.in. projekty związane z ochroną środowiska lub wsparciem osób 

niepełnosprawnych. Są to doświadczone organizacje i LGD korzysta z tych kompetencji. 

Przedsiębiorcy raczej nie mają trwałych kontaktów z LGD. Zakończenie finansowania projektu 

w większości sytuacji kończy współpracę. W pojedynczych przypadkach przedsiębiorcy 

podejmujący działalność pozostają w kontakcie ze Stowarzyszeniem, tutaj promocja jaką może 

wesprzeć danego przedsiębiorcę Stowarzyszenie jest mile widziana. Cieszy z pewnością fakt, 

iż przedsiębiorcy są członkami LGD mimo realnie braku bezpośrednich profitów z tego 

względu. 

Po skromnych początkach w przeszłości, działania animacyjne LGD są zauważone i docenione. 

W ostatnich czasie w Biurze LGD została zatrudniona osoba do prowadzenia działań 

animacyjnych. Jest to jedyny zakres obowiązków tej osoby. Dzięki temu, z wykorzystaniem 

elastycznego czasu pracy (w tym popołudnia i weekendy), Stowarzyszenie prowadzi więcej 

działań animacyjnych oraz przestało być postrzegane jako zwykłe biuro ze sztywnymi 

godzinami pracy.  

Więcej pracy w terenie może pomóc lepiej realizować LSR. Dużo wydarzeń jest 

organizowanych w weekendy i z tego powodu Stowarzyszanie nie bierze w nich częstego 

udziału (problemy kadrowe). A właśnie w tych wydarzeniach najczęściej uczestniczą osoby 
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aktywne społecznie. Spotkanie takich osób, nawiązanie współpracy i w konsekwencji realizacja 

projektów to kwintesencja zadań lokalnych grup działania. LGD jest organizacją dla aktywnych 

społecznie. Postulat częstszej pracy w terenie jest propozycją strukturalnej zmiany i 

rekomendacją dla wszystkich LGD. 

 

Ocena procesu wdrażania  

LGD podchodziła bardzo ostrożnie do rozliczeń finansowych. W obecnej perspektywie 

Stowarzyszanie wzięło jednorazowy kredyt bankowy. Generalnie LGD dzięki reżimowi 

finansowemu i dość wysokim składkom członkowskim nie miało problemów z płatnościami i  

rozliczeniami. 

LGD zrezygnowało z projektów smart village oraz operacji własnych zwiększając budżet na 

projekty współpracy. LGD bardzo aktywnie i z sukcesem realizuje projekty współpracy stąd 

przesuniecie funduszy na ten cel.   

Procedury nie są przyjazne dla wnioskodawców. Są trudne. Na szkoleniach przedstawiciele 

LGD szczegółowo tłumaczą i wyjaśniają jak funkcjonują procedury, ale procedura nie kończy 

się w momencie wyboru projektu ale trwa przez cały okres prowadzenia operacji, a to już nie 

jest jasne dla beneficjenta. Czasami nawet pracownicy LGD mają problem z interpretacją 

przepisów i tu pojawiają się rozbieżności, kto i w jakim zakresie powinien decydować o tym 

jak daną sytuację rozstrzygnąć. 

Wnioski również są bardzo trudne dla wnioskodawców. Wniosek jest rozbudowany i zawiera 

zbyt wiele załączników, szczególnie część z tych załączników nie wydaje się konieczna w 

sytuacji, kiedy wnioskodawca jest na etapie składania wniosku, a nie przygotowywania się do 

podpisania umowy.     

Kryteria Wyboru Operacji mogłyby bardziej wspierać wybór rzeczywiście dobrych projektów. 

Członkowie Rady są ograniczeni w decydowaniu o wyborze najlepszych wniosków. Kryteria są 

nieprecyzyjne i wymagają doprecyzowania, co pomoże zarówno członkom Rady w wyborze 

jak i beneficjentom w przygotowaniu wniosku. 

Wskaźniki nie sprawiały problemów i pozwalały na monitoring realizacji strategii. 

 

Wartość dodana podejścia LEADER 

LGD zmieniło sytuację społeczności lokalnej. Urzędy gmin, doceniając prace LGD, kierują do 

Stowarzyszenia wszystkie osoby, które mają pomysły co można zmienić w środowisku 

lokalnym. W wyniku projektów współpracy i działań animacyjnych realizowane jest wysokiej 

jakości sieciowanie. LGD stało się źródłem informacji, niedostępnym nigdzie indziej. Dobra 

znajomość społeczności, jest bardzo dużą wartością LGD.  



   

50 

 

Potencjał zrealizowany przez LGD jest wykorzystywany. LGD postuluje by było prowadzonych 

więcej operacji podobnych, które budują i rozwijają konkretny rodzaj inwestycji lub 

działalności. W tym przypadku być może należałoby bardziej widzieć region LGD jako całość, a 

nie pojedyncze gminy z ich oczekiwaniami i potrzebami. 

Promocja wymaga jeszcze większej uwagi i wsparcia. Czasami samorządy zdawkowo informują 

o zrealizowanej inwestycji i o projekcie, nie podając, że został wykonany dzięki środkom za 

pośrednictwem Lokalnej Grupy działania. Informują o głównym źródle finansowania nie 

podając wszystkich źródeł środków. LGD staje się coraz częściej zapraszaną instytucją na 

różnego rodzaju imprezy lub na otwarcia sfinansowanych inwestycji. Stowarzyszanie planuje 

opracować księgę wizualizacji, która pomoże przeprowadzić w regionie kampanię 

brandingową, np. w siedzibach gmin tabliczki, „Jestem członkiem LGD” lub nalepki na 

samochody. 

Oferta LGD z pewnością odpowiadała na zapotrzebowania społeczności lokalnej. W opiniach 

mieszkańców przebrzmiewa oczekiwanie na większą liczbę animacji, np. bezpłatne szkolenia, 

wyjazdy studyjne, większe sieciowanie. Niestety prowadzenie tych działań oznacza 

konieczność uruchomienia dodatkowych środków, których na dzień dzisiejszy Stowarzyszanie 

nie ma.  

Komplementarność jest ograniczona i nie jest realizowana poprawnie mimo deklarowanych 

zapisów w LSR. Jest to konsekwencja długiego procesu uruchamiania projektów i częściowego 

odpowiadania na bieżące potrzeby społeczności. Z tego powodu trudno prowadzić precyzyjnie 

zaplanowane działania komplementarne.  

 

Dodatkowe pytania badawcze 

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim układa się dobrze, zawsze można liczyć na pomoc. 

LGD nigdy nie spotkało się z sytuacją, w której UM odmówił jakiejkolwiek formy pomocy. 

Ważne jest to, że LGD nie była w naprawdę trudnej sytuacji, np. utraty środków.   

Wielkopolska Sieć Lokalnych Grup Działania jest bardzo ważną instytucją w regionie. 

Występuje bardzo duże zróżnicowanie miedzy lokalnymi grupami, szczególnie w posiadanej 

wiedzy merytorycznej. Sieć pozwala te różnice niwelować, dzięki istniejącej komunikacji, 

dzieleniu się informacjami, zarówno sukcesami jak i porażkami. Od dwóch lat członkowie 

różnych LGD systematycznie przychodzą na spotkania, to jest już jeden z dowodów na ważność 

tej organizacji.  
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7. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

Partnerstwo opiera się na działaniu wszystkich trzech sektorów. Nie można jednak powiedzieć, 

że mają one jednakowy wpływ na funkcjonowanie LGD. Samorządy dzięki stabilnej strukturze, 

wykwalifikowanych urzędnikach i stosunkowo dużych składkach do budżetu LGD mają bardziej 

ugruntowaną pozycję w Stowarzyszeniu. Formalnie mniejsze znaczenie mają organizacje 

pozarządowe, ale to na nich, ich potrzebach i oczekiwaniach skupia się największy wysiłek LGD. 

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne aktywizują też LGD do szerszego działania 

 i poszerzania swojej oferty. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu przez LGD narzędzi 

finansowych skierowanych do NGO. Mniej „obecnym” sektorem są przedsiębiorcy. Skupieni 

na pozyskiwaniu funduszy nie angażują się w życie towarzyszenia po rozliczeniu operacji. 

Trudno o inną rekomendację niż utrzymanie dotychczasowej, dobrej równowagi pomiędzy 

sektorami z naciskiem na próbę zwiększenia zaangażowania przedsiębiorców. 

Niezwykle ważną funkcją LGD jest rola integracyjna. LGD to nie tylko dodatkowe fundusze na 

obszarze ale przede wszystkim instytucja zrzeszająca aktorów życia lokalnego, którzy ze 

względu na odmienne oczekiwania nie zawsze znajdują wspólny język. Dzięki powstaniu 

 i działaniu LGD organizacje pozarządowe mogą liczyć na szersze wsparcie samorządów, a te 

widzą w NGO parterów do realizacji zadań, niekiedy szybszych i skuteczniejszych niż urząd. 

Niektóre rozwiązania, jak choćby umowy partnerskie z innymi NGO budują trwałe zaufanie. 

Władze LGD zauważają, że w wielu przypadkach równie ważne jak produkt jest sam proces 

dochodzenia do niego. Rekomendacją jest utrzymanie takiego podejścia do realizacji zadań, 

które zauważa coś więcej niż tylko finalny, materialny efekt realizacji operacji. 

Najważniejszym elementem funkcjonowania LGD jest jej biuro. Bierze na siebie większość 

obowiązków związanych z realizacją LSR. Organizuje nabory wniosków, wpiera Radę 

 w procesie weryfikacji i oceny operacji i przygotowuje obszerną dokumentację po naborze. 

Udziela doradztwa podnosząc jakość wniosków. Realizuje plan komunikacji i plan szkoleń. W 

związku z potrzebą szerszego animowania i aktywizowania społeczności dokonano 

specjalizacji stanowisk w biurze. Wszystkie te działania prowadzone są na bardzo wysokim 

poziomie merytorycznym. Potwierdzają to zarówno wnioskodawcy i członkowie 

Stowarzyszenia jak i mieszkańcy. Przeprowadzone ankiety i wywiady indywidualne kreują 

bardzo pozytywny obraz funkcjonowania biura. Rolą władz LGD jest utrzymanie wysokiej 

jakości pracy biura LGD poprzez stwarzanie dobrych warunków pracy tak w zakresie atmosfery 

pracy, możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego, jak i zadawalającego poziomu 

wynagrodzeń.  

Jakość wniosków jest czynnikiem warunkującym osiąganie wskaźników. LGD dba o jakość 

wniosków w dwóch procesach. Pierwszym jest wysoki poziom doradztwa udzielanego przez 

pracowników biura LGD. Drugim, ocena i wybór wniosków przez Radę LGD. To od członków 

Rady zależy, które wnioski spośród tych, które wpłynęły dadzą największe 

prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu oraz najpełniej rozwiążą problemy społeczności 
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wynikające z diagnozy. Rada oprócz funkcji bezpośrednio związanej z wyborem wniosków 

pełnie w LGD również ważną rolę społeczną. Członkowie Rady reprezentują partnerskie gminy 

i stanowią „łącznik” pomiędzy strukturami Stowarzyszenia, a lokalną społecznością. Dlatego 

rekomendacją dla władz LGD powinna być dbałość o wysokie standardy szkoleń 

profesjonalnych dla członków Rady, ale zapewnienie im również szkoleń podnoszących 

kompetencje społeczne i komunikacyjne. 

Przedsiębiorczość była w omawianym okresie programowania bardzo istotnym wymiarem 

wsparcia oferowanym przez LGD. Ponad połowa budżetu skierowana do przedsiębiorców w 

znaczący sposób wpłynęła na rozwój gospodarczy regionu i wpisała się w makroekonomiczne 

trendy poprawy sytuacji ekonomicznej kraju. Z pewnością rozwój przedsiębiorczości wpisuje 

się w definicję budowania kapitału społecznego i w definicję partnerstwa trójsektorowego. 

Niemniej wysiłek LGD i samych beneficjentów ukierunkowany był na osiągnięcie wskaźników 

produktu i rezultatu, nie uwzględniając możliwych pozytywnych skutków społecznych  

w postaci zaangażowania przedsiębiorców również po zakończeniu realizacji operacji. Po 

pierwsze należałoby opracować plan aktywizowania beneficjentów funduszy związanych z 

przedsiębiorczością w społecznych działaniach LGD. Po drugie, w perspektywie nowej 

strategii, należy rozważyć skierowanie działań na rzecz sieciowania przedsiębiorców z 

lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz samorządami na przykład w ramach marki 

lokalnej.  

Szybszą i sprawniejsza realizację strategii ogranicza biurokracja. Wniosek i biznesplan są 

trudne, skomplikowane. Wnioskodawcy nie zgłębiają samodzielnie procedur, a całą wiedze o 

nich czerpią ze szkoleń i doradztwa. Sama procedura odbija się na Stowarzyszeniu 

koniecznością generowania dużej liczby różnego rodzaju dokumentów. Niektóre z nich, jak na 

przykład kolejny poziom poszukiwania powiązań pomiędzy organem decyzyjnym, a 

wnioskodawcami nie przynosi pożytku zwiększając jedynie ilość drukowanego papieru 

zużywając czas pracowników. Mimo, że rozwiązanie problemu leży poza zasięgiem LGD nie 

można pominąć tej kwestii w ewaluacji. Samą rekomendację odbiurokratyzowania procedur i 

dokumentów skierować należy do instytucji zarządzających wdrażanie PROW.  

 

Ewaluacja końcowa wymagała od wszystkich członków Stowarzyszenia wytężonej pracy. 

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

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

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

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

uczestnictwo w wywiadach grupowych i indywidualnych, czy też poprzez wypełnianie 

anonimowych ankiet. 
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

Narzędzia badawcze 

9.1. Scenariusz wywiadu pogłębionego z wnioskodawcami/beneficjentami: 

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

ona znacząca; 

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

wynajmowano firmę lub osobę do pomocy w opracowaniu wniosku; 

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

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

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

6. Proces administracyjny po dokonaniu wyboru operacji do dofinansowania; 

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

realizacji 

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

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

osób, które nie uzyskały dofinansowani) 

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

9.2. Scenariusz wywiadu pogłębionego z przedstawicielami gmin: 

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

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

mieszkańców (kapitału społecznego)?  

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

podejmowanie czy na rozwój działalności gospodarczej? 

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

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

(młodzież, seniorzy, niepełnosprawni) 

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

w tej dziedzinie? 

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

pomiędzy gminami a LGD. 

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

LGD mają włodarze gmin partnerskich? 

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

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

8. W czym należałoby szukać największej zalety istnienia LGD? 

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

Ocena funkcjonowania LGD 
 

 
Szanowni Państwo,  
 
głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” jest 
realizacja wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 (LSR) 
opracowanej wspólnie z mieszkańcami powiatu nakielskiego. Strategia wdrażana jest 
przez szereg przedsięwzięć, których zadaniem jest zaspokojenie potrzeb lokalnej 
społeczności.  
 
W ramach podsumowania wdrażania LSR oraz realizując zobowiązanie LGD związane z 
ewaluacją, przygotowaliśmy dla Państwa ankietę oceniającą nasze funkcjonowanie. 
Będziemy wdzięczni za rzetelne odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania, z uwagi 
na fakt, że - tak jak przy tworzeniu LSR, tak i przy jej ocenie, Państwa zdanie jest dla nas 
niezmiernie istotne. 
 
Wszystkie dane pozyskane w ramach badania będą traktowane poufnie, a analizy 
dotyczyć będą jedynie uogólnionych opinii. Wnioski z niniejszego badania 
ewaluacyjnego posłużą również LGD do projektowania przyszłego okresu 
wydatkowania funduszy unijnych.  

Prezes Stowarzyszenia LGD „Trakt Piastów”   

 
 

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

1.   Bardzo dobrze 

2.   Raczej dobrze 

3.   I dobrze i źle 

4.   Raczej źle 

5.   Bardzo źle 

6.   Trudno powiedzieć 

 
 

2. Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 
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  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1.  Godziny pracy biura LGD 
są dogodne dla klientów 

    

2.  Strona internetowa 
zawiera aktualne 
informacje 

    

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

    

4.  Łatwo umówić się na 
spotkanie z 
pracownikami biura LGD 

    

 
 

3. Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1.  Pracownicy mają wiedzę 
odpowiednią do 
wykonywanej pracy 

    

2.  Pracownicy z 
zaangażowaniem 
wykonują swoje 
obowiązki 

    

3.  Pracownicy udzielają 
rzetelnych informacji i 
porad 

    

4.  Pracownicy są mili i 
uprzejmi 

    

 
 

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

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

I 
dobrze 
i źle 

Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Trudno 
powiedzieć 

1.  prowadzenie doradztwa       
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2.  organizacja naborów 
wniosków 

      

3.  pozyskiwanie dodatkowych 
funduszy zewnętrznych 

      

4.  informowanie członków 
LGD o funkcjonowaniu LGD 

      

5.  prowadzenie działań 
informacyjnych i 
promocyjnych dla 
mieszkańców 

      

6.  współpraca z innymi LGD       

 
 

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

1.   Bezpośrednie kontakty z władzami LGD 

2.   Bezpośrednie kontakty z pracownikami Biura 

3.   Walne zebranie członków 

4.   Oficjalna strona internetowa LGD 

5.   Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w miejscowościach na terenie LGD 

6.   Portale społecznościowe 

7.   Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów (warsztaty, imprezy) 

8.   Udział w warsztatach, imprezach 

9.   Informacja bezpośrednia w siedzibie (biurze) LGD 

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

 
 

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

 
Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.   Ankieta papierowa 

2.   Ankieta elektroniczna 

3.   Kontakt bezpośredni z przedstawicielem LGD 

4.   Kontakt mailowy 

5.   Kontakt telefoniczny 

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

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

 
 

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

1.   Z własnego doświadczenia 

2.   Z rozmów z mieszkańcami 

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

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

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

6.   Z badań społecznych i analiz gospodarczych 

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

 
 

8. Czy nabory wniosków ogłaszane przez Lokalną Grupę Działania odpowiadały na 
potrzeby mieszkańców? 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Tak - idealnie wpisywały się w potrzeby mieszkańców 

2.   Tak - w większości przypadków wpisywały się w potrzeby mieszkańców 

3.   Nie - często mijały się z potrzebami mieszkańców 

4.   Nie - prawie w ogóle nie odpowiadały na potrzeby mieszkańców 

5.   Trudno powiedzieć 

 
 

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

 
Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 

 
 

10. Czy realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w rozwiązywaniu problemów 
społecznych? 
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Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecyd
owanie 
tak 

Raczej 
tak 

I 
tak 
i 
nie 

Raczej 
nie 

Zdecydo
wanie 
nie 

Nie 
dotyczy 

1.  Związane z potrzebą zakładania i 
rozwijania działalności gospodarczej 

      

2.  Związane z potrzebą rozwoju 
infrastruktury społecznej i kulturalnej 
(np. świetlice wiejskie)  

      

3.  Związane z potrzebą rozwoju 
infrastruktury turystycznej, sportowej i 
rekreacyjnej (np. boiska, siłownie 
zewnętrzne, place zabaw, biesiadniki, 
skateparki) 

      

4.  Związane z potrzebą rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych (adaptacja 
istniejących obiektów na centra 
aktywności wsi/aktywizacji 
mieszkańców, etc.) 

      

5.  Związane z potrzebą rozwoju aktywności 
społecznej mieszkańców (np. warsztaty, 
spotkania, pikniki, szkolenia, w tym 
związane z ochroną środowiska) 

      

6.  Związane z potrzebą zachowania 
dziedzictwa lokalnego (m.in. warsztaty, 
konkursy, quizy, w tym związane z 
dziedzictwem kulinarnym - Krajna, 
Pałuki, Dolina Noteci, Natura 2000) 

      

7.  Związane z potrzebą promocji obszaru 
objętego LSR (wydawnictwa promujące 
region, wydarzenia lokalne i 
ponadlokalne, materiały promocyjne, 
stoiska promocyjne podczas targów 
wystaw czy dożynek, etc.) 

      

8.  Związane z potrzebą zagospodarowania 
czasu wolnego oraz rozwojem 
kompetencji kluczowych u dzieci i 
młodzieży (np. kluby młodzieżowe, 
warsztaty, wyjazdy tematyczne - 
robotyka, zajęcia z chemii, astronomii, 
wyjazdy integracyjne, spływy kajakowe, 
inne ) 

      

9.  Związane z potrzebą wsparcia osób 
starszych, (np. zajęcia rehabilitacyjne, 
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fizjoterapeutyczne, wyjazdy na basen, 
wyjazdy kulturalne - kino, teatr, 
filharmonia, opera, wyjazdy 
prozdrowotne) 

10.  Związane z potrzebą wsparcia osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w tym m.in. 
korzystających z pomocy społecznej, 
osób z niepełnosprawnością, 
wymagających wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu (wsparcie 
psychologiczne i pedagogiczne, 
spotkania i warsztaty integracyjne, 
wyjazdy tematyczne, zajęcia 
usprawniające ruchowo, etc), 

      

11.  Związane z potrzebą wsparcia osób 
bezrobotnych lub biernych zawodowo w 
powrocie na rynek pracy (kursy i 
szkolenia podnoszące kwalifikacje, 
doradztwo zawodowe, staże zawodowe, 
etc.), 

      

 
 

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

1.   Zdecydowanie tak 

2.   Raczej tak 

3.   Raczej nie 

4.   Zdecydowanie nie 

5.   Trudno powiedzieć 

 
 

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

1.   Tak, inne projekty byłyby bardziej efektywne 

2.   Zastosowanie innych projektów dałoby podobne rezultaty 

3.   Nie, inne projekty byłyby mniej efektywne 

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

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   LGD powinna ograniczyć się do założeń Lokalnej Strategii Rozwoju 

2.   LGD powinna podejmować również wyzwania wykraczające poza LSR 

3.   Trudno powiedzieć 

 

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

 
Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 

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

 
 

15. W której gminie Pan(i) mieszka? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Gmina Kcynia 

2.   Gmina Mrocza 

3.   Gmina Nakło nad Notecią 

4.   Gmina Sadki 

5.   Gmina Szubin 

 

16. Płeć 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Kobieta 

2.   Mężczyzna 

 
 

17. Do jakiej kategorii wiekowej zalicza się Pan(i)? 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   mniej niż 18 lat 
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2.   od 18 do 24 lat 

3.   od 25 do 34 lat 

4.   od 35 do 50 lat 

5.   więcej niż 50 lat 

 

18. Jestem: 

 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.   Rolnikiem 

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

3.   Przedsiębiorcą 

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

5.   Żadne z powyższych 

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

9.4. Ankieta kierowana do mieszkańców obszaru LGD 

Poziom satysfakcji mieszkańców obszaru LSR 

 

 

W imieniu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” będącego Lokalną Grupą 

Działania (LGD) dla obszaru powiatu nakielskiego zapraszamy Państwa do wyrażenia 

opinii na temat warunków życia w naszej gminie poprzez udział w badaniu 

ankietowym.  

 

Ankieta jest anonimowa, a informacje dzięki niej pozyskane posłużą LGD do 

podsumowania obecnie wdrażanej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju 

(LSR) dla obszaru powiatu nakielskiego, jak również do projektowania przyszłego 

okresu wydatkowania funduszy unijnych.  

 
 

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”? 
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Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Zdecydowanie się zgadzam 

2.   Raczej się zgadzam 

3.   Trochę tak/trochę nie 

4.   Raczej się nie zgadzam 

5.   Zdecydowanie się nie zgadzam 

6.   Nie mam zdania 

 
 

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

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

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Zdecydowanie się zgadzam 

2.   Raczej się zgadzam 

3.   Trochę tak/trochę nie 

4.   Raczej się nie zgadzam 

5.   Zdecydowanie się nie zgadzam 

6.   Nie mam zdania 

 
 

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

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 

dobrze 
Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo 

źle 
Nie 

mam 

zdania 

1.  Atrakcyjności turystycznej       

2.  Promocji dziedzictwa 

kulturowego, zasobów 

naturalnych i turystyki 
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3.  Infrastruktury i oferty 

kulturalnej 
      

4.  Infrastruktury i oferty 

sportowej i rekreacyjnej 
      

5.  Infrastruktury drogowej       

6.  Zaangażowania mieszkańców 

w rozwiązywanie lokalnych 

problemów 

      

7.  Tożsamości mieszkańców z 

regionem 
      

8.  Działań i usprawnień na rzecz 

osób z niepełnosprawnością 
      

9.  Działań na rzecz osób 

bezrobotnych lub biernych 

zawodowo 

      

10.  Działań na rzecz dzieci i 

młodzieży 
      

11.  Działań na rzecz osób 

starszych, w tym seniorów 
      

12.  Działań na rzecz kobiet       

13.  Możliwości zatrudnienia poza 

rolnictwem 
      

14.  Sprzyjających warunków dla 

przedsiębiorców i 

prowadzenia firmy 

      

15.  Działań na rzecz ochrony 

środowiska i przeciwdziałaniu 

zmianom klimatu 

      

16.  Innowacji i włączenia 

cyfrowego 
      

17.  Partnerstwa w działaniach na 

rzecz rozwoju obszaru gminy 
      

 
 

4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń: 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydow

anie tak 
Raczej 

tak 
Raczej 

nie 
Zdecydo

wanie nie 
nie 

wiem 

1.  Uczestniczę w wydarzeniach 

organizowanych w gminie (kulturalnych, 

rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt 

etc.) 
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2.  Biorę udział w przygotowywaniu gminnych 

wydarzeń (sam(a) albo w ramach grupy, do 

której należę) 

     

3.  Należę do stowarzyszenia/organizacji 

pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja) 
     

4.  Należę do nieformalnej grupy społecznej 

(koła gospodyń etc.) 
     

5.  Mam możliwości, by wypowiadać się na 

temat ważnych zagadnień (dotyczących 

gminy i mojej miejscowości) 

     

6.  Jestem członkiem zarządu/rady/komitetu 

(np. w szkole, klubie sportowym, 

przedsiębiorstwie) 

     

7.  Znam najważniejsze fakty historyczne 

dotyczące mojej miejscowości/gminy 
     

8.  Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje 

turystyczne w okolicy 
     

9.  Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się 

zawodowo 
     

10.  W mojej gminie powstaje wiele firm      

11.  W mojej gminie chętnie inwestują 

przedsiębiorcy 
     

12.  Na terenie mojej gminy są sprzyjające 

warunki dla turystów i osób przyjezdnych 
     

 
 

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

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Zdecydowanie tak 

2.   Raczej tak 

3.   Trochę tak/trochę nie 

4.   Raczej nie 

5.   Zdecydowanie nie 

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

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   tak 

2.   nie 

 
 

7. Jakie są powody? 

 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.   Trudny dostęp do edukacji 

2.   Trudny dostęp do instytucji kultury 

3.   Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi 

4.   Brak perspektyw zawodowych 

5.   Powody osobiste/ rodzinne 

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

 
 

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

unijnych? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Tak 

2.   Nie 

 
 

9. Ile projektów zrealizowano? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Od 1 do 5 

2.   Od 6 do 10 

3.   Więcej niż 10 



   

68 

 

4.   Nie wiem/trudno powiedzieć 

 
 

10. Czy projekty te poprawiły warunki życia w gminie? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Zdecydowanie tak 

2.   Raczej tak 

3.   Trudno powiedzieć 

4.   Raczej nie 

5.   Zdecydowanie nie 

6.   Nie mam zdania 

 
 

11. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze 

środków unijnych, począwszy od 2016 r.? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Tak, często 

2.   Tak, czasem 

3.   Trudno powiedzieć 

4.   Nie 

 
 

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

zainteresowaniem mieszkańców? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Tak 

2.   Ani tak, ani nie 
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3.   Nie 

 
 

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

finansowanych ze środków unijnych, począwszy od 2016 r.? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Tak często 

2.   Tak, czasem 

3.   Trudno powiedzieć 

4.   Nie 

 
 

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

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Tak 

2.   Trudno powiedzieć 

3.   Nie 

 
 

15. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale 

dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych 

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

 ( Prosimy o zaznaczenie „x” trzech najważniejszych) 

 
Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

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

2.   Infrastruktura i oferta kulturalna 

3.   Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna 

4.   Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań) 

5.   Infrastruktura drogowa 
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6.   Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne) 

7.   Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem 

8.   Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców 

9.   Warunki życia osób z niepełnosprawnością 

10.   Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 

11.   Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem 

12.   Działania na rzecz osób do 25 roku życia 

13.   Działania na rzecz seniorów 

14.   Działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu 

 

16. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i 

Pałuk”? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Tak znam, słyszałam/em 

2.   Nie znam, nie słyszałam/em 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   od znajomych, sąsiadów 

2.   w instytucji (urząd, szkoła) 

3.   z lokalnej prasy 

4.   widziałem/am działania LGD 

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

 

18. Status na rynku pracy: 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

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

2.   Zatrudniony/a w rolnictwie 

3.   Zatrudniony/a poza rolnictwem 
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4.   Uczący się/studiujący 

5.   Osoba bezrobotna 

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

 

19. Płeć: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Kobieta 

2.   Mężczyzna 

 

20. Niepełnosprawność: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Osoba z niepełnosprawnością, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 

2.   Osoba pełnosprawna 

 

21. Wykształcenie: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   podstawowe 

2.   zasadnicze zawodowe 

3.   średnie 

4.   policealne 

5.   licencjat, inżynier 

6.   wyższe magisterskie 

7.   inne 

 
 

22. Wielkość gospodarstwa rolnego: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   nie posiadam gospodarstwa rolnego 
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2.   do 5 ha 

3.   6-10 ha 

4.   11-20 ha 

5.   21-50 ha 

6.   >50 ha 

 

23. Wiek 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   mniej niż 18 lat 

2.   18 do 25 lat 

3.   26-35 lat 

4.   36-50 lat 

5.   więcej niż 50 lat 

 

24. Miejsce zamieszkania: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.   Gmina Kcynia 

2.   Gmina Mrocza 

3.   Gmina Nakło nad Notecią 

4.   Gmina Sadki 

5.   Gmina Szubin 

6.   Inna gmina 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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9.5. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego 

 

1. Wprowadzenie 

a. Przedstawienie moderatora, opisanie celu badania, anonimowości uzyskanych 

odpowiedzi, konieczność nagrywania wywiadu z uwagi na późniejszą analizę 

wyników 

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny   

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

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

3. Przedsiębiorczość   

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

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

LSR jest wskazane?  

4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe   

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

zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

5. Grupy defaworyzowane   

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

w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

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

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

ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

7. Innowacyjność   

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

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

8. Ocena funkcjonowania LGD   

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

skuteczną realizację LSR?  

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

informacyjno-promocyjnych, doradczych)?  

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

LSR?  

9. Zakończenie spotkania 

Czas trwania 120 minut 

 


