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1. Wstęp 

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

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

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

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

realizacji Strategii oraz konieczności ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiej jakości 

podejmowanych interwencji. 

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

aktualności, ale także sprawności i efektywności jej dotychczasowej realizacji oraz 

użyteczności podejmowanych działań i przyjmowanych rozwiązań. Rzetelne ocenienie 

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

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

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane 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 majem, a 

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

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

monitoringu prowadzonego systematycznie przez organy LGD, w planach komunikacji 

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

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

ankietowaniu odpowiednich grup respondentów, prowadzone były przez LGD systematycznie, 

według harmonogramu zapisanego w planie komunikacji.  

Większość procesu zbierania danych potrzebnych do ewaluacji spoczywa na pracownikach 

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

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

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

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

można zapomnieć również o szeregowych członkach Stowarzyszenia, sympatykach oraz 

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

W obszarze działania Stowarzyszenia “Przymierze Jeziorsko” zanotowano ogólny spadek liczby 

ludności.  Wyjątkiem była gmina Sieradz - tam systematycznie, z roku na rok, rosła liczba 

ludności, a saldo migracji osiągnęło wysoki poziom (11,26 w 2020 roku). Na całym terenie 

„Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” odnotowuje się rozwój w sferze 

przedsiębiorczości. Co ciekawe, to w gminie Sieradz obserwowany był również znaczący i 

jednocześnie największy w analizowanym obszarze wzrost w przypadku podmiotów 

wpisywanych do rejestru REGON. Uwagę zwraca także tendencja pojawiająca się w gminie 

Pęczniew - systematycznie rośnie tam liczba osób fizycznych prowadzących własną działalność 

gospodarczą.  

We wszystkich gminach z obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” zauważa 

się znaczący spadek bezrobocia. W roku 2015 najtrudniejsza sytuacja pod względem poziomu 

bezrobocia była w gminie Burzenin - zarejestrowane osoby bezrobotne stanowiły tam aż 

10,4% ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym. Jednak w kolejnych latach poziom tego 

wskaźnika regularnie obniżał się i w roku 2021 spadł do poziomu 4,4%.  

Gminy z obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” średnio wykazują się dużo 

wyższą aktywnością społeczną w porównaniu z całym województwem łódzkim. Widać jednak 

znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi terenami. Najwięcej stowarzyszeń, fundacji i 

innych organizacji społecznych funkcjonuje w gminie Pęczniew. Najmniej zaś, wręcz poniżej 

średniej dla całego województwa, działa w gminie Sieradz, choć ich liczba systematycznie 

rośnie.  

Duże wyzwanie na obszarze „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” może stanowić 

potrzeba bezpośredniego wsparcia wielu rodzin. Na tle całego województwa łódzkiego widać, 

że mieszkańcy analizowanego obszaru w 2015 roku byli prawie dwukrotnie częściej 

beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej. W 2020 r. w każdej z gmin zauważalna była 

tendencja spadkowa.  

Z przeprowadzanych ankiet wynika, że połowa respondentów uważa swoją gminę za miejsce 

dobre do życia i do realizacji podstawowych potrzeb (51%), a ⅓ mieszkańców ma mieszane 

odczucia w tym temacie. Mieszkańcy jako najbardziej korzystne oceniają w gminie: 

infrastrukturę wraz z ofertą sportową i rekreacyjną; atrakcyjność turystyczną terenu oraz 

promocję dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki. Niekorzystnie odbierane 

są natomiast możliwości zatrudnienia poza rolnictwem - 33% respondentów ocenia je jako złe 

lub bardzo złe. Tylko 28% mieszkańców gmin z obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze 

Jeziorsko” uważa, że w ich regionie panują sprzyjające warunki dla przedsiębiorców i 

prowadzenia firmy. Za mało efektywne uważane są również działania na rzecz kobiet i osób 

przed 34 rokiem życia. Aż 30% mieszkańców bierze pod uwagę możliwość zmiany miejsca 

zamieszkania, czego głównym powodem może być brak perspektyw zawodowych.  
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Prawie ⅔ mieszkańców badanego obszaru korzystało z infrastruktury/obiektów 

finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku. Warto zauważyć, że kolejne 18% 

respondentów nie potrafi wskazać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Aż 63% 

respondentów stwierdza, że projekty związane z poprawą infrastruktury są atrakcyjne dla 

mieszkańców. Z projektów (np. szkoleń, festynów) finansowanych ze środków unijnych 

skorzystało 45% mieszkańców gmin „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko”. Prawie 

połowa ankietowanych uważa te projekty za cieszące się zainteresowaniem mieszkańców. 

Z zestawienia wynika, że mieszkańcy gmin obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze 

Jeziorsko” wsparliby jako pierwsze projekty dotyczące poprawy infrastruktury drogowej. 

Często wskazywane były również potrzeba zainwestowania w infrastrukturę oraz ofertę 

sportową i rekreacyjną, a także zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem.  

Funkcjonowanie „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” oceniane jest bardzo 

dobrze przez 90% biorących udział w ankiecie. Za mocne strony Biura przyjmuje się łatwość 

umówienia się na spotkanie z pracownikami oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele 

pytań w kontakcie telefonicznym. Respondenci są w 100% zgodni co do właściwego 

prowadzenia doradztwa przez Biuro „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko”. Bardzo 

wysoko oceniane jest także funkcjonowanie biura w wymiarze organizacji naboru wniosków, 

prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla mieszkańców oraz pozyskiwania 

dodatkowych funduszy zewnętrznych. Głównymi źródłami informacji dotyczących 

funkcjonowania „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” są dla mieszkańców 

oficjalna strona internetowa LGD oraz bezpośrednie kontakty z pracownikami Biura.  

Ponad 95% mieszkańców gmin obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” 

stwierdza, że ogłaszane przez LGD nabory wniosków dobrze wpisywały się w potrzeby 

mieszkańców. Wskazywali, że realizowane nabory stanowiły duże wsparcie dla rozwiązywania 

społecznych problemów, zwłaszcza w obszarze zakładania i rozwijania działalności 

gospodarczej, promocji regionu, rozwoju infrastruktury społecznej i kulturalnej czy 

zachowaniem dziedzictwa regionalnego. Więcej wątpliwości mieszkańcy mają w przypadku 

adekwatności pomocy związanej z infrastrukturą drogową czy rozwojem aktywności 

społecznej mieszkańców. 

Na przestrzeni lat 2016-2021 z możliwości otrzymania wsparcia doradczego skorzystało szereg 

rozmaitych instytucji lokalnych oraz osób fizycznych. Do końca 2021 r. wnioski złożyło 108 

podmiotów, a doradztwa udzielono 428 razy. Za każdym razem bardzo dobrze odbierane były 

wiedza i kompetencje pracowników, komunikatywność przekazu i użyteczność informacji. 

Wszystkie zaplanowane zadania z planu komunikacji i planu szkoleń zostały zrealizowane w 

100%.  

Wśród licznych inicjatyw podejmowanych przez LGD „Przymierze Jeziorsko” warto wyróżnić 

innowacyjne działania na rzecz promocji regionu – cykliczne imprezy pt. „Piesza wyprawa 
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nordic walking do Egiptu”, pikniki lokalne czy współorganizacja gminnego konkursu pt: 

„Zaczarowany ogród”.  

Realizacja postępu rzeczowego i finansowego LSR przebiega zgodnie z przygotowanym 

planem. Trudno jednak o bardziej precyzyjne podsumowanie, ponieważ nadal kontynuowana 

jest część działań. Większość planowanych przedsięwzięć już zrealizowano, a w kilku 

przypadkach rozszerzono wręcz zakładane pułapy (np. odnowiono więcej zabytków, 

zdecydowanie więcej podmiotów otrzymało wsparcie doradcze). Za znaczącą trudność można 

uznać zrealizowanie tylko 1 z planowanych 5 przedsięwzięć dotyczących rozwoju niezwykle 

potrzebnej infrastruktury drogowej. Ze względu na bardzo duży udział projektów grantowych 

w budżecie LSR to właśnie na nich skupiona była uwaga pracowników.  
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji. 

 

3.1. Cel główny i cele szczegółowe badania 

Celem głównym badania jest przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność.  

Cele szczegółowe: 

• Wypełnienie obowiązku przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej (zgodnie z 

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

• Uzyskanie użytecznych informacji na temat wdrożenia LSR. 

• Opracowanie rekomendacji oraz planu ich wdrożenia. 

• Wykorzystanie wyników badań społecznych we wstępnej konceptualizacji kolejnej LSR 

 

3.2. Zakres  przedmiotowy badania 

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

wykorzystania budżetu, jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur, 

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

partycypacji, operacji i procedur. 

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

ocena sposobu przepływu informacji, efektywność promocji i aktywizacji lokalnej 

społeczności, innowacyjność, proces rozwoju pracowników, efektywność animacji i 

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

Funkcjonowanie partnerstwa: jakość podejmowanych uchwał, skuteczność nadzoru nad 

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

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

jakość relacji z otoczeniem i promocji. 

 

3.3. Kryteria ewaluacyjne 

Kryteria ewaluacyjne stosowane w badaniach to: skuteczności bezpośrednio pozwalająca 

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

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

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

pozwalające ocenić stopień zaspokojenia istotnych potrzeb grup docelowych lub 

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

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

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

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

rozwoju społeczności lokalnej w dłuższym okresie. 

 

3.4. Pytania badawcze 

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

zostały odpowiedzi na poniższe pytania badawcze zgrupowane w kategorie analityczne: 

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

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

Ocena wpływu na kapitał społeczny  

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

• W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości?  

Przedsiębiorczość  

• W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

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

wskazane?  

Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

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

turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

• W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego?  

Grupy defaworyzowane  

• Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w 

ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

• Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

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

wykluczenia społecznego?  

Innowacyjność  

• W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

• Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

Projekty współpracy  

• Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

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

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

realizację LSR?  

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

promocyjnych, doradczych)?  

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

Ocena procesu wdrażania  

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

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

przyjazne dla beneficjentów?  

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

• Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o 

procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

Wartość dodana podejścia LEADER 

• Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie?  

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

sposób wykorzystywany i promowany?  

• Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 

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

wzmocnienia?  

• Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie 

lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Dodatkowe pytania badawcze: 

• Jak układała się współpraca z Samorządem Województwa? 

• Jaki jest wpływ systemu zbierania i przekazywania informacji o wdrażaniu i 

monitoringu Urzędu Marszałkowskiego na sprawność funkcjonowania LGD?  

• Jak LGD funkcjonowała w warunkach niepewności legislacyjnej? 

• Czy długość procesu weryfikacji wniosków wpłynęła na planowe osiąganie wskaźników 

oraz na wizerunek LGD? 

• Czy zasady realizacji projektów grantowych PROW spełniały kryteria prostoty i 

przyjazności finansowej dla LGD i realizatorów zadań? 

• Czy brak standaryzacji procedur na poziomie województwa wpłynął na szybkość i 

jakość weryfikowania wniosków? 

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

 

Przeprowadzenie badania wymagało zebrania informacji pochodzących z szeregu 

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

poziomie eksperckim. Implikuje to konieczność zastosowania w badaniu szerokiego 

instrumentarium metod i technik badawczych, dzięki którym możliwe było zgromadzenie 

kompletnego i wiarygodnego materiału badawczego dotyczącego efektów realizacji LSR. W 

związku z powyższym, zaplanowano realizację badania z wykorzystaniem koncepcji 

triangulacji metodologicznej.  

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

dzięki któremu możliwe jest zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i 

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

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

i dane pochodzące ze wcześniejszych badań; zostały one uzupełnione danymi 

pierwotnymi; 

• metod badawczych: łączenie różnych metod badawczych w badaniu tych samych 

zagadnień, co pozwoliło na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu; 

podejście to pozwoliło też wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej 

ograniczeniu ich słabości; 

• perspektyw badawczych: ewaluacja została przeprowadzona przez pracowników biura 

LGD oraz przez zewnętrznych doświadczonych badaczy, co pozwoliło uzyskać bogatszy 

i bardziej wiarygodny obraz badanych zagadnień.  

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

najszersze zaangażowanie społeczności, zarówno na etapie przygotowania badania, 

jego realizacji, jak i wnioskowania i rekomendacji. 

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego i podmiotowego badania niezbędne było 

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

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

cztery metody lub techniki badawcze: 

Badanie źródeł zastanych (desk research) 

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

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

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

dokumentacji własnej instytucji. Nie zawsze odpowiadają bezpośrednio na pytania badawcze 

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

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

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

informacje można pozyskiwać od instytucji państwowych powołanych do zbierania informacji. 

Serwis internetowy GUS zawiera nieprzebrane ilości danych o funkcjonowaniu gospodarki, 

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

uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, 

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

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

podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych. Jednakże w wielu 

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

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

danych pierwotnych. 

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 
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tanie, nie wymagają również zaangażowania wielu realizatorów. Współczesne narzędzia 

umożliwiają tworzenie skomplikowanych i atrakcyjnych ankiet. Można dopasować je w 

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

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

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

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

doborem próby, który jest faktycznie doborem przypadkowym, dodatkowo obarczonym 

błędem struktury społecznej i demograficznej użytkowników Internetu. 

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

• Grupa nr 1: wnioskodawcy i beneficjenci. 

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

aplikacji wysyłającej unikalne linki do ankiety internetowej na zdefiniowane wcześniej adresy 

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

badanie jako masowe, z założeniem przebadania całej populacji.  

Łącznie przebadano 29 osób.  

 

• 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 197 ankiet. Z uwagi na charakter badań CAWI dokonano weryfikacji 

braków danych i do dalszej analizy przeznaczono 53 ankiety.  

 

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

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

informacje. Wywiady indywidualne stosuje się gdy zachodzi potrzeba eksploracji pola 

zainteresowań, przygotowania do konstruowania narzędzi jakościowych lub do interpretacji 

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

(telefoniczny wywiad pogłębiony) przede wszystkim ze względu na oczekiwania 

respondentów oraz krótki czas na realizację tego zadania.  

Wywiady prowadzono z następującymi osobami: 

• 2 wywiady z członkami Rady 

• 3 wywiady z wnioskodawcami realizującymi projekty 

• 3 wywiady z wnioskodawcami, których projekty nie są realizowane 

• Wywiad z kierownikiem Biura 

• Wywiady z przedstawicielami gmin (po 1 z gminy) 

 

Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI fokus) 

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

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

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

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

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

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

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

spostrzeżenia dotyczące dyskusji pomiędzy uczestnikami.  

Wywiady tą metodą charakteryzują się większym skomplikowaniem organizacyjnym. 

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

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

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

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

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

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

specjalnych pomieszczeniach zwanych fokusowniami, które są wyposażone w weneckie lustra 

umożliwiające zleceniodawcy obserwację wywiadu. W miejscowościach, gdzie nie ma 

fokusowni stosuje się technikę wywiadów naturalnych.  

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

wnioskodawców oraz członków Partnerstwa. 
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Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) prowadzony w ramach ewaluacji pozwala pozyskać 

informacje w skumulowany sposób. Dodatkowo wartość pozyskanych informacji wzmocniona 

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

5.1. Charakterystyka obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 

1.      Ludność 

Ludność obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” stanowi około 1,3% ogółu 

ludności województwa łódzkiego. Na analizowanym terenie jest obecnie o 263 mieszkańców 

mniej niż w roku 2015. Można zauważyć, że, podobnie jak w całym województwie, tak i w 

obszarze działania Stowarzyszenia “Przymierze Jeziorsko” notowany był ogólny spadek liczby 

ludności.  Wyjątkiem była gmina Sieradz - tam systematycznie, z roku na rok, rosła liczba 

ludności, a saldo migracji osiągnęło wysoki poziom (11,26 w 2020 roku).  Natomiast w gminie 

Warta odnotowano największy odpływ - liczba ludności spadła aż o 5% w latach 2015-2021.  

 

Tabela 1. Liczba ludności ogółem 

Nazwa 

obszaru 

Rok 

2015 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2021 

Zmiana liczby 

ludności od 2015 

do 2021 

ŁÓDZKIE 2493603 2485323 2476315 2466322 2454779 2437970 2416902 -76701 

Burzenin 5567 5533 5521 5504 5512 5498 5434 -133 

Pęczniew 3525 3512 3482 3464 3478 3484 3446 -79 

Sieradz 10399 10468 10558 10629 10706 10801 10866 467 

Warta 12897 12844 12784 12737 12636 12510 12379 -518 

RAZEM 

obszar LGD 32388 32357 32345 32334 32332 32293 32125 -263 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela 2. Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców. 

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

ŁÓDZKIE -4,2 -3,3 -3,62 -4,04 -4,68 -6,85 -8,64 

Burzenin -5,9 -6,1 -2,17 -3,08 1,45 -2,54 -11,64 

Pęczniew 0,9 -3,7 -8,54 -5,17 4,04 1,73 -10,91 

Sieradz 1,2 6,6 8,6 6,72 7,24 8,87 6,02 

Warta 1,3 -4,1 -4,67 -3,68 -7,93 -9,97 -10,47 

Średnia  

z gmin LGD -0,625 -1,825 -1,695 -1,3025 1,2 -0,4775 -6,75 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 3. Saldo migracji w ruchu wewnętrznym i zagranicznym na 1000 ludności. 

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

ŁÓDZKIE 0 -0,57 -0,72 -0,75 -1,02 -0,68 -0,88 

Burzenin 0 -2,52 6,52 -1,27 2,73 -2,9 -6,02 

Pęczniew 0 0,28 -2 -0,58 3,16 5,17 0,86 

Sieradz 0 3,84 6 5,78 8,91 8,83 11,26 

Warta 0 1,55 -0,31 1,1 -1,73 -3,26 -3,46 

Średnia z gmin LGD 0 0,7875 2,5525 1,2575 3,2675 1,96 0,66 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

2.   Przedsiębiorczość 

 

Na przestrzeni ostatnich lat na całym terenie „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze 

Jeziorsko” odnotowuje się rozwój w sferze przedsiębiorczości. Co ciekawe, w wyróżnionej w 

poprzednim akapicie gminie Sieradz, znaczący (i jednocześnie największy w analizowanym 

obszarze) wzrost obserwowany jest również w przypadku podmiotów wpisywanych do 

rejestru REGON. W roku 2015 było 698 podmiotów na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w 

2021 r. wskaźnik osiągnął już wartość 915. W tym samym czasie Warta rozpoczynająca w 2015 

r. z podobną liczbą podmiotów wpisanych do rejestru REGON (625 podmiotów na 10 tys. 

ludności), nie zaliczyła tak dużego wzrostu (w 2021 r. było tam 755 podmiotów na 10 tys. 

ludności).  

Uwagę zwraca również tendencja pojawiająca się w gminie Pęczniew - systematycznie rośnie 

tam liczba osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą. Można jednak 

przypuszczać, że sytuacja jest jeszcze mocno niestabilna. Gmina w 2015 roku odnotowała 

jedynie 41 nowo powstałych podmiotów gospodarczych, natomiast w 2019 r. było ich ponad 

czterokrotnie więcej (183 na 10 tys. mieszkańców). Następnie obserwowalny jest znowu 

spadek nowych rejestracji. Taka dynamika może mieć silny związek z obostrzeniami. 

 

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

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

ŁÓDZKIE 968 979 993 1004 1036 1073 1115 

Burzenin 683 699 706 732 742 782 821 

Pęczniew 582 575 563 603 696 732 757 

Sieradz 698 721 739 796 821 856 915 

Warta 625 638 650 668 704 732 755 
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Średnia z gmin LGD 647 658,25 664,5 699,75 740,75 775,5 812 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Tabela 5. Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. 

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

ŁÓDZKIE 133 135 137 148 149 129 145 

Burzenin 104 123 122 129 126 125 118 

Pęczniew 41 79 52 119 183 82 98 

Sieradz 144 125 127 204 136 134 144 

Warta 95 92 103 121 124 96 86 

Średnia z gmin LGD 96 104,75 101 143,25 142,25 109,25 111,5 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

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

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

ŁÓDZKIE 723 723 729 750 775 804 835 

Burzenin 571 586 596 620 620 657 694 

Pęczniew 445 436 428 459 523 557 580 

Sieradz 581 603 613 655 673 708 757 

Warta 462 471 486 513 548 572 591 

Średnia z gmin LGD 514,75 524 530,75 561,75 591 623,5 655,5 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

3. Rynek pracy 

 

We wszystkich gminach z obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” zauważa 

się znaczący spadek bezrobocia. W roku 2015 najtrudniejsza sytuacja pod względem poziomu 

bezrobocia była w gminie Burzenin - zarejestrowane osoby bezrobotne stanowiły tam aż 

10,4% ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym. Jednak w kolejnych latach poziom tego 

wskaźnika regularnie obniżał się. W 2021 r. odnotowano zdecydowaną poprawę. Udział 

zarejestrowanych bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym spadł do 

4,4%. 

  

Tabela 7. Bezrobotni zarejestrowani ogółem. 

Nazwa gminy Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 
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ŁÓDZKIE 109510 91041 72662 66036 58722 67812 60902 

Burzenin 360 253 206 200 182 177 141 

Pęczniew 192 147 123 122 117 127 122 

Sieradz 423 322 270 274 265 307 253 

Warta 648 529 361 354 349 379 296 

Średnia z gmin LGD 405,75 312,75 240 237,5 228,25 247,5 203 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela 8. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

(w %). 

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

ŁÓDZKIE 7,2 6 4,9 4,5 4,1 4,8 4,4 

Burzenin 10,4 7,4 6,1 6 5,5 5,4 4,4 

Pęczniew 8,8 6,8 5,8 5,8 5,6 6,2 6 

Sieradz 6,5 4,9 4,1 4,1 4 4,6 3,8 

Warta 8,2 6,8 4,6 4,6 4,6 5,1 4 

Średnia z gmin LGD 8,475 6,475 5,15 5,125 4,925 5,325 4,55 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela 9. Pracujący w gminach (dane do roku 2020) 

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

ŁÓDZKIE 573863 587872 603922 617004 621356 614021 - 

Burzenin 303 317 320 356 348 361 - 

Pęczniew 275 275 0 287 290 0 - 

Sieradz 1615 1776 1698 1733 1925 1883 - 

Warta 1238 1274 1323 1227 1199 1111 - 

Średnia z gmin LGD 857,75 910,5 835,25 900,75 940,5 838,75 - 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

4.      Sektor społeczny  

 

Na analizowanym terenie widoczny jest aktywny udział lokalnej społeczności poprzez 

angażowanie się w funkcjonowanie fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Gminy z 

obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” średnio wykazują się dużo wyższą 
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aktywnością społeczną w porównaniu z całym województwem łódzkim. Widać jednak 

znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi terenami. Najwięcej stowarzyszeń, fundacji i 

innych organizacji społecznych funkcjonuje w gminie Pęczniew. Najmniej zaś, wręcz poniżej 

średniej dla całego województwa, działa w gminie Sieradz, choć ich ilość systematycznie 

rośnie.  

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 

ŁÓDZKIE 33 35 36 34 35 36 37 

Burzenin 36 38 40 38 40 40 37 

Pęczniew 65 68 69 64 66 66 70 

Sieradz 25 25 27 27 31 31 34 

Warta 57 58 58 51 54 54 55 

Średnia z gmin LGD 45,75 47,25 48,5 45 47,75 47,75 49 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

5. Pomoc społeczna 

 

Duże wyzwanie na obszarze „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” może stanowić 

potrzeba bezpośredniego wsparcia wielu rodzin. Na tle całego województwa łódzkiego widać, 

że mieszkańcy analizowanego obszaru w 2015 roku byli prawie dwukrotnie częściej 

beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej. W 2020 r. w każdej z gmin zauważalna była 

tendencja spadkowa. Najniższy wskaźnik w roku 2020 osiągnęła gmina Sieradz - w przeliczeniu 

na 10 tysięcy ludności w tej gminie ze środowiskowej pomocy społecznej korzystały 283 osoby. 

Dużo słabiej sytuacja wygląda w gminie Pęczniew - tam wsparcia w 2020 r. potrzebowało nadal 

1096 osób na 10 tysięcy mieszkańców.  

 

Tabela 11. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności (dane do roku 

2020). 

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

ŁÓDZKIE 704 639 563 533 452 398 - 

Burzenin 1157 1094 969 788 705 627 - 

Pęczniew 1803 1764 1660 1523 1352 1096 - 

Sieradz 969 811 621 492 378 283 - 

Warta 953 839 801 709 662 601 - 

Średnia z gmin LGD 1220,5 1127 1012,75 878 774,25 651,75 - 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 12. Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg 

kryterium dochodowego (dane do roku 2020). 

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

ŁÓDZKIE 77788 73154 67436 70164 56867 51552 - 

Burzenin 195 197 180 148 131 119 - 

Pęczniew 195 196 181 174 158 121 - 

Sieradz 333 298 242 203 176 137 - 

Warta 414 377 370 330 314 289 - 

Średnia z gmin LGD 284,25 267 243,25 213,75 194,75 166,5 - 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

6.      Zasoby naturalne, turystyka 

 

Tabela 13. Obszary prawnie chronione (w hektarach) w latach 2015 i 2021. 

Nazwa gminy Rok 2015 Rok 2021 

ŁÓDZKIE 357795,84 355961,77 

Burzenin 4293,9 4293,29 

Pęczniew 10439,99 8384,99 

Sieradz 6823,33 6820,83 

Warta 9038,31 6907,07 

Średnia z gmin LGD 7648,8825 6601,545 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Na terenie „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” do obszarów chronionych 

należą:   

• Park krajobrazowy w Brodni, 
• Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu   
• Rezerwat leśny Półboru w lokalizacji: uroczysko "Woźniki", Leśnictwo Męcka Wola, 

Nadleśnictwo Sieradz, teren gminy Sieradz.   
• Rezerwat ornitologiczny "Jeziorsko" w południowej części  zbiornika Jeziorsko aż do linii 

łączącej miejscowość Jeziorsko z miejscowością Brodnia, teren gminy Pęczniew,  Miasto i 
Gmina Warta.    

• Natura 2000 PLB 100002 - obszar obejmuje zbiornik zaporowy o powierzchni 1700- 4200 
ha i głębokości do 2,5 m (wody zajmują 31% powierzchni ostoi) wraz z otaczającymi go 
terenami.  

• Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - znajduje się na terenie powiatów 
łaskiego, sieradzkiego,  wieluńskiego, zduńskowolskiego  

Na terenie „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” znajdują się ponadto pomniki 

przyrody, parki podworskie, pomniki przyrody nieożywionej.   
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Mimo wielu walorów przyrodniczych terenu ilość miejsc noclegowych na obszarze „Lokalnej 

Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” na przestrzeni lat jedynie nieznacznie się wahała, ale 

finalnie w 2021 r. średnia jest praktycznie ta sama co w roku 2015. Na chwilę obecną we 

wszystkich gminach dostępnych jest łącznie 705 miejsc noclegowych.   

 

Tabela 14. Miejsca noclegowe w lipcu. 

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

ŁÓDZKIE 23128 23186 22210 23369 24153 21821 21781 

Burzenin 288 288 288 288 288 144 280 

Pęczniew 219 170 270 269 289 238 131 

Sieradz 124 118 124 124 121 124 124 

Warta 65 65 65 65 65 65 170 

Średnia z gmin LGD 174 160,25 186,75 186,5 190,75 142,75 176,25 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

 

5.2. Opinie i potrzeby mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Wykres 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”? 

 

Źródło: badania własne  
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Spośród mieszkańców gmin obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” połowa 

respondentów uważa swoją gminę za miejsce dobre do życia i do realizacji podstawowych 

potrzeb (51%), a ⅓ mieszkańców ma mieszane odczucia w tym temacie. Z powyższym 

stwierdzeniem zdecydowanie nie zgadza się tylko 8% ankietowanych.  

 

Wykres 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”? 

 

Źródło: badania własne 

Przeważająca większość (61%) odpowiadających zgadza się (“raczej” lub “zdecydowanie”), że 

w przeciągu ostatnich lat warunki do życia w ich gminie poprawiły się. Przeciwnego zdania jest 

25% respondentów z gmin obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko”, a 12% 

wskazało na odpowiedź „trochę tak/trochę nie”.  
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Wykres 3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: 

 

Źródło: badanie własne 

 

Mieszkańcy obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” jako najbardziej 

korzystne oceniają w gminie: infrastrukturę i ofertę sportową i rekreacyjną; atrakcyjność 

turystyczną terenu oraz promocję dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki. 

Nieco słabiej oceniane są infrastruktura drogowa i poczucie tożsamości mieszkańców z 

regionem. Niekorzystnie odbierane są natomiast możliwości zatrudnienia poza rolnictwem - 

33% respondentów ocenia je jako złe lub bardzo złe. Tylko 28% mieszkańców gmin z obszaru 

„Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” uważa, że w ich regionie panują sprzyjające 

warunki dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy. Za mało efektywne uważane są również 

działania na rzecz kobiet i osób przed 34 rokiem życia.  
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Wykres 4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń: 

 

Źródło: badanie własne 

 

Respondenci z obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” w przeważającej 

większości deklarują umiejętność wskazania najważniejszych atrakcji turystycznych regionu, 

znajomość najważniejszych faktów historycznych dotyczących swojej miejscowości/gminy 

oraz częsty udział w wydarzeniach organizowanych w gminie, a 60% mieszkańców zgłasza, że 

pomaga w przygotowaniu tych uroczystości. Ponad połowa ankietowanych uważa, że na 

terenie gminy są sprzyjające warunki dla turystyki. Z drugiej strony - większość mieszkańców 

zauważa bardzo małą aktywność ze strony inwestujących przedsiębiorców.  
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Wykres 5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie? 

 

Źródło: badanie własne  

Ponad połowa badanych z obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” jest 

zadowolona z warunków życia w gminie, a 30% pozostaje przy stanowisku “trochę tak/trochę 

nie”. Jedynie 3% mieszkańców stwierdza, że jest zdecydowanie niezadowolona z warunków 

życia na terenie swojej gminy.  

 

Wykres 6. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? 

 

Źródło: badanie własne  
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Wykres 7. Jakie są powody? 

 

Źródło: badanie własne  

 

Aż 30% mieszkańców bierze pod uwagę możliwość zmiany miejsca zamieszkania, czego 

głównym powodem może być brak perspektyw zawodowych.  

 

Wykres 8. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze 

środków unijnych w ostatnim roku? 

 

Źródło: badanie własne  

 

Prawie ⅔ mieszkańców badanego obszaru korzystało z infrastruktury/obiektów 

finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku. Warto zauważyć, że kolejne 18% 

respondentów nie potrafi wskazać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 
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Wykres 9. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się 

zainteresowaniem mieszkańców? 

 

Źródło: badanie własne 

Aż 63% respondentów stwierdza, że projekty związane z poprawą infrastruktury są atrakcyjne 

dla mieszkańców, jedynie 3% postrzega je jako nieciekawe. 

 

Wykres 10. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, 

festyny finansowanych ze środków unijnych, począwszy od 2016 r.? 

 

Źródło: badanie własne 
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Wykres 11. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się zainteresowaniem mieszkańców? 

 

Źródło: badanie własne 

 

Z projektów (np. szkoleń, festynów) finansowanych ze środków unijnych skorzystało 45% 

mieszkańców gmin „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko”. Prawie połowa 

ankietowanych uważa te projekty za cieszące się zainteresowaniem mieszkańców.  
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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: badanie własne 

Z zestawienia wynika, że mieszkańcy gmin obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze 

Jeziorsko” wsparliby jako pierwsze projekty dotyczące poprawy infrastruktury drogowej. 

Często wskazywane były również potrzeba zainwestowania w infrastrukturę oraz ofertę 

sportową i rekreacyjną, a także zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem. W dużej 

mierze te wskazania pokrywają się z odpowiedziami pojawiającymi się na pytanie dotyczące 

największych problemów społecznych mieszkańców. Wymieniane wówczas były trudności na 

rynku pracy, braki w infrastrukturze drogowej, sportowej i kulturalnej, a także problemy w 

zakresie działania wspólnotowego.  

 

 

4%

4%

6%

6%

8%

9%

9%

11%

11%

11%

13%

13%

26%

28%

45%

Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku
życia

Warunki życia osób niepełnosprawnych

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby przed 34
rokiem życia

Infrastruktura i oferta kulturalna

Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów
naturalnych, turystyki

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych

Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez kobiety

Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej

Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań)

Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy
lokalne)

Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem

Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna

Infrastruktura drogowa



   

30 

 

5.3. Funkcjonowanie LGD 

Ocena pracy biura 

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

działa: 

 

Źródło: badanie własne 

 

Wykres 14. Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD 

 

Źródło: badanie własne 
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Funkcjonowanie „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” oceniane jest bardzo 

dobrze przez 90% mieszkańców biorących udział w ankiecie. Za mocne strony Biura przyjmuje 

się łatwość umówienia się na spotkanie z pracownikami oraz możliwość uzyskania odpowiedzi 

na wiele pytań w kontakcie telefonicznym. Ponadto według 93% mieszkańców strona 

internetowa zawiera aktualne informacje, a godziny pracy biura LGD są dogodne dla klientów. 

Wykres 15. Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD 

 

Źródło: badanie własne 

Odbiorcy bardzo wysoko cenią sobie komunikatywność, zaangażowanie, uprzejmość i 

kompetencje pracowników Biura „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko”.  
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Wykres 16. Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Biura LGD w poniższych wymiarach: 

 

Źródło: badanie własne 

Respondenci są w 100% zgodni co do właściwego prowadzenia doradztwa przez Biuro 

„Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko”. Bardzo wysoko oceniane jest także 

funkcjonowanie biura w wymiarze organizacji naboru wniosków, prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych dla mieszkańców oraz pozyskiwania dodatkowych funduszy 

zewnętrznych. Stosunkowo najtrudniej było im się odnieść do oceny współpracy „Lokalnej 

Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” z innymi LGD, co mogło wynikać z braku dostępu do 

odpowiednich informacji.  

Wśród ewentualnych działań wartych wprowadzenia w celu skuteczniejszego rozwiązywania 

problemów społecznych pojawiły się pojedyncze wskazania, aby: prowadzić jeszcze więcej 

naborów, szkoleń i warsztatów; aktualizować ofertę LSR o sugestie mieszkańców; aktywnie 

uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. 

 

Głównymi źródłami informacji dotyczących funkcjonowania „Lokalnej Grupy Działania – 

Przymierze Jeziorsko” są dla mieszkańców oficjalna strona internetowa LGD oraz bezpośrednie 

kontakty z pracownikami Biura LGD.  
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Wykres 17. Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy 

Działania? 

 

Źródło: badanie własne 

Wykres 18. Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do LGD 

byłby dla Pani/Pana najbardziej odpowiedni? 

 

Źródło: badanie własne 
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Kontakt mailowy i ankieta elektroniczna, a następnie kontakt z przedstawicielem LGD 

(telefonicznie lub bezpośrednio) zostały wskazane przez ponad 50% mieszkańców jako 

preferowane kanały przekazywania informacji zwrotnej. 

 

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

mieszkańców? 

 

Źródło: badanie własne 

Najczęstszym źródłem informacji o potrzebach innych stanowią dla respondentów 

bezpośrednie rozmowy z innymi mieszkańcami (83%). Swoją wiedzę czerpią również z 

własnych doświadczeń oraz rozmów z samorządowcami i członkami organizacji 

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

mieszkańców? 

 

Źródło: badanie własne 

Ponad 95% mieszkańców gmin obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” 

stwierdza, że ogłaszane przez LGD nabory wniosków dobrze wpisywały się w potrzeby 

mieszkańców.  
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Wykres 21. Czy realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w rozwiązywaniu 

problemów społecznych związanych z potrzebą:? 

 

Źródło: badanie własne 

W większości przypadków ankietowani wskazują, że realizowane nabory stanowiły duże 

wsparcie dla rozwiązywania społecznych problemów, zwłaszcza w obszarze zakładania             i 

rozwijania działalności gospodarczej, promocji regionu, rozwoju infrastruktury społecznej      i 

kulturalnej czy zachowaniem dziedzictwa regionalnego. Więcej wątpliwości mieszkańcy mają 

w przypadku adekwatności pomocy związanej z infrastrukturą drogową czy rozwojem 

aktywności społecznej mieszkańców (np. warsztaty, pikniki, spotkania).  
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Wykres 22. Czy Pana(i) zdaniem środki finansowe przeznaczone na wdrażanie Lokalnej 

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

 

Źródło: badanie własne 

Prawie wszyscy mieszkańcy gmin obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” 

stwierdzili, że ich zdaniem środki finansowe przeznaczone na wdrażanie LSR zostały wydane 

efektywnie, z korzyścią dla społeczności lokalnej.  

 

Wykres 23. Czy Pana(i) zdaniem za pomocą innych projektów można byłoby osiągnąć 

podobne rezultaty? 

 

Źródło: badanie własne 

Tylko 11% respondentów ma przekonanie, że inne projekty mogłyby przynieść więcej korzyści. 

Wśród odpowiadających panuje jednak duże niezdecydowanie - aż 41% mieszkańców gmin 
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obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” ma trudności z udzieleniem 

jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.  

 

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

rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców obszaru LGD? 

 

Źródło: badanie własne 

Za podejmowaniem przez „Lokalną Grupę Działania – Przymierze Jeziorsko” wyzwań 

wykraczających poza Lokalną Strategię Działania opowiada się ponad połowa mieszkańców. 

Ponadto, aż 30% respondentów nie udziela zdecydowanej odpowiedzi, pozostając przy 

wskazaniu “trudno powiedzieć”. Tylko 19% stwierdza, że LGD powinna ograniczyć się w swoich 

działaniach jedynie do założeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Doradztwo biura LGD  

Na przestrzeni lat 2016-2021 z możliwości otrzymania wsparcia doradczego skorzystało szereg 

rozmaitych instytucji lokalnych oraz osób fizycznych. Już w latach 2016 i 2017 doradztwa 

udzielono 248 razy. W kolejnych latach ilość konsultacji rosła. Do końca 2021 r. wnioski złożyło 

108 podmiotów, a doradztwa udzielono 428 razy. Jakość doradztwa poddano weryfikacji 

poprzez ankiety przeprowadzane z mieszkańcami, korzystającymi ze wsparcia pracowników 

biura. Okazuje się, że na pięciostopniowej skali bardzo wysoko oceniono całokształt pracy 

Biura „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko”. Spośród 428 ocen za każdym razem 

bardzo dobrze były odbierane wiedza i kompetencje pracowników, komunikatywność 

przekazu i użyteczność informacji. Każdorazowo również rozmowa z doradcą spełniała 

oczekiwania potencjalnych beneficjentów projektu.  
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Plan komunikacji i plan szkoleń 

Plan komunikacji skierowany był do wszystkich grup społecznych zamieszkujących obszar 

„Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko”. Szczególne narzędzia komunikacji 

przewidziano dla wcześniej zidentyfikowanych grup docelowych interwencji, w tym dla grup 

defaworyzowanych. Celem podejmowanych działań było zachęcenie potencjalnych 

beneficjentów i mieszkańców obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” do 

korzystania ze środków wsparcia na  rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju wskazanych w 

PROW 2014-2020 oraz upowszechnianie efektów wykorzystania funduszy unijnych 

kierowanych na obszar LSR.  

Za istotne dla osiągnięcia tych celów uznano: 

1. spotkania informacyjne w formie szkoleń, konferencji, seminariów czy warsztatów;  

2. publikację i dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych; 

3. udział w targach, wystawach, imprezach masowych i innych spotkaniach;  

4. stworzenie strony internetowej;  

5. promocję i przekazywanie informacji w środkach masowego przekazu (kampanie 
telewizyjne/radiowe/prasowe);  

6. opracowanie jednolitego systemu wizualizacji indywidualnej LGD. 

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane w 100%. Wspierając się nowymi 

technologiami, korzystano zarówno ze stron internetowych (LGD, gmin), jak i portali 

społecznościowych. Odbywały się spotkania informacyjno-konsultacyjne, udostępniano 

ankiety w wersji elektronicznej. Na bieżąco była mierzona jakość i wydajność 

przeprowadzanych działań.  

Szkolenia odbywały się zgodnie z „Planem szkoleń” stanowiącym załącznik do „Umowy 

ramowej”. Adresatami tej formy działań byli pracownicy biura i Rada LGD, aby w oparciu o 

nową wiedzę i umiejętności sprawniej podejmować kolejne inicjatywy. Podczas szkoleń 

poruszano tematy: procedur wniosków grantowych; zasad oceny i wyboru projektów do 

finansowania; wspierania procesu systemem online; zasad ewaluacji i monitoringu lokalnej 

strategii kierowanej przez społeczność.  

Przeprowadzono ponadto dwie wizyty studyjne (pierwsza - 4 dniowa, kolejna - 3 dniowa). 

 

Funkcjonowanie organów – Zarząd, Rada, Walne Zebranie Członków  

Władzami Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” są następujące 

organy: Walne  Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia (8 członków), Rada Stowarzyszenia 

(organ decyzyjny – 14 członków) oraz Komisja Rewizyjna (4 członków). Spotkania Walnego 

Zebrania Członków odbywały się przynajmniej raz w roku. Najwięcej posiedzeń odbyło się w 

2021 r. - były to trzy spotkania, w tym 2 zmieniające procedury wyboru operacji ze względu na 



   

40 

 

zmiany w wytycznych. Posiedzenia Zarządu miały miejsce nieco częściej, średnio 3-4 razy do 

roku, a w 2020 roku odbyło się aż 5 spotkań (w tym 1 zmieniające procedury wyboru operacji 

ze względu na zmiany w wytycznych).  

Posiedzenia Rady LGD były uzależnione od naboru wniosków. W związku z powyższym: 

 

2016 r. Ilość posiedzeń: 0 (brak naborów) 

2017 r.  Ilość posiedzeń: 2 

2018 r. Ilość posiedzeń: 2 

2019 r. Ilość posiedzeń: 1 

2020 r. Ilość posiedzeń: 1 

2021 r.  Ilość posiedzeń: 5  

 

Rozpoznawalność LGD 

Wykres 25. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania Przymierze Jeziorsko? 

 

Źródło: badanie własne 
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11%

Tak znam, słyszałam/em Nie znam, nie słyszałam/em
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Wykres 26. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania? 

 

Źródło: badanie własne 

Prawie 90% osób uczestniczących w badaniu podało, że zna „Lokalną Grupę Działania -

Przymierze Jeziorsko”. Swoją wiedzę czerpią głównie z informacji podawanych przez instytucje 

(urząd, szkoła), dużo rzadziej z prasy lokalnej lub od znajomych. 18% respondentów 

uczestniczyło w działaniach LGD lub brało udział w projektach. 

 

 

Inne działania LGD 

Wśród wielu działań podejmowanych przez „Lokalną Grupę Działania -Przymierze Jeziorsko” 

nie sposób pominąć udziału w licznych inicjatywach lokalnych, mających na celu aktywizację 

społeczności oraz nawiązywanie i podtrzymywanie sprzyjających współpracy relacji z 

mieszkańcami okolicy: 

1. Spotkania i imprezy rocznicowe, okołoświąteczne oraz wydarzenia regionu 
o Dożynki w Gminie Burzenin, Pęczniew, Sieradz, Warta  
o Dni Warty (gm. Warta)   
o Regaty o błękitną wstęgę Zalewu Jeziorsko (gm. Warta)   
o „Kraina mlekiem i miodem płynąca” (gm. Burzenin)   
o 10-lecie organizacji pozarządowych (tj. OSP, zespołów śpiewaczych, KGW, itd.)   
o Spotkania opłatkowe w gminach, organizacjach pozarządowych   

2. Wyjazdy na targi, wizyty studyjne (inne niż projekty współpracy i KSOW), np: 
o Jarmark Powiatowy w Sieradzu 
o MIXER Regionalny w Sieradzu  
o Wyjazd studyjno-szkoleniowy do województwa lubuskiego w 2019 r. 

3. Działania LGD na rzecz promocji obszaru (marka regionalna, organizacja lub 
współorganizacja wydarzeń, rajdów, wycieczek, spływów kajakowych itp.) 

o “Piesza wyprawa nordic walking do Egiptu”/”Hulajnogą do Egiptu” (impreza 
cykliczna) 
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o Współorganizacja gminnego konkursu pt: „ZACZAROWANY OGRÓD” 
o Piknik LGD w gminach Burzenin, Sieradz, Pęczniew i Warta (impreza cykliczna) 

4. Udział w projektach spoza PROW (KSOW) 
o Operacja pt.: „Lato w teatrze”, źródło finansowania: Instytut Teatralny im. 

Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Był to program Instytutu Teatralnego 
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest 
popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składał się z konkursu 
grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla 
dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-
edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. 

o Operacja pt.: „Światowe Dni Turystyki”, źródło finansowania: Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 

o Operacja pt.: „Piknik Ziemi Poddębickiej”, źródło finansowania: Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, wydarzenie promujące lokalne 
potrawy ziemi poddębickiej, a także piknik strażacki. 

o Operacja pt.: „Mikrogrant – Świąteczna Przemiana Łączy Pokolenia” 
(przedstawienie dla dzieci), źródło finansowania: Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi.  

o Operacja pt.: "Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne 
tradycje folkloru muzycznego” (zakup instrumentów, zaspokojenie potrzeb w 
zakresie dostępu do edukacji muzycznej, podniesienie kwalifikacji członków 
kadry), źródło finansowania: Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego. 

5. Inne działania m.in.: 
o Konferencja „Podejście LEADER w Polsce” 
o Wydanie broszury informacyjnej nt. możliwości pozyskiwania środków w 

ramach budżetu LGD 
o Spotkanie Łódzkiej Sieci LGD 
o Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – 

Przymierze Jeziorsko” 
o Spotkanie przedstawicieli LGD z Samorządem Województwa Łódzkiego 
o Spotkanie szkoleniowo-informacyjne z LGD woj. łódzkiego w ramach inicjatywy 

LEADER objętej PROW 
o Event Warta Gaming 2017  
o Kongres Biogospodarki EBCL 2019 
o Konferencja ogólnopolska „LEADER dziś i jutro” 
o Wsparcie finansowe i rzeczowe 34 ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego 

szlakiem bursztynowym „HELLENA TOUR 2019” 
o Wsparcie finansowe w wydaniu książki z okazji jubileuszu 105-lecia Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Chojnem 
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5.4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

Realizacja rzeczowa – stan na 31.12.2021 r.  

Z poniższej, obszernej tabeli jasno wynika, że większość planowanych przedsięwzięć 

zrealizowano, w kilku przypadkach rozszerzając wręcz zakładane pułapy (np. odnowiono 

więcej zabytków, zdecydowanie więcej podmiotów otrzymało wsparcie doradcze). Część 

działań jest na etapie realizacji - po podpisaniu umowy odbywają się konkretne prace, ale 

jeszcze finalnie nie dokonano rozliczenia wszelkich operacji.  

Za znaczącą trudność można uznać zrealizowanie tylko 1 z planowanych 5 przedsięwzięć 
dotyczących rozwoju niezwykle potrzebnej infrastruktury drogowej.   

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 
Jednostka 
miary 

Stan 
docelowy Realizacja 

        Umowy Płatności 

1.1.A.1 Podniesienie 
atrakcyjności obszaru poprzez 
budowę, przebudowę i/lub 
wyposażenie ogólnodostępnej 
niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej. 

W1.1.A.1 - Liczba 
nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej, 
kulturalnej i 
rekreacyjnej. obiekt 28 100,0% 75,0% 

1.1.B.1 Rozwój infrastruktury 
drogowej poprawiającej 
dostępność obiektów 
użyteczności publicznej - 
budowa lub przebudowa 
publicznych dróg gminnych lub 
powiatowych. 

W1.1.B.1 - Liczba 
operacji w zakresie 
infrastruktury 
drogowej w zakresie 
włączenia 
społecznego. obiekt 5 20,0% 20,0% 

1.2.1 Realizacja inicjatyw 
związanych z pielęgnowaniem 
oraz zachowaniem dziedzictwa 
lokalnego. 

W1.2.1 - Liczba 
zabytków poddanych 
pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim w 
wyniku wsparcia 
otrzymanego w ramach 
realizacji strategii. obiekt 6 150,0% 150,0% 

1.3.1 Współpraca służąca 
rozwojowi obszaru, w tym w 
zakresie ochrony środowiska i 
przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu. 

W1.3.1 - Liczba 
zrealizowanych 
krajowych projektów 
współpracy. sztuka 1 100,0% 100,0% 

2.1.A.1 Promocja lokalnego 
dziedzictwa kulturowego, 
historycznego i przyrodniczego. 

W2.1.A.1 - Liczba 
wydanych publikacji 
broszur, ulotek, map, 
albumów. komplet 5 80,0% 80,0% 
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2.1.B.1 Wzmacnianie 
potencjału podmiotów 
działających w sferze kultury. 

W2.1.B.1 - Liczba 
zakupionych strojów, 
instrumentów, 
akcesoriów. komplet 3 133,3% 133,3% 

2.2.A.1 Realizacja inicjatyw 
związanych z pielęgnowaniem 
oraz zachowaniem lokalnego 
dziedzictwa przyrodniczego, 
kulturowego i historycznego 
obszaru. 

W2.2.A.1 - Liczba 
zorganizowanych 
imprez, wydarzeń 
kultywujących oraz 
promujących tradycje 
obszaru LGD. sztuka 20 95,0% 95,0% 

2.2.B.1 Wzmacnianie kapitału 
społecznego poprzez zdrowy 
tryb życia, dziedzictwo kulturę 
obszaru. 

W2.2.B.1 - Liczba 
zorganizowanych 
szkoleń, warsztatów z 
oddolnych inicjatyw 
lokalnych. sztuka 12 108,3% 33,3% 

2.2.C.1 Działania służące 
podnoszeniu kompetencji, 
wiedzy i umiejętności osób 
zaangażowanych we wdrażanie 
LSR. 

W2.2.C.1.1 - 
Liczba osobodni 
szkoleń dla 
pracowników LGD. 

osobodzie
ń 18 111,1% 111,1% 

  

W2.2.C.1.2 - 
Liczba osobodni 
szkoleń organów LGD. 

osobodzie
ń 118 100,0% 100,0% 

  

W2.2.C.1.3 - 
Liczby podmiotów, 
którym udzielonego 
doradztwa. sztuka 300 142,7% 142,7% 

2.2.D.1 Działania służące 
aktywizacji społeczności 
lokalnej. 

W2.2.D.1 - Liczba 
spotkań 
informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami. sztuka 16 125,0% 125,0% 

2.3.A.1 Działania służące 
wzmocnieniu kapitału 
społecznego w zakresie 
ochrony środowiska oraz 
wspieranie inicjatyw służących 
przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu. 

W2.3.A.1 - Liczba 
zorganizowanych 
szkoleń, warsztatów, 
spotkań 
informacyjnych w 
zakresie ekologii, 
ochrony środowiska, 
zasobów 
przyrodniczych. sztuka 1 100,0% 100,0% 

2.3.B.1 Działanie w zakresie 
współpracy służącej rozwojowi 
obszaru. 

W2.3.B.1 - Liczba 
zrealizowanych 
projektów współpracy 
w tym projektów 
współpracy 
międzynarodowej. sztuka 1 0,0% 0,0% 
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3.1.1 Przedsiębiorczy region. 

W3.1.1.1 - Liczba 
operacji polegających 
na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa. sztuka 28 78,6% 50,0% 

  

W3.1.1.2 - Liczba 
operacji polegających 
na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa. sztuka 4 75,0% 75,0% 

3.2.1 Przedsiębiorczy i 
innowacyjny region. 

W3.2.1 - Liczba operacji 
ukierunkowanych na 
innowacje. sztuka 2 100,0% 100,0% 

 

Postęp finansowy – stan na 31.12.2021 r.  

Na poniższym wykresie wyraźnie widać, że największe środki finansowe przeznaczono na 

tworzenie infrastruktury (drogowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej), integrację lokalną 

oraz rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej. W każdym z tych obszarów część 

środków została już przyznana i wypłacona. W dalszym ciągu do realizacji na infrastrukturę 

pozostało jeszcze 50% z zakładanego budżetu, na oddolne inicjatywy lokalne - 62% budżetu, a 

także 45% budżetu na działalności gospodarcze. Ponadto, pozostały również duże środki 

finansowe na istotną przyszłościowo edukację proekologiczną (dotychczas do realizacji 

przekazano jedynie 30% z przyznanego budżetu).  

 wypłacone zakontraktowane 
pozostałe do 
realizacji 

1.1.A.1 Podniesienie atrakcyjności obszaru 
poprzez budowę,  przebudowę i/lub 
wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej. 954 628 zł 280 994 zł 9 378 zł 

1.1.B.1 Rozwój infrastruktury drogowej 
poprawiającej dostępność obiektów 
użyteczności publicznej - budowa lub 
przebudowa publicznych dróg gminnych lub 
powiatowych. 296 953 zł 3 000 zł 949 033 zł 

1.2.1 Realizacja inicjatyw związanych z 
pielęgnowaniem oraz zachowaniem dziedzictwa 
lokalnego.  212 187 zł 0 zł 7 813 zł 

1.3.1 Współpraca służąca rozwojowi obszaru, w 
tym w zakresie ochrony środowiska i 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 50 893 zł 19 107 zł 0 zł 

2.1.A.1 Promocja lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego i przyrodniczego. 42 166 zł 309 zł 6 025 zł 
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2.1.B.1 Wzmacnianie potencjału podmiotów 
działających w sferze kultury. 107 969 zł 0 zł 2 031 zł 

2.2.A.1 Realizacja inicjatyw związanych z 
pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego 
dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 
historycznego obszaru. 314 786 zł 0 zł 555 414 zł 

2.2.B.1 Wzmacnianie kapitału społecznego 
poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo kulturę 
obszaru. 91 802 zł 167 998 zł 700 zł 

2.2.C.1 Działania służące podnoszeniu 
kompetencji, wiedzy i umiejętności osób 
zaangażowanych we wdrażanie LSR. 31 112 zł 0 zł 888 zł 

2.2.D.1 Działania służące aktywizacji 
społeczności lokalnej. 14 400 zł 0 zł 1 600 zł 

2.3.A.1 Działania służące wzmocnieniu kapitału 
społecznego w zakresie ochrony środowiska oraz 
wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu 
zmianom klimatu. 45 000 zł 0 zł 5 000 zł 

2.3.B.1 Działanie w zakresie współpracy służącej 
rozwojowi obszaru. 0 zł 0 zł 100 000 zł 

3.1.1 Przedsiębiorczy region. 2 075 000 zł 800 000 zł 901 885 zł 

3.2.1 Przedsiębiorczy i innowacyjny region. 200 000 zł 0 zł 0 zł 

 

Opis projektów współpracy 

Ze względu na bardzo duży udział projektów grantowych w budżecie LSR to właśnie na nich 

skupiona była uwaga pracowników. „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” 

dotychczas zrealizowała jeden krajowy projekt współpracy. Projekt SPORT (“Siłownie Punktem 

Obszaru Rekreacji Turystycznej”) powstał na bazie współpracy, nawiązanej podczas realizacji 

wcześniejszego projektu w okresie PROW 2007-2013. Na obszarze 37 gmin zostało 

utworzonych 37 siłowni terenowych (na świeżym powietrzu), wraz z innowacyjnymi 

oznaczeniami w postaci kodów QR, za pośrednictwem których powstała elektroniczna mapa z 

lokalizacjami tych siłowni.  

Partnerzy Projektu SPORT:  

1. Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” – Koordynator. 
2. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”. 
3. Lokalna Grupa Działania „Podkowa”. 
4. Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. 
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Już niebawem wspólnie z LGD „Podkowa” zostanie wdrożony kolejny krajowy projekt 

współpracy z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz wzmocnienia kapitału 

społecznego.  

Dodatkowo ruszyły również prace nad realizacją zagranicznego projektu współpracy, który 
będzie realizowany wspólnie z LGD „Między Prosną, a Wartą”. Projekt ukierunkowany będzie 
na ochronę środowiska naturalnego, odnawialne źródła energii oraz wzmocnienie kapitału 
społecznego.   
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6. Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze 

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

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowano 3 cele ogólne. Pierwszy dotyczył rozwoju 

infrastruktury koniecznej do poprawy jakości życia mieszkańców. Drugi odnosił się do 

wzmocnienia kapitału społecznego obszaru, a ostatni do wspierania przedsiębiorczości. 

Wskaźniki przypisane do celów mogą być ostatecznie zweryfikowane dopiero w 2023 roku, na 

podstawie ankiet monitorujących oraz danych ewaluacyjnych LGD. Obserwując postępy 

realizacji strategii oraz osiąganie wskaźników produktu i rezultatu nie ulega wątpliwości, że 

osiągnięty zostanie również założony wpływ na cele główne. Jednak z podsumowaniem 

musimy poczekać do zakończenia wdrażania strategii i rozliczenia ostatnich wniosków.  

CEL OGÓLNY 1 Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury 

Wskaźniki oddziaływania 
dla celu ogólnego I  

Jednostka miary  Stan 
początkowy 
2016 rok  

Plan 
2023rok  

Źródło danych sposób 
pomiaru  

Wzrost liczby osób 
deklarujących poprawę 
jakości życia na 
obszarze LGD. 

osoba 0%  15%  - Ankiety monitorujące, - 
Dane ewaluacyjne LGD. 

 

CEL OGÓLNY 1 Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru 
LGD. 

Wskaźniki oddziaływania 
dla celu ogólnego I  

Jednostka miary  Stan 
początkowy 
2016 rok  

Plan 
2023rok  

Źródło danych sposób 
pomiaru  

Wzrost liczby inicjatyw 
lokalnych aktywizujących 
społeczność. 

sztuka 0  11  - Ankiety monitorujące, - 
Dane ewaluacyjne LGD. 

 

CEL OGÓLNY 1 Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości w celu ograniczenia ubóstwa 

Wskaźniki oddziaływania 
dla celu ogólnego I  

Jednostka miary  Stan 
początkowy 
2016 rok  

Plan 
2022rok  

Źródło danych sposób 
pomiaru  

Wzrost liczby 
utworzonych i 
rozwiniętych podmiotów 
gospodarczych. 

sztuka 0 34  - Ankiety monitorujące,  
- Dane ewaluacyjne LGD. 

 

 

Ocena wpływu na kapitał społeczny  
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Wydaje się, że działalność „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” w zdecydowanie 

korzystny sposób wpływa na otoczenie i budowanie kapitału społecznego. Wynika to ze 

specyfiki projektów, które są wdrażane. Był to przede wszystkim szereg małych przedsięwzięć 

grantowych, nad którymi pracownicy LGD mieli stałą pieczę, począwszy od udzielania pomocy 

w tworzeniu spójnego projektu, w zapisaniu go i w formalnym złożeniu, a skończywszy na 

dokładnym rozliczeniu przyznanych i wykorzystanych środków finansowych. Podczas spotkań 

organizowanych w ramach projektów uczestnicy rozwijali swoje umiejętności w rozmaitych 

obszarach. Panie z koła gospodyń wiejskich miały szansę nabyć nowe umiejętności kulinarne 

podczas warsztatów praktycznych. Dzieciom zaoferowano ciekawą ofertę ogólnorozwojową 

w szkółce piłkarskiej. Warsztaty literackie stanowiły natomiast okazję do integracji 

społeczności, wzbogacenia wiedzy oraz zmierzenia się z ćwiczeniami dramowymi i 

wchodzeniem w role. Mniejsze i większe projekty grantowe cieszyły się dotychczas dużym 

zainteresowaniem w obszarze działania „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko”, a 

zatem w przyszłości z pewnością będą kontynuowane. Mieszkańcom podobało się, że od razu 

mogą przystąpić do realizacji, bez konieczności zaciągania kredytów na daną inwestycję, a 

rozliczenie projektów odbywa się lokalnie w biurze „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze 

Jeziorsko” i nie trzeba specjalnie jechać do Urzędu Marszałkowskiego.  

Kolejnym wartym uwagi aspektem są niewątpliwie duże inwestycje w infrastrukturę, która 

następnie staje się przyjazną przestrzenią do spotkań lokalnych (np. place zabaw, obiekty 

sportowe).  

 

Przedsiębiorczość  

Solidnym atutem dla przedsiębiorców jest większa dostępność oraz możliwość 

bezpośredniego i bliższego kontaktu z pracownikami biura LGD w porównaniu z tym, co 

oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Takie dobrze nakierowane wsparcie 

odpowiednio stymuluje lokalnych przedsiębiorców do wdrażania w życie kolejnych inwestycji. 

Dodatkowo - rozwój przedsiębiorczości bardzo pozytywnie wpływa na całą społeczność, 

tworzone są nowe miejsca pracy, wykorzystujące nowoczesne rozwiązania. Aż 50% budżetu 

„Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” było przeznaczone na wspieranie różnych 

gałęzi przedsiębiorczości. Większym zainteresowaniem i uznaniem cieszyły się przedsięwzięcia 

związane z podejmowaniem działalności, gdzie pieniądze pojawiały się “z góry”, dawały 

większe poczucie bezpieczeństwa w ostatnio mocno niestabilnej sytuacji ogólnoświatowej. 

Rezerwa w obszarze rozwijania działających już firm mogła być spowodowana obawami o 

przyszłości i ewentualną koniecznością zamykania inwestycji w razie pogłębiania się kryzysu. 

Doceniając wcześniejszy, pozytywny wkład w pobudzanie do działania obecnie wprowadzane 

jest również rozszerzenie zakresu działań LGD o udzielanie wsparcia również agroturystykom, 

zagrodom edukacyjnym i gospodarstwom opiekuńczym.  
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Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

Zarówno zbiornik zaporowy Jeziorsko, jak i dostęp do Warty stanowią duże walory turystyczne 

i znacznie podnoszą atrakcyjność terenu. Aktualna strategia „Lokalnej Grupy Działania – 

Przymierze Jeziorsko” nie koncentrowała się jednak na szczególnym zawężaniu się do działań 

tylko z obszaru turystyki. Celem było raczej rozszerzenie możliwości dla osób podejmujących 

różnorodne przedsięwzięcia. Zwrócono jednak uwagę na potrzebę pielęgnowania dziedzictwa 

kulturowego regionu. Działania dotyczyły zabytków w gminie Pęczniew, gminy Warta, 

przeorganizowania dawnej biblioteki publicznej w salę chóru, orkiestry dętej i przestrzeń 

zajęciową domu kultury.  

 

Grupy defaworyzowane  

Jako wyzwania na obszarze „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” zidentyfikowano 

stosunkowo wysoki poziom bezrobocia długotrwałego, wysoki poziom bezrobocia osób 

młodych (do 25 roku  życia) oraz osób starszych (50+), a dodatkowo duży odsetek osób 

korzystających z pomocy społecznej z powodu  ubóstwa i bezrobocia. Są to osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym. Te kwestie zostały dobrze zdiagnozowane przed przystąpieniem 

do działania i nadal pozostają aktualne. Dodatkowo można zauważyć, że warto objąć 

wsparciem również kobiety po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym wracające na rynek 

pracy. Wśród kryteriów naboru pojawiało się samozatrudnienie lub zatrudnienie na nowe 

stanowisko osoby z grupy defaworyzowanej.  

 

Innowacyjność  

Innowacyjność można rozumieć bardzo szeroko i właściwie wszystkie projekty, które pojawiły 

się w minionym okresie zostały docenione pod tym względem. Za punkt wyjścia przyjmowano 

perspektywę wnioskodawcy - to on uzasadniał szczegółowo, na czym zasadza się według niego 

innowacyjność przygotowanego projektu. Każde wyczerpujące uzasadnienie uzyskiwało 

aprobatę ze strony przedstawicieli „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko”.  

 

Projekty współpracy  

Na obszarze „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” podjęto dwa projekty 

współpracy, z czego jeden jest już w pełni zrealizowany. Choć od strony logistycznej są to 

przedsięwzięcia trudniejsze do przeprowadzenia, stanowią jednak wyjątkową możliwość do 

głębszej integracji i wymiany doświadczeń w szerszym gronie. Finansowanie odbywało się 

również bez większych problemów, w ramach środków własnych. W latach 2018-2020 był to 

projekt krajowy: SPORT – Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej.  

 

Ocena funkcjonowania LGD  



   

51 

 

Przedstawiciele „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” wyrażają zadowolenie ze 

współpracy z gminami partnerskimi. W ramach stowarzyszenia znajdują się cztery gminy, co 

pozwala na przejrzystą komunikację i lepszą współpracę. Podejmowane są działania 

animacyjne - przynajmniej dwa razy w roku, co pozwala na zauważenie przez lokalną 

społeczność. Dużym sukcesem jest z pewnością również zaproponowanie ciekawej i już 

rozpoznawalnej imprezy cyklicznej (tzw. “Wyprawa do Egiptu”), która cieszy się uznaniem 

społeczności lokalnej.  

 

Ocena procesu wdrażania  

Wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z planem, bez opóźnień. Nie 

zdarzyły się żadne kary za jakiekolwiek uchybienia. Pojawiły się natomiast dwa bonusy.   

Procedury były przedstawiane skrótowo każdemu wnioskującemu, podczas wstępnych 

rozmów, wszystkie szczegóły zawarto również na piśmie. Instrukcje do wniosku były czytelne, 

wnioskodawcy potrzebowali tylko drobnego wsparcia ze strony pracowników w bieżącym 

uzupełnianiu dokumentacji. Możliwe jest uzupełnienie/rozszerzenie kryteriów o wspieranie 

działań turystycznych i promocję produktów lokalnych. 

 

Wartość dodana podejścia LEADER 

Jako wartość dodaną podejmowanych działań można dostrzec, że  wiele organizacji, instytucji 

sięgających po granty wspiera następnie LGD podczas rozmaitych targów, promuje działania z 

ramienia LGD (mniejszy kontakt jest natomiast z przedsiębiorstwami niż z organizacjami). 

Przedsiębiorcy umieszczają na swoich stronach internetowych informacje o wprowadzanych 

innowacjach i o tym, skąd otrzymali fundusze. W ten sposób oni wspomagają proces promocji 

„Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko”.   

Lecz przede wszystkim - nie do przecenienia jest radość mieszkańców płynąca z tego, że mają 

swoje miejsca do spotkań lokalnych. Są to miejsca ogólnodostępne, w najbliższym otoczeniu i 

adekwatne do aktualnych potrzeb beneficjentów. Takie wydawałoby się proste działania są 

szczególnie istotne w odniesieniu do grup wykluczonych, do seniorów, którzy mają większą 

trudność z przemieszczaniem się, a nadal potrzebują takich przestrzeni do integracji i 

podtrzymywania więzi z sąsiadami.  

 

Dodatkowe pytania badawcze: 

W ramach strategii nie planowano komplementarności poszczególnych przedsięwzięć, ale w 

praktyce jedne operacje wpływały na realizację kolejnych wniosków. W gminie Sieradz miały 

miejsce warsztaty literackie. Były one zakończone przedstawieniem teatralnym. Tworzono 

nagrania w każdym sołectwie w taki sposób, że powstające następnie występy mogły być 
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kontynuacją wcześniejszych działań. Strategia „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze 

Jeziorsko” uzupełniała plany strategiczne współpracujących gmin i całego powiatu. 
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7. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

Postępy realizacji strategii można uznać za zadawalające. Przydzielenie dodatkowych funduszy 

spowodowało adekwatny wzrost wskaźników, więc trudno w obecnej sytuacji precyzyjne 

określić stan realizacji strategii. Znając sprawne i systematyczne działania biura LGD oraz 

dotychczasowe tempo osiągania wskaźników można liczyć na pełną realizację strategii w 

przedłużonym terminie. Jedynym niebezpieczeństwem stojącym przed LGD jest inflacja oraz 

zmieniające się warunki gospodarcze. Ma to przełożenie nie tylko na wnioski w zakresie 

przedsiębiorczości, ale również na te, które realizują samorządy. Szczególnego znaczenia 

nabiera tutaj wydłużający się czas weryfikacji wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. Zmiany 

cen i dezaktualizacja kosztorysów jest tym bardziej dotkliwa i w wielu przypadkach może 

skutkować rozwiązywaniem umów. Niestety wpływ LGD na ten proces jest znikomy więc 

trudno znaleźć również rekomendację.  

Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym. Szkieletem organizacji są gminy 

wchodzące w skład LGD. Współpraca ta odbywa się dobrze. Wzajemne zaufanie i wspólny cel 

powoduj, że LGD mogło liczyć na pomoc samorządów, a gminy wiedziały jakie profity mogą 

otrzymać wraz z realizacją budżetu. Drugim sektorem są organizacje pozarządowe. Dzięki 

projektom grantowym, ale również systematycznemu wsparciu relacje rozwinęły się w 

partnerską współpracę. Mimo rozdysponowaniu ponad połowy budżetu na rozwój 

przedsiębiorczości regionu to sektor gospodarczy jest najmniej aktywnym w funkcjonowaniu 

Stowarzyszenia. Przedsiębiorcy po rozliczeniu operacji rzadko kontynuują współpracę i 

pomagają w działaniach LGD. Rekomendację jest aktywizacja beneficjentów funduszy 

wspierających przedsiębiorczość tak, by systematycznie brali udział w bieżących działaniach 

LGD. 

Czternastoosobowa Rada LGD odpowiada, za wybór do dofinansowania najlepszych wniosków 

spośród złożonych w danym naborze. Najważniejszym narzędziem pracy Rady są lokalne 

kryteria wyboru operacji. To od ich jakości zależy czy wnioski wybrane będą mieć dużą szansę 

realizowalności i w konsekwencji osiągania wskaźników LSR. Członkowie Rady pełnią również 

rolę społeczną. Są przedstawicielami wszystkich gmin, a jednocześnie reprezentują LGD w nich 

Stowarzyszenie. Rada jest również w ścisłym kontakcie z Zarządem i biurem LGD i aktywnie 

wspiera Stowarzyszenie w czasie innych aktywności. Władze LGD powinny dbać nie tylko o 

jakość kryteriów wyboru ale również o rozwój i szkolenia dla członków Rady tak by wspierać 

ich kompetencje merytoryczne ale również społeczne związane z ich dodatkową rolą w 

Stowarzyszeniu. 

Mimo, że biuro nie jest organem Stowarzyszenia to pełni w nim bardzo ważną rolę. Zajmuje 

się naborami wniosków, udziela doradztwa, prowadzi szkolenia dla wnioskodawców, wspiera 

Radę w procesie oceny wniosków, odpowiada za dokumentacje po naborze. Dodatkowo 
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realizuje plan komunikacji, plan szkoleń, projekty współpracy, aktywizację społeczności i 

zajmuje się promocją. Wykonanie wszystkich tych obowiązków spotyka się bardzo wysoką 

oceną mieszkańców, beneficjentów oraz członków LGD. Docenione zostały kompetencje 

merytoryczne, kultura osobista oraz przyjazne podejście do klientów. Z uwagi na kluczową rolę 

biura w procesie realizacji strategii rekomendacją dla władz LGD jest otoczenie pracowników 

opieką i wsparciem nie tylko w wymiarze wynagrodzeń ale również rozwoju zawodowego oraz 

atmosfery pracy. 

Obecnie realizowana strategia ukierunkowana była przede wszystkim na rozwój 

przedsiębiorczości, budowanie kapitału społecznego poprzez projekty grantowe oraz na 

wsparcie niekomercyjnej infrastruktury. Mimo znaczących atrakcji turystycznych w postaci 

zbiornika wodnego LGD nie kierunkowała się na działania proturystyczne. Cześć działań 

podejmowanych spontanicznie przez przedsiębiorców oraz inicjatyw grantowych 

uwzględniało promowanie i wykorzystanie walorów turystycznych ale nie były to działania 

systematyczne. Rekomendacją na przyszły okres programowania powinno być większe 

zaangażowanie LGD w budowanie potencjału i promocję turystyki.  

 

 

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. 

  



   

55 

 

8. Spis tabel i wykresów 

Wykresy 

Wykres 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”? .............................................................................................. 21 

Wykres 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”? ... 22 

Wykres 3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: ........................... 23 

Wykres 4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń: .............................. 24 

Wykres 5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie?...................... 25 

Wykres 6. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? ................................... 25 

Wykres 7. Jakie są powody? ...................................................................................... 26 

Wykres 8. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych 

ze środków unijnych w ostatnim roku? ....................................................................... 26 

Wykres 9. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się 

zainteresowaniem mieszkańców?................................................................................ 27 

Wykres 10. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, 

spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych, począwszy od 2016 r.? ....... 27 

Wykres 11. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się zainteresowaniem 

mieszkańców? .............................................................................................................. 28 

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? ...................................... 29 

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

LGD działa: 30 

Wykres 14. Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD .............................................. 30 

Wykres 15. Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD .............................. 31 

Wykres 16. Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Biura LGD w poniższych wymiarach: 32 

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

Grupy Działania?........................................................................................................... 33 

Wykres 18. Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do 

LGD byłby dla Pani/Pana najbardziej odpowiedni? ..................................................... 33 
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Wykres 19. Skąd, przede wszystkim, czerpie Pan(i) informacje o potrzebach 

mieszkańców? 34 

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

mieszkańców? .............................................................................................................. 35 

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

problemów społecznych związanych z potrzebą:? ...................................................... 36 

Wykres 22. Czy Pana(i) zdaniem środki finansowe przeznaczone na wdrażanie 

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

 37 

Wykres 23. Czy Pana(i) zdaniem za pomocą innych projektów można byłoby osiągnąć 

podobne rezultaty? ...................................................................................................... 37 

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

aby rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców obszaru LGD? ........................... 38 

Wykres 25. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania Przymierze Jeziorsko? .............. 40 

Wykres 26. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania? .......... 41 

 

Tabele 

Tabela 1. Liczba ludności ogółem .......................................................................... 15 

Tabela 2. Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców. ...................................... 15 

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

 16 

Tabela 4. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności. .................. 16 

Tabela 5. Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym. .......................................................................................................... 17 

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

mieszkańców. ........................................................................................................... 17 

Tabela 7. Bezrobotni zarejestrowani ogółem. ....................................................... 17 

Tabela 8. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (w %). ................................................................................................ 18 

Tabela 9. Pracujący w gminach (dane do roku 2020) ............................................ 18 

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

mieszkańców. 19 
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Tabela 11. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności 

(dane do roku 2020). ................................................................................................ 19 

Tabela 12. Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy 

społecznej wg kryterium dochodowego (dane do roku 2020). ............................... 20 

Tabela 13. Obszary prawnie chronione (w hektarach) w latach 2015 i 2021. ...... 20 

Tabela 14. Miejsca noclegowe w lipcu. ................................................................. 21 

 

  



   

58 

 

 

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

 

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

 

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

 

Prezes LGD 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Bardzo dobrze 

2.  
 

Raczej dobrze 

3.  
 

I dobrze i źle 

4.  
 

Raczej źle 

5.  
 

Bardzo źle 

6.  
 

Trudno powiedzieć 

 

2. Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 
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  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1.  Godziny pracy biura LGD 
są dogodne dla klientów 

    

2.  Strona internetowa 
zawiera aktualne 
informacje 

    

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

    

4.  Łatwo umówić się na 
spotkanie z 
pracownikami biura LGD 

    

 

3. Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1.  Pracownicy mają wiedzę 
odpowiednią do 
wykonywanej pracy 

    

2.  Pracownicy z 
zaangażowaniem 
wykonują swoje 
obowiązki 

    

3.  Pracownicy udzielają 
rzetelnych informacji i 
porad 

    

4.  Pracownicy są mili i 
uprzejmi 

    

 

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

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

I 
dobrze 
i źle 

Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Trudno 
powiedzieć 

1.  prowadzenie doradztwa       

2.  organizacja naborów 
wniosków 
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3.  pozyskiwanie 
dodatkowych funduszy 
zewnętrznych 

      

4.  informowanie członków 
LGD o funkcjonowaniu 
LGD 

      

5.  prowadzenie działań 
informacyjnych i 
promocyjnych dla 
mieszkańców 

      

6.  współpraca z innymi LGD       

 

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

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.    Bezpośrednie kontakty z Władzami LGD 

2.  
 

Bezpośrednie kontakty z pracownikami Biura 

3.  
 

Walne zebranie członków 

4.  
 

Oficjalna strona internetowa LGD 

5.  
 

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w miejscowościach na terenie LGD 

6.  
 

Portale społecznościowe 

7.  
 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów (warsztaty, imprezy) 

8.  
 

Informacja bezpośrednia w siedzibie (biurze) LGD 

9.  
 

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

 

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

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Ankieta papierowa 

2.  
 

Ankieta elektroniczna 

3.  
 

Kontakt bezpośredni z przedstawicielem LGD 

4.  
 

Kontakt mailowy 

5.  
 

Kontakt telefoniczny 

6.  
 

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

uwag) 

8.  
 

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

 

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

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Z własnego doświadczenia 

2.  
 

Z rozmów z mieszkańcami 

3.  
 

Z rozmów z samorządowcami, członkami organizacji pozarządowych itp. 

4.  
 

Z mediów (lokalna prasa, telewizja, radio) 

5.  
 

Z Internetu (portale, wortale, fora dyskusyjne) 

6.  
 

Z badań społecznych i analiz gospodarczych 

7.  
 

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

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Idealnie wpisywały się w potrzeby mieszkańców 

2.  
 

W większości przypadków wpisywały się w potrzeby mieszkańców 

3.  
 

Często mijały się z potrzebami mieszkańców 

4.  
 

Prawie w ogóle nie odpowiadały na potrzeby mieszkańców 

5.  
 

Trudno powiedzieć 

 

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

Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 

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

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 
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  Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

I tak i 
nie 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Nie 
dotyczy 

1.  Związane z potrzebą 
zakładania i 
rozwijania 
działalności 
gospodarczej 

      

2.  Związane z potrzebą 
budowy lub remontu 
infrastruktury 
drogowej 

      

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

      

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

      

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

      

6.  Związane z potrzebą 
zachowania 
dziedzictwa 
lokalnego 

      

7.  Związane z potrzebą 
promocji obszaru 
objętego LSR 

      

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 
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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 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

LGD powinna ograniczyć się do założeń Lokalnej Strategii Rozwoju 

2.  
 

LGD powinna podejmować również wyzwania wykraczające poza LSR 

3.  
 

Trudno powiedzieć 

 

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

Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 

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

 

15. W której gminie Pan(i) mieszka? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 
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1.  
 

Gmina Burzenin 

2.  
 

Gmina Pęczniew 

3.  
 

Gmina Sieradz 

4.  
 

Gmina Warta 

 

16. Płeć 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Kobieta 

2.  
 

Mężczyzna 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

mniej niż 18 lat 

2.  
 

od 18 do 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, związek zawodowy, klub 

sportowy) 

3.  
 

Przedsiębiorcą 

4.  
 Członkiem środowiska (grupy) bez osobowości prawnej (koło gospodyń wiejskich, zespół 

ludowy, koło wędkarskie, koło hobbystów i inne) 

5.  
 Reprezentantem podmiotu z sektora publicznego (gmina, dom kultury, zakład opieki 

zdrowotnej) 
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6.  
 

Żadne z powyższych 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

9.4. Ankieta kierowana do mieszkańców obszaru LGD 

Poziom satysfakcji mieszkańców 

 

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

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 

2. 2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do 
życia w mojej gminie poprawiły się”? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 
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5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 

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

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 
dobrze 

Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo 
źle 

Nie 
mam 
zdania 

1.  Atrakcyjności turystycznej       

2.  Promocji dziedzictwa 
kulturowego, zasobów 
naturalnych i turystyki 

      

3.  Infrastruktury i oferty 
kulturalnej 

      

4.  Infrastruktury i oferty 
sportowej i rekreacyjnej 

      

5.  Infrastruktury drogowej       

6.  Zaangażowania 
mieszkańców w 
rozwiązywanie lokalnych 
problemów 

      

7.  Tożsamości mieszkańców z 
regionem 

      

8.  Działań i usprawnień na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 

      

9.  Działań na rzecz 
bezrobotnych 

      

10.  Działań na rzecz osób przed 
34 rokiem życia 

      

11.  Działań na rzecz osób po 50 
roku życia 

      

12.  Działań na rzecz kobiet       

13.  Możliwości zatrudnienia 
poza rolnictwem 

      

14.  Sprzyjających warunków dla 
przedsiębiorców i 
prowadzenia firmy 
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4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń: 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

nie 
wiem 

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

7.  Znam najważniejsze fakty 
historyczne dotyczące mojej 
miejscowości/gminy 

     

8.  Potrafię wskazać 
najważniejsze atrakcje 
turystyczne w okolicy 

     

9.  Na terenie mojej gminy mogę 
rozwijać się zawodowo 

     

10.  W mojej gminie powstaje 
wiele firm 

     

11.  W mojej gminie chętnie 
inwestują przedsiębiorcy 
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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 

 

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. 6. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w 
ostatnim roku? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 
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1.  
 

Tak często 

2.  
 

Tak, czasem 

3.  
 

Trudno powiedzieć 

4.  
 

Nie 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak 

2.  
 

Ani tak, ani nie 

3.  
 

Nie 

 

10. 8. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny 
finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak często 

2.  
 

Tak, czasem 

3.  
 

Trudno powiedzieć 

4.  
 

Nie 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak 

2.  
 

Trudno powiedzieć 

3.  
 

Nie 

 

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? ( Prosimy o zaznaczenie „x” trzech najważniejszych) 
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Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki 

2.  
 

Infrastruktura i oferta kulturalna 

3.  
 

Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna 

4.  
 

Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań) 

5.  
 

Infrastruktura drogowa 

6.  
 

Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne) 

7.  
 

Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem 

8.  
 

Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców 

9.  
 

Warunki życia osób niepełnosprawnych 

10.  
 

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 

11.  
 

Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem 

12.  
 

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby przed 34 rokiem życia 

13.  
 

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia 

14.  
 

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez kobiety 

15.  
 

Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności gospodarczej 

 

13. Czy zna Pan/i Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko"? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak znam, słyszałam/em 

2.  
 

Nie znam, nie słyszałam/em 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

od znajomych, sąsiadów 

2.  
 

w instytucji (urząd, szkoła) 

3.  
 

z lokalnej prasy 

4.  
 

widziałem/am działania LGD 
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5.  
 

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

 

15. Status na rynku pracy: 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność gospodarczą 

2.  
 

Zatrudniony/a w rolnictwie 

3.  
 

Zatrudniony/a poza rolnictwem 

4.  
 

Uczący się/studiujący 

5.  
 

Osoba bezrobotna 

6.  
 

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

 

16. Płeć: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Kobieta 

2.  
 

Mężczyzna 

 

17. Niepełnosprawność: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 

2.  
 

Osoba pełnosprawna 

 

18. Wykształcenie: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

podstawowe 

2.  
 

zasadnicze zawodowe 

3.  
 

średnie 

4.  
 

policealne 

5.  
 

licencjat, inżynier 
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6.  
 

wyższe magisterskie 

7.  
 

inne 

 

19. Wielkość gospodarstwa rolnego: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

nie posiadam gospodarstwa rolnego 

2.  
 

do 5 ha 

3.  
 

6-10 ha 

4.  
 

11-20 ha 

5.  
 

21-50 ha 

6.  
 

>50 ha 

 

20. Wiek 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

mniej niż 18 lat 

2.  
 

18 do 24 lat 

3.  
 

25-34 lat 

4.  
 

35-50 lat 

5.  
 

>50 lat 

 

21. Miejsce zamieszkania: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Gmina Burzenin 

2.  
 

Gmina Pęczniew 

3.  
 

Gmina Sieradz 

4.  
 

Gmina Warta 
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5.  
 

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 

 


