
 

Wykaz proponowanych zmian w LSR (marzec 2019 roku) 

 

Rozdział 

/pkt. w LSR 

Dotychczasowy zapis  Proponowane zmiany  Uzasadnienie zmiany 

Rozdz.V Tabela 

10 Cele i 

wskaźniki LSR  

Wskaźnik rezultatu dla celu szczegółowego 

W1.2 Liczba operacji ukierunkowanych na 

innowacje -17 szt  

Wskaźnik rezultatu dla celu szczegółowego 

W1.2 Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 

– 19 szt 

W naborze 1/2019 z podejmowania działalności 

gospodarczej aż 7 operacji na 8 wybranych 

spełnia wskaźnik innowacyjności. Na 2019 r. 

zaplanowano konkurs z Rozwoju działalności 

gospodarczej, w ramach którego premiowane są 

operacje innowacyjne, planuje się, iż minimum 

jedna z operacji będzie spełniała wskaźnik 

innowacyjności. Przed ogłoszeniem konkursu 

zwiększono wskaźnik, który obecnie jest 

zrealizowany. 

Rozdz. IX 

Monitoring i 

ewaluacja 

Tabela 17 

Elementy 

podlegające 

monitorowaniu 

Tabela 18 

Elementy 

podlegające 

ewaluacji 

 

Źródła danych i metody ich zbierania 

(Wskaźniki realizacji LSR): 

Sprawozdania beneficjentów,  ankiety 

beneficjentów rejestr danych LGD 

 

Źródła danych i metody ich zbierania (Wskaźniki 

realizacji LSR):: 

Ankiety monitorujące postęp realizacji wdrażania 

LSR, Wnioski o rozliczenie grantu, rejestr danych 

LGD 

Beneficjent nie ma obowiązku składania 

sprawozdania do LGD, wyłącznie do UM. Do 

LGD składana jest Ankieta monitorująca postęp 

realizacji wdrażania LSR. Brzmienie zgodne z 

brzmieniem obowiązującego dokumentu 

Czas i okres dokonywania pomiaru 

(Zainteresowanie stroną internetową LGD): Na 

bieżąco 

Czas i okres dokonywania pomiaru (Zainteresowanie 

stroną internetową LGD): Na koniec danego roku 

Na koniec roku będzie wykonany preen screen 

licznika na stronie. Nieracjonalne i bezcelowe jest 

wykonywanie ich na bieżąco. 

 

Źródła danych i metody ich zbierania 

(Pracownicy Biura LGD, funkcjonowanie Biura 

Zarządu): Anonimowe ankiety 

 

Źródła danych i metody ich zbierania (Pracownicy 

Biura LGD, funkcjonowanie Biura Zarządu): Ankiety 

oceny doradztwa i ankiety oceny szkolenia 

Brzmienie zgodne z brzmieniem obowiązującego 

dokumentu 

 

Ewaluacja wewnętrzna: Badania ankietowe, 

opinie beneficjentów, rozmowy z mieszkańcami 

na otwartych spotkaniach, wnioskodawcami. 

Rejestry danych LSR. Dokumentacja 

wytworzona w procesie wdrażania LSR. 

Warsztat refleksyjny 

Ewaluacja wewnętrzna: Ankiety monitorujące postęp 

realizacji wdrażania LSR, Wnioski o rozliczenie 

grantu. Rejestry danych LSR. Dokumentacja 

wytworzona w procesie wdrażania LSR. 

Warsztat refleksyjny 

Źródłem pozyskania wiedzy do corocznej 

ewaluacji wewnętrznej jest warsztat ewaluacyjny, 

podczas których prowadzone są rozmowy z 

uczestnikami wdrażania LSR (przedstawiciele 

biura, LGD, beneficjenci i grantobiorcy) 

Załącznik 1 

Procedury 

dokonywania 

ewaluacji i 

monitoringu 

3. Monitoring przeprowadza się na podstawie: 

sprawozdań beneficjentów ankiet beneficjentów, 

anonimowych badań ankietowych  

3. Monitoring przeprowadza się na podstawie: 

wniosków o rozliczenie grantu, ankiet beneficjentów, 

ankiet oceny doradztwa, ankiet oceny szkoleń. 

Dokładne brzmienia dokumentów dokumentu. 

4.Monitoring obejmuje:  

a)Zebranie danych na temat: wskaźników 

realizacji LSR, harmonogramu ogłaszanych 

konkursów, budżetu LGD, liczby osób 

4.Monitoring obejmuje:  

a)Zebranie danych na temat: wskaźników realizacji 

LSR, harmonogramu ogłaszanych konkursów, budżetu 

LGD, liczby osób odwiedzających stronę internetową, 

Ocena jest elementem ewaluacji, a monitoring 

jest zbieraniem danych. Generowanie wniosków 

jest częścią ewaluacji, monitoring jest zbieraniem 

danych 



 

odwiedzających stronę internetową, 

pracowników biura LGD.  

b)Ocenę zebranych informacji w stosunku do 

założonych wartości. 

c)Opracowanie Raportów z monitoringu 

Strategii w okresie rocznym zawierających 

podsumowanie danych wraz z wygenerowanymi 

wnioskami dotyczącymi wpływu 

podejmowanych działań na realizację założeń 

Strategii.  

pracowników biura LGD.  

b)Opracowanie Raportów z monitoringu Strategii w 

okresie rocznym zawierających podsumowanie 

danych.  

5.Monitoring prowadzony będzie w oparciu o 

następujące zasady: cykliczność obserwacji, 

ujednolicenie metod pomiaru i obserwacji, 

unifikacja interpretacji wyników. 

5.Monitoring prowadzony będzie w oparciu o 

następujące zasady: cykliczność obserwacji, 

ujednolicenie metod pomiaru i obserwacji. 

Brak informacji co oznacza zapis „unifikacja 

interpretacji wyników”, stąd zapis ten został 

wykreślony. 

2. Do skoordynowania i wykonania prac 

związanych z ewaluacją Strategii powołuje się 

Zespół ds. Ewaluacji Strategii liczący co 

najmniej 3 osoby. Zarząd wskaże 

Przewodniczącego Zespołu, który kierować 

będzie jego pracami.  

 

- Nie ma konieczności powoływania zespołu, 

ponieważ czynności te wykonywane są przez 

pracowników biura, a za cały proces odpowiada 

Zarząd. 

Załącznik 2 Plan 

komunikacji 

Tabela 1 Metody 

komunikacji w 

zależności od 

grupy docelowej, 

w tym grupy 

defaworyzowanej 

wraz z efektami 

działań 

 

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych 

działań oraz przedstawienie działań 

planowanych - Efekty działań komunikacyjnych: 

Podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w 

zakresie realizacji projektów oraz planowanych 

dalszych działań; 

 

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań 

oraz przedstawienie działań planowanych - Efekty 

działań komunikacyjnych: 

Podniesienie wiedzy społeczności lokalnej (w tym 

beneficjentów i grantobiorców) w zakresie realizacji 

projektów (w tym realizowanych operacji i zadań) oraz 

planowanych dalszych działań; 

 

Doprecyzowanie obecnego zapisu. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Załącznik 5 Plan komunikacji Tabela 2 Metody komunikacji planowane do wykonania na różnych etapach wdrażania LSR 

Na czerwono zaznaczono dodane 

zapisy. Przekreślenie oznacza 

zapis który jest obecnie a będzie 

wykreślony 

Dotychczasowy zapis Proponowane zmiany  Uzasadnienie zmiany 

   ETAP/cel/wartość wskaźnika  

Metody 

komunikacji/z

adania 

animacji 

lokalnej i 

współpracy 

Wskaźnik 
Metoda pomiaru 

wykonania 

zadania 

Łączni

e 

w 

latach 

2017–

2022 

Zakończ

enie 

realizacj

i LSR 

2022-

2023 

Łącznie 

przed 

konkursami 

w latach  

2017–2019 

Po 

każdym 

konkursie 

Przy zmianie 

zapisów LSR, 

dokumentów 

powiązanych 

Łącznie 

w 

latach 

2017–

2022 

Zakońc

zenie 

realizac

ji LSR 

2022-

2023 

Łącznie 

przed 

konkursami 

w latach  

2017–2019 

Po 

każdym 

konkursi

e 

Przy zmianie 

zapisów 

LSR,  

dokumentów 

powiązanych 

Od 2019 roku zmieniono sposób 

rozliczania metody komunikacji z 

liczby wejść na stronę na wykaz 

artykułów. Liczenie wejść na stronę 

nie jest wskaźnikiem 

odzwierciedlającym faktyczną liczbę 

wejść np. artykuł jest zamieszczony 

pod koniec grudnia, z realizacji 

wskaźnika LGD rozlicza się na koniec 

roku, wobec czego w ciągu kilku dni 

grudnia licznik na stronie wskaże 

tylko część osób, która zobaczyła 

artykuł, a dopiero w kolejnych 

miesiącach pozostali mieszkańcy 

zobaczą artykuł na stronie, ale LGD 

nie ma już możliwości zaliczenia sobie 

tych osób do realizacji Planu 

komunikacji. W rozliczeniu za dany 

rok ten wskaźnik nie odpowiada 

rzeczywistym wynikom, czyli liczbie 

osób, które zobaczyły artykuł (w 

danym roku, w grudniu i w 

pierwszych miesiącach roku 

następnego) 

Artykuły na 

stronie 

internetowej 

LGD (od 2019 

roku) 

Liczba 

zamieszczonych 

artykułów 

Wykaz artykułów 

- - 
- 

 

- 

 

- 

 
6 2 2 4 5 

Artykuły na 

profilu LGD na 

portalu 

społecznościowy

m (od 2019 

roku) 

Liczba 

zamieszczonych 

artykułów 

Wykaz artykułów 

-  
- 

 

- 

 
- 6 2 

 

2 

 

4 
3 Uzasadnienie j.w. 

Prezentacja 

informacji 

podczas 

wydarzeń na 

obszarze LGD. 

Liczba wydarzeń 

Notatka pracownika 

biura 

LGD/dokumentacja 

fotograficzna 

          

Prezentacja odbywa się na zebraniach 

sołeckich w poszczególnych 

miejscowościach obszaru LGD. Na 

zebrania jedzie jeden pracownik i nie 

jest możliwe wykonanie dokumentacji 

fotograficznej. 



 

Spotkanie 

informacyjno-

konsultacyjne 

dla 

potencjalnych 

wnioskodawców, 

beneficjentów i 

grantobiorców 

Liczba osób, która 

wzięła udział 

w spotkaniach 

(wielokrotne 

naliczanie) 

Listy obecności ze 

spotkań 

  75     276   

Metoda komunikacji wskazywała 

tylko potencjalnych beneficjentów, 

chodzi w niej natomiast również o 

podmioty które staną się 

beneficjentami, a także o 

grantobiorców. Nazwa została 

doprecyzowana. W ramach kategorii 

„Łącznie w latach 2017-2022 

rozliczane są m.in. spotkania dla 

podmiotów które podpisały umowę i 

są grantobiorcami lub beneficjentami. 

Doprecyzowanie wskaźnika w LSR, 

zgodnie z przyjętym sposobem 

liczenia. Do końca 2018 roku w 

spotkaniach wzięło udział 256 osób, 

na 2019 rok zaplanowano udział 20 

osób. 

Ankiety 

oceniające 

poziom 

zadowolenia  

z działań 

informacyjnych  

i doradczych 

Ilość wypełnionych 

ankiet oceny 

doradztwa i ankiet 

oceny szkolenia 

Rejestr usług 

doradczych 

          

 Wpisano dokładnie brzmienie 

dokumentu (ankiety). Rejestr usług 

doradczych nie jest powiązany z 

ankietami, ankiety są anonimowane, 

wiec nie wiadomo kto je złożył. 

 

Informacja i 

doradztwo  

w siedzibie 

LGD. 

Liczba osób 

korzystająca  

z doradztwa 

(wielokrotne 

naliczanie) 

Rejestr doradztwa 

250     400     

Doprecyzowanie wskaźnika w LSR, 

zgodnie z przyjętym sposobem 

liczenia 

Kontakt poprzez 

rozmowę 

telefoniczną 

Liczba osób 

(wielokrotne naliczanie) 

Rejestr doradztwa 

200  180   121  235   

Do końca 2018 roku udzielono 195 

porad (zgodnie z rejestrem osób 

korzystających z doradztwa) , a na rok 

2019 zaplanowano udzielenie 40 

porad, łącznie 235. Do końca 2018 

roku udzielono 195 porad (zgodnie z 

rejestrem osób korzystających z 

doradztwa) , a na rok 2019 

zaplanowano udzielenie 40 porad, 

łącznie 235 

Materiał 

informacyjny  

w prasie lokalnej  

Potencjalna liczba 

odbiorców 

Wykaz tytułów/Dane 

wydawców 

  20 000     25 000   

Do końca 2018 roku liczba 

potencjalnych odbiorców artykułów w 

prasie lokalnej wyniosła 23 000 , na 

2019 rok zaplanowano udział 2000 

osób. 

 


