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1. Wprowadzenie. Przedmiot badania 

Przedmiotem badania jest instrument terytorialny Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Celem 
RLKS jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, zwiększenie potencjału gospodarczego 
oraz aktywności społecznej i zawodowej na obszarach problemowych objętych Lokalnymi Strategiami 
Rozwoju (LSR). Działania podejmowane w ramach RLKS mają służyć zaktywizowaniu lokalnych społeczności 
w zakresie kreowania i podejmowania przez nie różnego rodzaju inicjatyw oddolnych i umożliwią 
podniesienie zdolności do budowania kapitału społecznego, który jest znaczącym czynnikiem w kontekście 
poprawy konkurencyjności obszarów, na których brakuje miejsc pracy, pogarszają się warunki życia i 
kumulują się inne problemy społeczne. 

Rozwój lokalny kierowany jest przez LGD, składające się z osób reprezentujących lokalne społeczno-
gospodarcze interesy publiczne i prywatne. 

Ocena sposobu wdrożenia i stosowania instrumentu RLKS powinna być dokonana z uwzględnieniem 
pełnego kontekstu: organizacyjnego (na poziomie LGD), społeczno-gospodarczego (specyfiki i możliwości 
rozwojowych na danym obszarze, w tym poziomu wykluczenia społecznego), poziomu kapitału danej 
społeczności (w postaci kapitału ludzkiego, społecznego, w tym wcześniejszych doświadczeń 
aktywizacyjnych i działania na rzecz społeczności owocujących poczuciem sprawstwa), poziomu 
świadomości społecznej, w szczególności wizji rozwoju (gospodarczego, społecznego i ekologicznego) oraz 
powiązania tych sfer. Podejście to obrazuje poniższy rysunek (rys. 2). 

Przyjmujemy przy tym, że kontekst organizacyjny na poziomie programowym jest względnie sztywny, 
natomiast może być różny na poziomie poszczególnych LGD (założenia RLKS mogą być różnie realizowane). 
Kontekst społeczno-gospodarczy wpływa z jednej strony na kapitał ludzki (skalę wykluczenia społecznego), 
ale z drugiej strony determinuje też wizję rozwojową (można założyć, że na obszarach, na których silnie 
odczuwane są ubóstwo i wykluczenie, częściej brane są pod uwagę aspekty gospodarcze i społeczne 
rozwoju, z mniejszą uwagą dla rozwoju ładu ekologicznego). Istotnym dopełnieniem opisu przypadku 
powinno być rozpoznanie sposobu gromadzenia wcześniejszych doświadczeń – te wpływają na poziom 
kapitału społecznego i ludzkiego, a ten na fazę wdrażania instrumentu RLKS. 

Rysunek 1. Uwarunkowania wdrażania RLKS 

 

Źródło: opracowanie własne 

Przyjęcie powyższych założeń prowadzi do przyjęcia schematu badania, które realizowane będzie 
w porządku i w sposób, który pozwoli odnieść się do wszystkich powyższych kwestii. Odtworzony zostanie 
kontekst organizacyjny na poziomie makro (analiza dokumentów źródłowych), jak również na poziomie 
mikro (sposób funkcjonowania LGD – wywiady LGD), odtworzenie kontekstu społecznego: uwarunkowań 
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społeczno-gospodarczych obszaru objętego RLKS (na podstawie analizy statystyk publicznych oraz 
wywiadów z JST) i zasobów społecznych i ludzkich (na podstawie wywiadów z mieszkańcami).  

 

2. Metodologia badania 

W badaniu wykorzystane będą następujące metody badawcze: 

1. Analiza dokumentów źródłowych (desk research)  

Technika desk research polegająca na analizie danych zastanych, które przynoszą informacje ważne 
z perspektywy problematyki badania, lecz nie zostały wytworzone na jego potrzeby. Analiza obejmie 
swoim zakresem:  

· Dokumenty programowe,  
· Dokumenty strategiczne,  
· Dokumenty prawne regulujące rozwój lokalny i rewitalizację, 
· Wytyczne, poradniki, podręczniki dla LGD, 
· Analizy, raporty z ewaluacji dotyczących przedmiotu badania, 
· Dokumentacja konkursowa, wypełnione karty oceny formalno-merytorycznej dla projektów 

z zakończoną oceną formalno-merytoryczną, 
· Sprawozdania z realizacji Programu, 
· Lokalne Strategie Rozwoju. 
Analiza dostarczy wiedzy umożliwiającej ocenę kontekstu organizacyjnego na poziomie makro i mikro. 

2. CATI/CAWI - z (potencjalnymi) wnioskodawcami i beneficjentami - mieszkańcami regionu.      

Ze względu na prawdopodobne zagrożenie epidemiczne zaplanowano realizację 1000 wywiadów 
telefonicznych na próbie reprezentatywnej dorosłych mieszkańców 15 LGD (tj. średnio 67 wywiadów 
na 1 Grupę).  

W celu uzupełnienia materiału badawczego opublikowany będzie także link do wersji elektronicznej 
kwestionariusza na stronie Stowarzyszenia LGD. Pomiar zostanie przeprowadzony z pomocą 
specjalistycznej platformy SomaLab, która umożliwia w pełni anonimowe (ale kontrolowalne) 
gromadzenie danych.  

3. IDI – z wybranymi celowo liderami lokalnymi z obszaru funkcjonowania LGD-ów 

Wywiady indywidualne pogłębione umożliwiają dzięki stworzeniu intymnych okoliczności rozmowy, 
warunki do tego, aby poza prezentacją faktów, badani mogli formułować oceny i je uzasadniać.  Pozwoli 
to na ustalenie w szczególności tych obszarów, które pozwolą na stworzenie rekomendacji zarówno 
operacyjnych, jak i strategicznych dotyczących przyszłej perspektywy finansowej.  
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Wielkość i dobór próby badawczej 

Mieszkańcy (potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci) 

Przyjęto, że próba powinna z jednej strony dawać reprezentatywny obraz całego obszaru, ale 
jednocześnie powinna umożliwiać wnioskowanie dla każdego z obszarów LGD z osobna. 

Lp. Nazwa LGD 
mieszkańcy wnioskodawcy 

w tym 

beneficjen
ci 

1 Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" 81 8 7 
2 Lokalna Grupa Działania "Trzy Krajobrazy" 51 8 5 

3 
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze 
Słupi 100 10 6 

4 Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia" 47 8 5 

5 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi 
Człuchowskiej 52 8 4 

6 Powiślańska Lokalna Grupa Działania 40 5 5 
7 Słowińska Grupa Rybacka 59 8 3 
8 Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" 27 5 5 

9 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina 
Dolnego Powiśla" 34 10 6 

10 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry 
Brdy 56 8 4 

11 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem 33 5 3 

12 
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna 
Grupa Rybacka 77 8 3 

13 Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby 127 10 3 
14 Żuławska Lokalna Grupa Działania 56 8 6 
15 Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" 43 8 5 

 RAZEM 883 117 67 

 

Liderzy lokalni 

Przyjęto założenie, że liderzy lokalni są zainteresowani wpływaniem na rozwój przez udział w pracach 
LGD. W efekcie przyjęto, że w każdym LGD badaniem objęte będą po 3 osoby reprezentujące: 

● mieszkańców (po 1 osobie z 15 LGD) 
● organizacje pozarządowe (nie mniej niż 8 osób) lub samorząd lokalny (nie mniej niż 7 osób) 
● przedsiębiorcy (po 1 osobie z 15 LGD) 
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3. Wyniki badania 
3.1. Ocena wpływu na główny cel LSR 

Pytanie badawcze: 

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

 

W Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowanej z uwzględnieniem konsultacji społecznych wyróżniono 
trzy główne obszary problemowe, na których powinny koncentrować się działania LGD: 

● Wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego, poprawę 
jakości życia i zachowanie dziedzictwa lokalnego 

● Przyspieszenie rozwoju gospodarczego przez wykorzystanie lokalnych zasobów. 
 

Tabela 1. Logika wyznaczonych celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR 

Uwarunkowanie 
problemu 

Zdiagnozowany 
problem 

Problem 
szczegółowy 

Cel główny  Cel szczegółowy Grupa docelowa 

Jednym z głównych 
wyzwań i problemów 
dotyczących celu 
ogólnego 1 związane 
jest z 
niewystarczającym 
rozwojem  
społeczeństwa 
obywatelskiego, 
często brakiem 
motywacji 
mieszkańców  do 
polepszenia swoich 
warunków bytowych 
m. in.: podjęcia pracy, 
zmiany kwalifikacji. W 
analizie SWOT po 
stronie słabych stron 
obszaru zwraca się 
uwagę na główne 
wewnętrzne 
problemy lokalnej 
społeczności jak, zbyt 
małą liczbę liderów 
społecznych, 
wypalenie społeczne, 
brak ciągłości działań 
np. brak 
wystarczającej grupy 
stale aktywnych 
animatorów kultury. 
Kapitał społeczny (w 
tym ludzki) jest 
jednym z 
podstawowych 

Dotyczy to m.in. 
słabo rozwiniętej 
współpracy pomiędzy 
3 sektorami 
(publicznym i 
społecznym, oraz 
gospodarczym), 
braku wystarczającej 
oferty dla dzieci i 
młodzieży z obszarów 
wiejskich, 
niedostosowanej 
oferty edukacyjnej do 
potrzeb rynku pracy, 
niewystarczającej 
bazy rekreacyjno – 
turystycznej, 
niewystarczającej 
ilości różnorodnych 
form opieki dla 
seniorów i osób 
niepełnosprawnych, 
emigracji do miast w 
poszukiwaniu 
„lepszych warunków 
życia”, emigracji 
zarobkowej, 
tworzeniu się enklaw 
grup 
defaworyzowanych, 
osób wykluczonych 
społecznie, jak i 
niskiego poziomu 
kształcenia 

cel szczegółowy 1 
związany jest ze 
wsparciem i 
rozwojem 
społeczeństwa 
obywatelskiego. 
Wynika to głównie 
z informacji od 
mieszkańców 
przekazywanych w 
ramach konsultacji 
społecznych, 
ewaluacji 
wdrażania LSR, 
diagnozy i analizy 
SWOT. Dotyczy to 
w szczególności 
niedoborów 
związanych ze 
współpracą i 
samoorganizacją 
mieszkańców, 
niewystarczającym 
wspieraniem 
aktywności 
społeczności 
lokalnej, nadal 
(pomimo wielu 
różnych 
podejmowanych 
aktywności) 
niezadowalającym  
stopniem integracji 
społecznej i 
zawodowej 

Wzmocnienie 
lokalnej 
społeczności 
poprzez budowę i 
rozwój kapitału 
społecznego, 
poprawę jakości 
życia i 
zachowanie 
dziedzictwa 
lokalnego. 

1.1. Wsparcie i rozwój 
społeczeństwa 
obywatelskiego, od 
demokracji 
przedstawicielskiej do 
partycypacyjnej. 

LGD Odbiorcy 
ostateczni: 
mieszkańcy  , w 
tym grupy 
defaworyzowane 

Beneficjent: 
NGO/JSFP   
Odbiorcy 
ostateczni: 
mieszkańcy (w 
tym grupy 
defaworyzowane) 
 
Beneficjent: LGD 
Odbiorcy 
ostateczni: 
mieszkańcy, 
turyści 

Beneficjent:  

NGO/JSFP/ osoby 
prawne lub 
jednostki 
organizacyjne 
nieposiadające 
osobowości 
prawnej, 
działające na 
podstawie 
przepisów o 
stosunku Państwa 
do Kościoła 
Katolickiego w  
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Uwarunkowanie 
problemu 

Zdiagnozowany 
problem 

Problem 
szczegółowy 

Cel główny  Cel szczegółowy Grupa docelowa 

filarów rozwoju 
obszaru LGD PDS i 
oznacza społeczność 
mieszkańców, którzy 
dzięki wspólnemu 
działaniu mogą 
osiągać zakładane 
efekty w tym 
ekonomiczne. 

ustawicznego dla 
dorosłych. Cel szczegółowy 2 

związany z 
rozwojem 
przestrzeni 
publicznej obszaru 
LGD w zakresie 
turystyki, rekreacji i 
dziedzictwa 
lokalnego dotyczy 
zadań związanych z 
budową lub 
przebudowa 
ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej 
infrastruktury 
turystycznej lub 
rekreacyjnej jak z 
aktywnością na 
rzecz zachowanie 
dziedzictwa  
lokalnego.  

 

1.2. Rozwój przestrzeni 
publicznej obszaru LGD 
w zakresie turystyki, 
rekreacji i dziedzictwa 
lokalnego. 

Rzeczypospolitej 
Polskiej, o 
stosunku Państwa 
do innych 
kościołów i 
związków 
wyznaniowych  
Odbiorcy 
ostateczni: 
mieszkańcy (w 
tym grupy 
defaworyzowane) 

Tak postawiony cel 
wynika nie tylko z 
założeń do 
opracowania LSR lecz 
jest sumą informacji 
związanej z  opisem 
stanu lokalnej 
gospodarki 
przedstawionej w 
diagnozie, stanu 
aktywności lokalnych 
przedsiębiorców, 
liczby podmiotów 
gospodarczych na 
obszarze działania 
PDS  i realizacji LSR. 
Podsumowaniem 
istniejących 
problemów jest 
zestawiona w analizie 
SWOT tematyka 
dotycząca rozwoju   
gospodarczego 
obszaru LGD,  
gospodarki lokalnej i 
przedsiębiorczość. 
Wynika z niej m.in.: 
mała liczba nowych i 
atrakcyjnych miejsc 
pracy na obszarze 
działania PDS, słabo 
rozwinięty rynek 
usług, brak punktów 
sprzedaży lokalnych 
produktów, 
niewykorzystany 
potencjał związany z 

Tak przedstawiona 
problematyka 
związana z celem 
ogólnym 2  
uwarunkowana jest 
przeciętnymi 
warunkami życia, 
niskim poziomem 
uzyskiwanych  
dochodów, 
utrudnionym 
dostępem 
mieszkańców  do 
nowych i atrakcyjnych 
miejsc pracy, 
istniejącymi 
uwarunkowaniami na 
obszarze PDS nie 
sprzyjającymi 
rozwojowi 
przedsiębiorczości w 
tym rynku usług, 
utrudnionym 
dostępem do 
produktów lokalnych 
z powodu braku 
informacji i wiedzy o 
lokalnych 
producentach oraz 
braku punktów 
sprzedaży lokalnych 
produktów, czy słabą 
promocją walorów 
środowiska 
naturalnego.  

 

 Przyspieszenie 
rozwoju 
gospodarczego 
przez 
wykorzystanie 
lokalnych 
zasobów. 

2.1. Wsparcie 
przedsiębiorczości oraz 
tworzenia i utrzymania 
miejsc pracy. 

Beneficjent: 
osoby/podmioty 
podejmujące 
działalność  
Gospodarczą 
 
Beneficjent: NGO 
/ LGD Odbiorcy 
ostateczni:  
mieszkańcy (w 
tym 
osoby/podmioty 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą, 
producenci 
produktów i usług 
lokalnych, rolnicy) 
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Uwarunkowanie 
problemu 

Zdiagnozowany 
problem 

Problem 
szczegółowy 

Cel główny  Cel szczegółowy Grupa docelowa 

rozwojem turystyki, 
rozproszoną i 
niewyspecjalizowaną 
ofertą turystyczną, 
brakiem współpracy 
podmiotów i 
wspólnej, dobrej 
promocji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie LSR 
 
 

 Niemal wszystkie operacje wykonano zgodnie z założonym budżetem. Wyjątkiem są tu jedynie dwa 
działania: 

● Operacje związane z rozwojem aktywności lokalnej (w tym edukacja, animacja i aktywizacja), 
z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych 

● Aktywizacja mieszkańców (tu wykorzystano jedynie 51% budżetu). 

Poziom realizacji wskazuje jednak, że możliwe jest wykorzystanie w pełni budżetu przed rokiem 
2023. 

Tabela 2. Postęp finansowy 

Opis Przedsięwzięcie Założony budżet Realizacja 
budżetu na 
koniec 2020 
r.  - kwoty 
przyznane 
(PLN) 

Realizacja 
budżetu - 
koniec 2020 
r. (%) 

Realizacja 
budżetu na 
koniec 2021 
r.  - kwoty 
przyznane 
(PLN) 

Realizacja 
budżetu – 
koniec 2021 
r. (%) 

Wzmocnienie lokalnej 
społeczności poprzez budowę 
i rozwój kapitału 
społecznego, poprawę jakości 
życia i zachowanie 
dziedzictwa lokalnego. 

1.1.1.: Różnorodne 
formy aktywności 
lokalnej (w tym 
edukacja, animacja 
i aktywizacja), z 
uwzględnieniem 
rozwiązań 
innowacyjnych 

4590683,88 
(4 642 683,88) 4178245 91% 4 940 708,00 106% 

1.2.1: 
Zagospodarowanie 
turystycznej, 
rekreacyjnej 
przestrzeni 
publicznej obszaru 
LGD oraz 
zachowanie 
dziedzictwa 
lokalnego 

2724703,28 
(5 252 703,28) 2584703,28 95% 2959 582,93 56% 

Przyspieszenie rozwoju 
gospodarczego przez 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów. 

2.1.1. Tworzenie i 
utrzymanie miejsc 
pracy przez 
wsparcie zakładania 
i rozwoju 
działalności 
gospodarczej 

5757543,72 
(7 157 543,72) 

5 396 874,68 94% 6 186 773,68 86% 

2.1.2. Wspieranie 
rozwoju 
przedsiębiorczości 
oraz poprawa 

487069,12 485 794,00 100% 533 196,00 109% 
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dostępności do 
lokalnych 
produktów i usług 

Aktywizacja 

 

 

219 400,00 112 708,19 51% 134 702,62 61% 

 

Analiza wskaźników rezultatu i produktu pozwala zauważyć, że pozostaje kilka obszarów działań, które 
wymagają dalszej intensyfikacji. Należy przy tym zauważyć, że przewidywano pełną ich realizację do 
2023 roku. Oznacza to, że nadal możliwe jest osiągnięcie większości z nich. 

Nadal wiele jest do zrobienia w zakresie promowania zasobów lokalnych i aktywowania organizacji 
pozarządowych i kościołów do sięgania po fundusze i wsparcie LGD. Powinna wzrosnąć liczba operacji 
wspierających rozwój rynków zbytu usług i produktów lokalnych lub operacji polegających na 
współpracy i promocji oraz liczba współpracujących w sieci zaangażowanych organizacji/instytucji 
kultury z terenu LGD. Nasz respondent podkreśla ważną rolę takich działań, wskazując powody, dla 
których nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane na terenie LGD: “To jest tak, że jest część projektu, 
które są realizowane faktycznie w takiej przestrzeni wyspowej, to widać ewidentnie, ale to jest efekt 
tego o czym ja mówiłem na początku, że mamy taki obszar a nie inny i tutaj ta mentalność jest mocno 
po PRL-owska i ten rynek powiedzmy produkcyjno – usługowy jest też dość specyficzny. Ja myślę, że 
dopiero teraz pokolenie blisko mojego i może troszkę młodsi ludzie, który rozpoczynają, czy mają swoje 
biznesy tutaj zaczynają widzieć potrzebę takiego po sieciowania usług i produktów. I to w niektórych 
miejscach widać i zaczyna to funkcjonować” [IDI3_1]. Podaje też konkretny przykład: “Mamy taki 
obiekt krótkotrwałego zakwaterowania noclegowy – wypoczynkowy w fajnej lokalizacji i mamy 
znajomego, Mariana, który ma usługi turystyczne, bo organizuje spływy kajakowe. Ten domek też 
zrobiliśmy z dofinansowaniem, udało na się dostać, więc to też fajnie wyszło i podchodzimy w ten 
sposób, że u nas w domku są wizytówki do Mariana, a Marian jak ma ludzi i chcą przenocować w domku 
to tu jest blisko przystań kajakowa i jest krótki telefon, będę miał gości – jedziemy. Takie sieciowanie 
usług zaczyna funkcjonować i myślę, że się będzie coraz bardziej nakręcać, bo to przynosi ogólne efekty 
dla wszystkich i dla korzystających z usług i dla przedsiębiorców. [...] My sobie w drogę nie wchodzimy, 
tylko wspomagamy się i to jest taki wymierny efekt przełamywania tego efektu wysp i to zaczyna 
funkcjonować” [IDI3_1]. 

Respondent wskazuje, że powielił praktykę, z którą zaobserwował i której skuteczności sam 
doświadczył: “Miałem okazję być no z 4 lata temu jakoś tak koło Zamościa, tamte tereny, bardzo ładne 
i tam właśnie to posieciowanie, ale dosłownie takie drobiazgi na terenie jednej wnioski no to ludzie 
mnie pozabijali takim swoim optymizmem i zaangażowaniem, bo zatrzymaliśmy się tam na wakacjach 
z rodziną, ze znajomymi jeszcze, przy drodze stał taki mały stragan, zadaszony z napisem „chleb i coś 
do chleba”, zatrzymaliśmy się i kupiliśmy swojski chlebek, jakiś smalczyk czy coś, a się okazało, że 
skończyliśmy na prawie 14 stacjach drogi krzyżowej, jeden nas do drugiego wysyłał, mieliśmy cały 
bagażnik zawalony rzeczami, bo tak potrafili zachęci, żeby u sąsiada też się zatrzymać, świetnie to 
działało ta inicjatywa” [IDI3_1]. 

Teraz aktywnie promuje tego typu działania: “Mam do czynienia z NGO-sami troszeczkę i w ramach 
ekonomii społecznej, czyli organizacje, które się ekonomizują i tam im doradzam czasami też z racji 
doświadczeń i też im pokazuje jak walory sieciowania swoich usług i widzą w tym potrzebę i korzyści 
dla takich przedsiębiorstw i to zaczyna też tam funkcjonować, ja mi się zdarza prowadzić czasami 
szkolenia biznesu, czasami pracuję też dla LGD tutaj robiąc szkolenia z pisania wniosków czy 
biznesplanu i o tym opowiadam, że można tak zrobić i to fajnie działa, no bo z autopsji tego 
doświadczam jako fajny efekt współdziałania” [IDI3_1]. 
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Dzięki swoim obserwacjom i doświadczeniom respondent trafnie zauważa, że warto zadbać, by w LSR 
zostały wbudowane takie mechanizmy, które będą zachęcać do sieciowania usług i to sieciowanie 
wspomagać: “W tej strategii tego nie widziałem szczerze mówiąc, ta strategia jakby wymiary naborów 
wsparcia pokazywały możliwość pozyskania środków, ale nie akcentowały tego momentu sieciowania 
usług. Wspierania się nawzajem, nawiązywania współpracy, albo z powstającymi, albo istniejącymi 
podmiotami, żeby wzmocnić ofertę, a uważam, że to był ciekawy motyw i to nie tylko tutaj, ale ogólnie 
gdyby dołączyć do lokalnej strategii motyw sieciowania usług czy produktów byłoby to bardzo ciekawe 
rozwiązanie. [...] I gdyby to jeszcze wzmacniać przy naborach w formie punktowej, no to uważam, że 
to byłoby bardzo ciekawym rozwiązaniem i raz że wzmocniłoby potencjał i rozwój lokalny, a dwa 
tworzyłoby silną ofertę” [IDI3_1]. Inny badany ma podobne zdanie: “Ja myślę, że tutaj takim 
inspiratorem rozwoju to może być premiowanie sieciowania, nie? Jeśli ja wchodzę w biznes, 
rozpoczynam albo rozwijam ale pod takim kątem, że jak chcę się wbić w sieć usług i chcę zawiązać nić 
współpracy, to to już powinno być wskaźnikiem tego, że ja mam to przemyślane, nie idę w ciemno tylko 
myślę faktycznie o czymś” [IDI3_1]. 

Wskaźniki produktu jasno wskazują, że najwięcej jest do zrobienia na polu tworzenia sieci i 
aranżowaniu współpracy  organizacji/instytucji kultury z terenu LGD. 

Jednocześnie jeden z naszych Respondentów podkreśla, że czasami przyjęte wskaźniki mogą utrudniać 
zarówno realizację, jak i ewaluację projektu: “Jeśli mówimy o ewaluacji strategii, to warto 
zaakcentować to, że te procedury, które w tej chwili funkcjonują są bardzo wydłużone, trzeba ja nie 
chcę dyktować nikomu jak to ma funkcjonować, ale upraszczanie procedur, tworzenie ich bardziej 
prostymi, klarownymi może spowodować to, że to będzie łatwiejsze do oceny i krótsze, żeby jeśli 
mówimy o rozwoju, to rozwój czasem nie wymaga wszystkich działań, czasami jest potrzeba chwili, 
jeśli potrzeba wielkiej chwili to ktoś może sobie wziąć kredyt, pożyczkę i to inaczej zrobić, ale jeśli 
myślimy tak bardziej strategicznie o rozwoju, to ja myślę, że im szybciej tym lepiej, szybsza procedura 
sprawniejsza i prostsza pozwoli na bardziej dynamiczny rozwój i unikanie wskaźników, które niewiele 
wnoszą, bo one są jakby dublowane innymi zabezpieczeniami, które powinny wskazywać na możliwość 
rozwoju, a nie tworzenie idei…” [IDI3_1]. 

Gdy przyglądamy się wskaźnikom rzeczowym, zauważamy, że w wielu przypadkach założony plan 
został znacząco przekroczony – można interpretować to w taki sposób, że na poziomie diagnozy 
potrzeby w tych zakresach okazały się niedoszacowane, a inne przeszacowane (jak liczba operacji 
realizowanych przez NGO i kościoły). 

Z drugiej strony, mamy dwa wskaźniki, których nie udało się osiągnąć, jeśli odnosić je pojedynczo do 
konkretnego celu: liczba utworzonych miejsc pracy, liczba projektów realizowanych przez NGO i 
kościołów. Wydaje się, że bardziej zasadne byłoby łączne pokazywanie takich wskaźników – inaczej 
znika istota informacji, to jest fakt, że w ramach realizacji LSR utworzono aż 57 miejsc pracy (niezależnie 
od tego, jaki cel LSR przy tym realizowano) oraz aż 176 działań było realizowanych z udziałem 
organizacji i stowarzyszeń (to bardzo dużo).  

Nie ma ryzyka, że Lokalna Strategia Rozwoju nie zostanie zrealizowana. Wskazuje na to kilka faktów. 
Po pierwsze, wskaźniki osiągane są w sposób systematyczny. Po drugie, dzieje się to mimo zmiany 
wartości wskaźników (w kilku wypadkach w związku z przewalutowaniem środków można było 
zwiększyć ich zakładaną wartość – jak w przypadku tworzonych miejsc pracy, tworzenia nowych 
przedsiębiorstw, inwestycji polegających na tworzeniu obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej lub na rewitalizacji obiektów dziedzictwa lokalnego). Po trzecie, realizacja wskaźników jest 
starannie monitorowana, w tym kontrolowana jest ich realizacja zgodnie z harmonogramem. 
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Tabela 3. Wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy 

Wskaźnik rezultatu Założona wartość 
wskaźnika na 

koniec 2021 roku 

Osiągnięta wartość 
na koniec 2020 

r.(%) 

Osiągnięta 
wartość na koniec 

2021 r. (%) 
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do 
oczekiwań 273 100% 100% 

Liczba osób przeszkolonych 365 100% 100% 
Liczba uczestników objętych wsparciem oddolnych 
inicjatyw lokalnych na rzecz animacji i aktywizacji 
mieszkańców, innych niż szkolenia  

1300 188% 188% 

Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne 
zasoby  3 33% 33% 

Liczba utworzonych miejsc pracy (cel 1) 10 80% 80% 
Liczba projektów w ramach LSR realizowanych przez 
organizacje pozarządowe i „kościoły” 131 (153) 34% 54% 

Liczba odwiedzin strony internetowej LGD 
(AKTYWIZACJA) 300000 115% 115% 

Liczba mieszkańców miejscowości, w których powstała 
lub została 
zmodernizowana/przebudowana/wyremontowana 
infrastruktura rekreacyjna lub turystyczna objętych 
wsparciem 

4800 355% 355% 

Liczba mieszkańców miejscowości, w których powstały 
lub zostały 
zmodernizowane/przebudowane/wyremontowane/oz
nakowane zabytki i obiekty dziedzictwa lokalnego 
objęte wsparciem 

300 387% 387% 

Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu 
pomocy, po uprzednim skorzystaniu z doradztwa 50 110% 110% 

Liczba utworzonych miejsc pracy  (cel 2) 45 (70) 96% 73% 
Liczba utrzymanych miejsc pracy   10 (1) 10% 100% 
Liczba podmiotów zaangażowanych w realizację 
operacji wspierających rozwój rynków zbytu usług i 
produktów lokalnych lub operacji polegających na 
współpracy i promocji. 

45 120% 120% 

Liczba projektów w ramach LSR realizowanych przez 
organizacje pozarządowe i „kościoły” 13 69% 69% 

 

Tabela 4. Wskaźniki produktu – postęp rzeczowy 

Wskaźnik produktu Założona wartość 
wskaźnika na 

koniec 2021 roku 

Osiągnięta wartość 
– koniec 2020 r. (%) 

Osiągnięta wartość 
– koniec 2021 r. (%) 

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów 
LGD   157 122% 122% 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego 
doradztwa 100 144% 144% 

Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do 
mieszkańców (AKTYWIZACJA) 26 115% 15% 

Liczba objętych wsparciem inicjatyw na rzez 
współpracy i samoorganizacji mieszkańców 5 80% 80% 

Liczba szkoleń 30 70% 103% 
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Liczba objętych wsparciem oddolnych inicjatyw 
lokalnych na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców 
realizowanych w formach innych niż szkolenia 

65 105% 106% 

Liczba społecznych centrów aktywności 10 80% 100% 
Liczba utworzonych zielonych siłowni   13 100% 100% 
Liczba zastosowanych metod komunikacyjnych i 
ewaluacyjnych (strona www, newsletter, SMS z PDS, 
materiały informacyjne i 
promocyjne, publikacje w mediach lokalnych, baza 
producentów produktów lokalnych, badania) - 
AKTYWIZACJA 

16 100% 100% 

Liczba przygotowanych koncepcji Smart Village 13 - 0% 
Liczba współpracujących w sieci zaangażowanych 
organizacji/instytucji kultury z terenu LGD 6 0% 0% 

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 14 (29) 121% 59% 

Liczba szlaków turystycznych objęta wsparciem 2 100% 100% 
Liczba obiektów dziedzictwa lokalnego objętych 
wsparciem 3 (6) 100% 67% 

Liczba zabytków poddanych pracom 
konserwatorskim lub restauratorskim 1 100% 100% 

Liczba zrealizowanych operacji którym przyznano 
wsparcie, polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa   

30 (50) 77% 62% 

Liczba zrealizowanych operacji polegających na 
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 21 100% 124% 

Liczba operacji wspierających rozwój rynków zbytu 
usług i produktów lokalnych lub operacji 
polegających na współpracy i promocji 

13 69% 100% 

 
Zwraca uwagę nierównomierna realizacja działań na obszarze LSR – szczególnie niska była aktywność 
w gminach Główczyce, Trzebielino i Miastko. Z drugiej strony, wyraźnie pod względem wysokiej 
aktywności odznaczają się gminy Bytów i Dębnica Kaszubska, nawet z pominięciem projektów 
własnych LGD).  
 

Tabela 5. Rodzaje realizowanych działań w podziale na gminy – liczba projektów realizowanych w 
poszczególnych gminach 
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1.1.1.3 1 1 2    1  1  2   8 
1.2.1.1  2 1 1 1 1 1 2 1 2   2 14 
1.2.1.2  1    1     1  1 4 
2.1.1.1 2 5 2 1  1   4 1 6 1 1 24 
2.1.1.3 2 7  3 1 1 2  3 1 3  1 24 
2.1.2.2           2   2 
razem 5 16 5 5 2 4 4 2 9 4 14 1 5 76 
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Tabela 6. Rodzaje realizowanych działań w podziale na rodzaje beneficjentów – liczba projektów 
realizowanych przez poszczególnych beneficjentów 
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1.1.1.3     8   8 
1.2.1.1 6    8   14 
1.2.1.2 3    1   4 
2.1.1.1   24      
2.1.1.3    24     
2.1.2.2     2   2 
razem 9 0 24 24 19 0 0 76 

 

Beneficjentami działań były najczęściej osoby fizyczne, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.  Z 
ofert LGD nie skorzystała żadna grupa nieformalny związek wyznaniowy ani podmiot publiczny. W 
pewnym stopniu wynika to ze specyfiki programu, na co zwraca uwagę nasz Respondent: “50% naszych 
środków musiała być skierowana na tworzenie miejsc pracy i my większość środków na to tworzenie 
miejsc pracy przeznaczyliśmy na premię, na fakt działalności gospodarczych i ich rozwój i też 
utrzymanie miejsc pracy“ [IDI3_2]. Warto zastanowić się jakie czynniki wpłynęły na to, że nie udało się 
utrzymać wielu miejsc pracy - wskaźnik rezultatu pokazuje, że cel ten osiągnięto tylko w 10% 
procentach.  

Respondent wskazuje również na dodatkowe okoliczności sprzyjające przedsiębiorcom: “Z racji 
pandemii troszkę ułatwiła się dla przedsiębiorców, nawet nie trochę, bo dużo, bo trzyletnie 
zobowiązanie utrzymania w tej chwili nie jest liczone, kiedyś było liczone od ostatniego wniosku o 
płatność, a teraz jest liczone od podpisania umowy [...]  I w tej chwili jest jakby to ułatwieniem jest, że 
przedsiębiorcy w premiach mogą też było tak, ale że mogli, nie musieli być bezrobotnymi. To jakby jest 
taki plus, bo oni po prostu mogą pracować, a tutaj spróbować założyć firmę i ją utrzymać” [IDI3_2]. 

Inny Respondent zwraca uwagę na fakt, który może wyjaśniać, dlaczego po pieniądze z LGD nie sięgają 
stowarzyszenia: “Nie jest to łatwe, procedura realizacji tych działań przez stowarzyszenia. Sam fakt 
napisania jest najprostszy, najtrudniejsze tematy to podobno te organizacje, gdyby miały działać 
samodzielnie to sama realizacja polegająca na obciążeniach wykonawców, realizacji tych inwestycji, 
znajomości przepisów prawa, sprawy księgowe. Wątpię, aby rozwiązaniem było szkolenie w tym 
zakresie czy pomoc merytoryczna podmiotów, bo wiadomo ,że nie jest ona pełna” [IDI3_3]. 

Spostrzeżenia te potwierdza inny badany: “To, co jest takim można powiedzieć lekkim problemem i to 
nie leży po samej stronie LGD, tylko procedury. Ja patrzę z punktu pozyskiwania środków, z 
zewnętrznego dofinansowania, procedury są takie troszeczkę utrudniające funkcjonowanie. Może 
dlatego, że jest ta biurokracja i ja wiem, że ona nie tylko pewnie środki pozyskuje z LGD, czyli też inne 
środki i ta biurokracja nasza krajowa jest no przytłaczająca trochę. [...] No choćby takie proste wnioski 
grantowe, które są udzielane przez LGD w ramach LEADERA, wnioski proste, to nie są wielkie pieniądze, 
a z tego tworzy się wnioski grantowe, które są z natury powinny być proste i powinny być łatwo 
przyswajalne, a cała procedura, mam wrażenie czasami, że jest bardziej skomplikowana niż przy 
projektach z POIiŚ-a. [...] Ktoś chce coś fajnego zrobić i jakaś grupa inicjatywna nawet, 
niesformalizowana chce coś zrobić, a tu się z tego tworzy taką wielką „aferę” biurokratyczną, która raz 



 

13 

 

że może zniechęcać, a dwa utrudnia życie. Później przy składaniu, podpisywaniu umowy gdzieś tam w 
oparciu o marszałka to się odbija i potem realizacja, rozliczenie bywa dramatyczne” [IDI3_1]. 

Pomimo wspomnianych trudności organizacje pozarządowe chętnie sięgały po wsparcie z programów 
LSR. To dobry prognostyk dla budowania silnej lokalnej społeczności świadomej swoich celów i 
możliwości.  
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Tabela 7. Sytuacja społeczno-demograficzna na obszarze LGD 

Wskaźnik kondycji 
gminy 
  

Liczba 
ludności 
ogółem 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym 
na 100 osób w 
wieku 
produkcyjnym 

Odsetek 
osób w 
wieku 65 
lat i 
więcej w 
populacji 
ogółem 

Liczba 
ludności – 
zmiana na 
1000 
mieszkańców 

Saldo 
migracji 
ogółem 

Przyrost 
naturalny 
na 1000 
ludności 

Współczynnik 
obciążenia 
demograficznego 
osobami 
starszymi 

Współczynnik 
feminizacji 

Borzytuchom 
2015 3115 54,6 10,6 9,4 0   15 96 

2020 3399 59,2 10,6 10,4 31 2,36 15,5 96 

Bytów 
2015 25198 58,9 12,2 4,3 0   17,4 104 
2020 25372 66 15,3 -1,9 -74 -0,28 22,9 104 

Czarna 
Dąbrówka 

2015 5861 58,9 11,2 4,8 0   16,1 97 

2020 5946 66,3 13,3 4,9 -9 6,09 20 97 

Kołczygłowy 
2015 4248 54,3 10,9 -5,6 0   15,2 101 

2020 4232 58,5 13,6 -1,2 -32 1,89 19,5 98 

Miastko 
2015 19950 57,8 14,3 -3,9 0   20,3 101 
2020 19315 64,9 17,6 -9,9 -114 -3,65 26,3 98 

Parchowo 
2015 3692 62,7 11,4 7,9 0   16,6 101 

2020 3842 67 13,7 12,4 14 3,69 20,8 102 

Studzienice 
2015 3639 59,8 12,6 16,2 0   18,3 100 

2020 3788 64,9 14,2 7,5 8 2,91 21,3 101 

Trzebielino 
2015 3721 54,7 12,4 -3,8 0   17,5 98 
2020 3706 62,3 14,8 2,7 15 -0,81 21,7 99 

Tuchomie 
2015 4217 55,3 9,7 5,2 0   13,4 96 

2020 4312 56,5 12,7 6,5 -3 3,5 18,2 96 

Damnica 
2015 6258 52,8 10,5 -3,7 0   14,5 97 

2020 6080 60,5 13,9 -2,1 -20 -0,98 20,1 96 

Dębnica 
Kaszubska 

2015 9795 55,9 11,7 -0,7 0   16,4 99 
2020 9495 59,6 14,3 -4,1 -54 -3,47 20,6 100 

Główczyce 
2015 9371 55,4 10,9 -6,9 0   15,3 97 

2020 8880 61,8 13,9 -11 -83 -2,35 20,1 97 

Potęgowo 
2015 7064 55,4 11,1 -3,8 0   15,5 98 

2020 6821 61,5 14 -8,9 -68 -0,15 20,5 98 
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W opinii badanych respondentów cele, jakie wyznaczono tworząc LSR są nadal aktualne. Oceniano je 
jako trafne. Jeden z badanych jako dowód na tę trafność mówi: “Ta strategia, która jest w tej chwili 
zamykana że tak powiem w tym okresie no myślę, że się wpisała w to co jest potrzebne, tym bardziej, 
że tak powinna być zbudowana strategia nieoddolna, czyli retrospekcja potrzeb lokalnych, żeby ta 
strategia była odpowiedzią na te potrzeby i to jest realizowane i poprzez samą strategię i działania, 
które wynikają z tych strategii, to uważam, że jest w porządku i to zagrało” [IDI3_1]. 

Kolejny potwierdza: “Myślę, że one są aktualne. Na pewno nowy okres przyniesie nowe pomysły na 
rozwiązania, uważam, że powinien on iść w kierunku obecnych działań ich rozszerzania w kierunku. [...] 
Strategia wciąż odpowiada na problemy, które były zdiagnozowane, żadne tematy się nie 
zdezaktualizowały wręcz ewaluowały i wymagałyby rozszerzenia” [IDI3_3]. 

Należy przez to rozumieć, że gdyby wyznaczone cele nie odpowiadały lokalnym potrzebom, nie byłoby 
zainteresowania realizacją projektów, co finalnie doprowadziłoby do tego, że nie osiągnięto by założeń. 
Założenia w dużej osiągnięto. Intensyfikacji działań wymagają jeszcze projekty nakierowane na 
podnoszenie aktywności mieszkańców regionu. By wspomóc realizację tego cel LGD wprowadził nowe 
formy wsparcia: “Granty do 2 tys zł., o które mogą wnioskować stowarzyszenia zwykłe i grupy 
nieformalne, to powoduje usprawnienie, umożliwienie tego typu działań. W każdej mierze, gdzie te 
działania o charakterze publicznym są organizowane, mówimy o stowarzyszeniach czy gminie, gdzie 
realizowane są działania, które mają na celu podnieść tę aktywizację, tą świadomość. [...] aktywizacja 
sportowa, bądź rekreacyjna, integracja społeczna bądź międzypokoleniowa wymiana, w zależności kto 
w jakim zakresie jaki efekt projektu wykorzysta. Zgadzam się z tym że teraz w oparciu o to co powstało 
można kreować inne życie społeczno-kulturalne bądź stwarzać w oparciu o to jakieś wydarzenia, 
działania, bądź innymi działaniami naprowadzać społeczność lokalną w oparciu o to co z ich 
perspektywy było planowane i wiem że to ma na celu obecna perspektywa a zaczęło się to od końca 
poprzedniej że niektóre inicjatywy mają charakter oddolny więc nie mają być działaniami ad hoc tylko 
wynikającymi z perspektywy lokalnej czy działalności mieszkańców. My stwarzamy warunki, ale coś 
powinno także wynikać z działalności mieszkańców” [IDI 3_3]. 

Według badanych, cele były na tyle trafnie skonstruowane, że zachowały ważność mimo zmieniających 
się okoliczności zewnętrznych. 

O sukcesie realizowanych działań (mierzonych osiągnięciem przyjętych założeń) zaważyła trafność 
postawionej diagnozy (również to, że była konsultowana z mieszkańcami), sprawność organizacyjna 
LGD, ale także zdolność do dyskusji nad projektami członków Rady LGD. 

Można również przyjąć, że cele, których nie udało się jeszcze w pełni zrealizować napotykały na bariery, 
których pokonanie nie jest proste (jeśli możliwe) wymaga wiele czasu, np. bariery mentalne i głęboko 
zakorzenione w społeczności modele myślenie i działania/bierności.  
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3.2. Ocena wpływu na kapitał społeczny 

Pytanie badawcze: 

2. Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność społeczną, 
zaangażowanie w sprawy lokalne?   

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

W programie łącznie udzielono wsparcia 19 przedsięwzięciom realizowanym przez organizacje 
pozarządowe. Należy uznać, że to znaczący sukces zważając na niewielką liczbę organizacji 
pozarządowych na obszarze LSR oraz wspomniane wcześniej bariery biurokratyczne w dostępie do 
środków. 

Nasz Respondent podkreśla rolę organizacji pozarządowych w płynnym i efektywnym realizowaniu LSR 
poprzez działania LGD: “Głównym celem, który chcieliście osiągnąć jest dystrybucja środków unijnych 
na obszary wiejskie i tutaj współpraca z organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami, z 
samorządami, te trzy sektory. I te trzy sektory to są wszędzie jakby ujmowane, bo tak ta 
trójsektorowość jest, te środki są kierowane oddolnie, czyli rada oceniająca i nawet sama struktura 
LGD jest tworzona tutaj z ludzi, z tego poziomu najniższego rada tworzona jest z przedstawicieli właśnie 
trzech sektorów, o których mówiłem i oni przydzielają te dotacje dla tych beneficjentów” [IDI3_2]. 
Wskazuje tym samym, że to właśnie w oddolnych inicjatywach kryje się ogromny potencjał rozpoznania 
lokalnej specyfiki, określenia problemów i wypracowania sposobów działania, by osiągać zamierzone 
cele. Przy odpowiednim wsparciu samorządów organizacje pozarządowe mogą stać się ważnym 
elementem lokalnej społeczności, efektywnie wspomagać oddolną samoorganizację społeczności. Oto 
jedna z dobrych praktyk, warta powielania: “Przeznaczyliśmy też część środków na tworzenie miejsc 
pracy nie tylko przedsiębiorców, ale też w organizacjach pozarządowych i to był taki w województwie 
nie wiem czy ewenement, ale na pewno był pomysł i tak trochę, żeby też wesprzeć te organizacje, żeby 
na przykład budowały takie centra aktywności społecznych na obszarze naszego LGD, czyli jakieś tam 
świetlice, no tak zwane centra i tam były zatrudnione osoby właśnie. Samorządy wspierają te 
organizacje w zatrudnieniu tych osób i w ten sposób jest realizowana ta szansa i możliwość realizacji 
tych no tej umowy, bo tam jest zatrudnienie trudne, bo aż na 5 lat, ale te organizacje radzą sobie, dzięki 
wsparciu samorządów, które wspierają je, dając dotację na utrzymanie takiej współpracy i tutaj te 
środki właśnie też na tworzenie tych miejsc pracy też poszły na te centra aktywności społecznej, coś 
takiego innego i nowego” [IDI3_2]. 

Najsłabsza pod względem liczby nowopowstających organizacji pozarządowych są gmina Trzebielino. 
Najwięcej organizacji pozarządowych działa na terenie gminy Kołczygłowy. 

Trzeba jednak zauważyć, że wszystkie gminy wymagają dalszego wzmacniania kapitału społecznego 
mieszkańców i intensyfikowania włączania mieszkańców w działania społeczne (zgodnie z założeniami 
programu LEADER oddolność działań i zaangażowanie podmiotów lokalnych jest kluczowa dla 
powodzenia programu rozwojowego).  

Ciekawą informację, a zarazem cenną wskazówkę, można znaleźć w LSR w wynikach przeprowadzonej 
analizy wniosków z konsultacji: “Tendencja do przenoszenia odpowiedzialności za działania na urzędy 
gminy i sektor publiczny. Jednocześnie wraz ze wzrostem zaufania do NGO-sów spada chęć do 
delegowania zadań urzędnikom”. (LSR,s.9)  



 

17 

 

Tabela 8.  Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 
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2010 0 2 0 5 0 0 3 0 0 2 1 0 0 13 
2011 0 1 2 5 1 0 3 0 5 0 2 0 0 19 
2012 7 2 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 17 
2013 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 11 
2014 0 2 2 2 1 3 0 0 7 3 5 0 3 28 
2015 3 3 0 2 1 0 0 0 0 2 2 1 1 15 
2016 3 2 2 7 3 5 3 0 5 2 3 2 4 41 
2017 3 0 2 0 4 5 0 3 2 2 1 0 1 23 
2018 0 1 5 0 2 0 5 0 2 3 0 2 1 21 
2019 3 1 2 0 3 0 3 0 2 2 3 4 1 24 
2020 2 2 5 1 1 3 3 0 0 0 1 0 0 18 

Niską liczbę organizacji pozarządowych w w/w gminach należy tłumaczyć niską potrzebą angażowania 
się mieszkańców w sprawy wspólne. Nadal trafna jest diagnoza z LSR: “Niski poziom „zakorzenienia” 
na obszarze LGD. [...] Tendencja do zamykania się o obrębie rodziny, czy wsi. Pola kontaktów, 
znajomości, relacji z innymi bardzo ograniczone. Ten proces marginalizacji wzmacniany jest przez 
swoistą kulturę braku zaufania w relacjach z innymi, instytucjami państwa, czy samorządu. Jest to jedna 
z najtrudniejszych do przełamania barier w rozwoju badanego regionu.[...] Niskich poziom kapitału 
osób gorzej wykształconych i młodszych. [...] Respondenci będący liderami lokalnych społeczności nie 
są w stanie nawiązać efektywnej komunikacji ze społecznością, mają typowe dla Polaków problemy z 
zaufaniem osobom pochodzących spoza społeczności oraz co ważniejsze niechętnie instytucjonalizują 
(np. poprzez założenie stowarzyszenia) działania na rzecz wspólnoty”. (LSR,s.9) 

Mniej niż połowa mieszkańców deklarowała, że uczestniczyli oni w działaniach na rzecz spraw 
wspólnych lub innych mieszkańców. Tylko ⅕ z nich zrobiła to pod wpływem zachęty ze strony LGD. 

Tabela 9. Aktywność na rzecz lokalnej społeczności i wpływ LGD na aktywność społeczną 

Aktywność na rzecz lokalnej społeczności tak nie 
Doświadczenie w podejmowaniu P. działań na rzecz innych 
mieszkańców gminy lub wspólnych spraw 46 54 

Doświadczenia w działaniach na rzecz wspólnych, do których 
zachęciła Lokalna Grupa Działania 

20 80 

Warto przy tym przyglądać się źródłom tych postaw, w tym tego, czy mają oni poczucie sprawczości, 
to jest towarzyszy im przekonanie, że od ich działań zależą zmiany zachodzące w ich lokalnej 
społeczności. W przypadku badanych z obszaru LSR zauważamy, że prawie połowa ma poczucie, że 
może mieć wpływ na to, co dzieje się w ich własnej miejscowości, może też wpływać na życie gminy. 
Takie przekonania mogą znacząco wpływać na preferowane rodzaje aktywności – mieszkańcy będą 
bardziej skłonni do działań, których efekty będą dla nich bezpośrednio obserwowalne i odczuwalne. 
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Tabela 10. Poczucie wpływu na lokalną społeczność 

Twierdzenie, które określa postawę badanego tak nie wiem nie 
tacy jak Pan(i) mają wpływ na życie wsi/miejscowości 49 29 22 
tacy jak Pan(i) mają wpływ na życie gminy 46 31 23 

Jednocześnie, należy zauważyć, że nawet przy obecnie umiarkowanej aktywności mieszkańców, 
podzielają oni przekonanie, że współdziałanie z innymi ma sens – pozwala pomóc potrzebującym 
(zdaniem 83%) i wpływać na kierunek zmian w gminie (67%). 

Tabela 11. Ocena współdziałania, jako narzędzia pomocy innym – potrzeba angażowania 

Twierdzenie, które lepiej określa postawę badanego: Procent 
1. tacy jak ja działając z innymi mogą pomóc potrzebującym 83 
2 tacy jak ja nawet działając z innymi nie mogę pomóc potrzebującym 17 
Razem 100,0 

 
Połowa mieszkańców zapytana o to, co mogłoby zachęcić ich, by włączyli się do działania na rzecz 
innych mieszkańców gminy lub wspólnych spraw nie potrafiła tego określić (“nie wiem”), ale tylko 
niespełna ⅕ zdecydowanie określiła, że nie ma takiej rzeczy, tłumacząc się brakiem czasu “nic mnie nie 
może zachęcić z powodu braku czasu”. 
Ponad połowa badanych (63%) wskazywała, że najskuteczniejszym bodźcem do aktywizacji były jasno 
określony cel ustalony z innymi mieszkańcami i zaangażowanie innych mieszkańców. Warto skorzystać 
z tych wskazówek projektując kolejne działania.  
Część badanych wskazywało na to, że oczekują bodźca zewnętrznego do działania – wyraźnego 
sygnału, jakie są potrzeby, co można zrobić “Może częstsze spotkania mieszkańców z władzami 
lokalnymi i informacja o tym co można zrobić dla wspólnego dobra społecznego”. Rzadziej chcieliby 
samodzielnie decydować o tym, czym warto się zająć, samodzielnym określeniem potrzeb lokalnej 
społeczności. Nie znaczy to, że nie mają w ogóle potrzeby udziału w podejmowaniu takich decyzji i 
wyznaczaniu celu – przeciwnie, chętnie wezmą udział w konsultacjach społecznych, ale sami raczej ich 
nie będą inicjować.  

Tabela 12. Ocena współdziałania, jako narzędzia zmiany w społeczności lokalnej – potrzeba angażowania 

Twierdzenie, które lepiej określa postawę badanego: Procent 
1. tacy jak ja działając z innymi mogą wpływać na to, jak zmienia się 
nasza gmina 

67 

2 tacy jak ja nawet działając z innymi nie mogą wpływać na to, jak 
zmienia się nasza gmina 

33 

Razem 100,0 
 

Tym ważniejsza staje się z tej perspektywy rola LGD. Taką perspektywę zarysowują też badani 
przedstawiciele Rady, którzy między innymi zwracają uwagę na to, że LGD aktywnie działają na rzecz 
aktywizacji mieszkańców: „Promujemy też tych naszych ludzi, którzy dostali certyfikaty, to jest 
działanie z programu własnego i też projekty własne, działania animacyjno – szkoleniowe dla naszych 
ludzi, których tutaj chcemy rozwijać, mieliśmy te centra aktywności społecznej czy lokalnej, to też 
chcemy szkolić tych ludzi, którzy tam pracują i dla tych ludzi też tworzymy specjalne, dedykowane 
szkolenia, czy tam kursy kierowników, czy kursy animacji, czy kursy takie właśnie niezbędne w 
prowadzeniu takiego centrum i też promujemy takie działania liderów lokalnych, chcemy żeby Ci też 
lokalni na naszym obszarze ich wspierać, szkolić integrować i starać się, żeby oni później że tak powiem 
działali w tych organizacjach, swoich miejscowościach, swoich kołach gospodyń, podmiotach 
społecznych, no wszędzie, różnie. Gdziekolwiek na naszym obszarze, bo Ci ludzie później często te 
osoby do nas aplikują o środki i te osoby też bardzo często zasiadają później nawet w radzie 
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oceniających, bo po czasie się zainteresują tym działaniem i są na tyle wyedukowani, że potrafią to 
robić.” [IDI3_2]. I dodaje: “My doszkalamy sołtysów, liderów lokalnych, edukujemy ludzi, tu z drugiej 
strony też dajemy im te możliwości, żeby tą infrastrukturę zmieniać, nie budujemy im dróg, czy 
płotków, ale chociażby działania powiedzmy wspierając klub sportowy, czy jakąś organizację, która 
prowadzi zajęcia”. [IDI3_2]. 
Respondent podkreśla, że dzięki aktywizacji, animacji mieszkańców za pośrednictwem NGO-ów 
poprawia się jakość życia w gminie: “Na pewno, bez wątpienia się poprawia. Na przykładzie swojej 
gminy, czy gmin, które dobrze znam w tych miejscowościach pojawiają się takie centra wsi tworzone 
chociażby w tym, że jest plac zabaw i do tego jakaś wiata, miejsce na ognisko i jest miejsce, gdzie ludzie 
mogą się spotkać. Te centra aktywizacji społecznej to są świetlice, albo obiekty w większych 
miejscowościach, gdzie tam działa jakiś pracownik, który skupia wokół siebie tych ludzi, wymyśla 
przeróżne działania i pozyskuje na to środki z różnych źródeł i stara się, żeby coś się działo z racji tego, 
że jest pracownikiem, a jeszcze tego go zarząd organizacji wkoło mobilizują. Są te dostępy dla dzieci, 
no my akurat nie dofinansowujemy jakiś tam żłobków, takich rzeczy, ale zajęcia pozalekcyjne w tych 
obiektach się odbywają, czy jakieś działania właśnie edukacyjne, czy na tych placach zabaw jakieś 
imprezy, to wszystko jest z naszych grantów” [IDI3_2].  
Respondent wskazuje również na obiektywne trudności u podstaw, których leżą bariery mentalne 
mieszkańców, ich nawyki czy brak świadomości: „Trudno jest zachęcić do działania, bo nie ma osób 
prowadzących wewnątrz. Czasami jak urzędnik czy osoba publiczna powie, to brakuje takiego lidera, 
aktywiści chcą coś osiągnąć. Ja to widzę w innych gminach, ale szczerze u nas tego nie widzę, może aby 
się zaangażować w pojedyncze projekty, ale nie na większą skalę. Takiej osobie jednej jest na pewno 
ciężko, a z drugiej strony narzucając przez urząd lub osobę publiczną, to nie jest to. Można wesprzeć, 
dofinansować” [IDI3_3]. 

LGD, jako że nie występuje w roli publicznej instytucji może być platformą do ściągania liderów 
lokalnych: “Takie działanie prowadzone przez LGD jak Liderzy Zmiany. Było wiele takich projektów i 
działań, gdzie osoby się pojawiały, szkoliły, były doceniane, są też doceniani w ramach innych działań 
jak Zielone Serce Pomorza, osoby wyróżniające się swoimi umiejętnościami. Wyróżnienie jakich hobby 
czy działalności w oparciu o lokalne zasoby, co pokazuje, że można takie rzeczy robić na terenie 
obszarów wiejskich, bo LGD taką strategię i że to jest widziane, doceniane i że można to przełożyć na 
działania aktywistyczne, a nie tylko na działania związane z rzemiosłem czy z tradycjonalnymi 
talentami. Gdzieś ta indywidualność obszarów wiejskich, społeczność, lokalność, możliwości zasobów 
i pomysłów, gdyby ktoś tak podchodził to byłby to tak odczytywać. LGD nie jest podmiotem publicznym 
w działaniach kulturalno-społecznych realizowane poprzez dofinansowanie tzw. jarmarków 
pomorskich, poprzez działania kulturalne ma to celu aktywizację społeczności lokalnej nie tylko w 
zakresie gminy, ale zachęcana jest do udziału społeczność całego obszaru” [IDI3_3]. 

 
Inny respondent zauważa, że dzięki LGD zmieniło się podejście samorządów i instytucji publicznych do 
działań oddolnych: “Częściowo pozwalamy im samym działać. Zmieniło się podejście samorządów i 
instytucji publicznych. Starają się coraz mniej ingerować w działania czy to mieszkańców zrzeszających 
się w stowarzyszenia nieformalnych czy formalnych, aby zobaczyli, ile to wymaga pracy i aby typowo 
poczuli, że to jest ich. Dzięki działaniom PDS-u i wdrażaniu tej strategii generalnie dowiadujemy się co 
oni potrzebują. Gdzieś coś mniejsza lub większa grupa zgłasza” [IDI3_3]. 
 
 



 

20 

 

 
 
 
3.3. Przedsiębiorczość 

Pytania badawcze: 

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

 

Większość mieszkańców dostrzega istotne zmiany infrastrukturalne (80%), które nie tylko wpływają na 
jakość życia na obszarze LGD, ale także na możliwości rozwoju przedsiębiorczości (w ramach realizacji 
LSR powstało 31 nowych przedsiębiorstw, a 26 skorzystało z możliwości rozwoju). Mimo to w opinii 
tylko ⅓ badanych wzrosła liczba nowopowstałych przedsiębiorstw. Ponad połowa badanych zauważa, 
że w ostatnich latach wzrastały nakłady na  infrastrukturę turystyczną, co wpływało na zwiększenia się 
liczby ofert pracy (w ramach realizacji LSR powstało 57 nowych miejsc pracy). Jednocześnie ⅓ 
mieszkańców uważa, że nie zmieniły się warunki prowadzenia firm. Należy pamiętać, że warunki te nie 
są zależne jedynie od rozwiązań lokalnych, ale także od rozwiązań prawnych i uwarunkowań 
makroekonomicznych.  

Niepokojący jest fakt, że zwiększaniu się liczby ofert pracy, nie towarzyszy zwiększanie atrakcyjności 
ofert pracy. Dużym pozytywem zaś fakt, że aż 44% badanych dostrzega pozytywne zmiany dotyczące 
możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, zdaniem prawie połowy badanych nie zmieniły się one 
biorąc pod uwagę specyfikę obszaru to dobry prognostyk.  

Przedstawicieli Rady LGD pytano między innymi o wpływ zmiany sytuacji gospodarczej na zjawisko 
odpływu młodych mieszkańców z obszaru LSR. Według jednego z nich powodem, dla którego młodzi 
szukają pracy poza rejonem LGD może być polityka zatrudnienia przyjęta w LSR: „Jeszcze się 
zastanawiam nad tym wskaźnikiem zatrudnienia grup defaworyzowanych, grup kobiet 50+. Patrząc 
obiektywnie na to co się dzieje na rynku pracy to w tej chwili chyba takie osób szybciej znajdują 
zatrudnienie niż inne. No ja mam takiego znajomego przedsiębiorcę, który mówi, że on w tej chwili 
szybciej zatrudni kobietę 40+, 50+ niż młodą. A dlaczego? Z prostej przyczyny, wiadomo że przyrost 
naturalny jest konieczny i niech się dzieci rodzą, ale dla przedsiębiorcy to jest problem, zatrudni młodą 
osobę, która po dłuższym lub krótszym okresie czasu pracy zajdzie w ciążę i to nie jest tak, że mamy 
deprecjonować ten fakt, ale jakie jest w tej chwili zatrudnienie pracodawców, on woli starszą osobę 
zatrudnić, która będzie stabilna w pracy, dlatego ten wskaźnik zatrudniania osób starszych należy 
modyfikować i zmieniać w kierunku ludzi młodych” [IDI3_1]. 

Tabela 13. Zmiany sytuacji gospodarczej obserwowane przez mieszkańców 

zmiany sytuacji gospodarczej w gminie w ostatnich 5 
latach (100 % w wierszach) 

poprawa bez zmian pogorszenie 

liczba nowopowstających przedsiębiorstw 33 54 13 
ilość inwestycji gospodarczych 38 45 17 
Ilość ofert pracy 51 39 10 
atrakcyjność ofert pracy 31 59 10 
infrastruktura techniczna komunalna (drogi, wodociągi, 
sieć energetyczna) 

80 15 5 

rozwój infrastruktury turystycznej 56 34 10 
warunki prowadzenia firm 31 53 16 
możliwości zatrudnienia poza rolnictwem 44 49 7 
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Mieszkańcy pytani o to, czy warto w kolejnej LSR uwzględnić wsparcie dla przedsiębiorców, wyrażają 
jednoznaczne opinie. Według nich wsparcie przedsiębiorczości jest kluczowe dla dalszego rozwoju 
obszaru. Jednocześnie wskazują na to, że takimi branżami, na które w szczególności należałoby zwrócić 
uwagę są te działy, które silnie odwołują się do lokalności i lokalnych zasobów. Stąd propozycje 
koncentrowały się przede wszystkim wokół agroturystyki, wsparcia lokalnego rzemiosła oraz lokalnych 
tradycji kulinarnych. Mieszkańcy, chociaż zauważają podejmowane już działania promocyjne, wyrażają 
przekonanie, że należy je zintensyfikować i w centrum promocji ulokować właśnie lokalność. 
Wymieniano też konieczność wsparcia usług budowlanych i tych, które wprost przekładają się na 
podnoszenie jakości usług (np. szybki Internet), które mogą zaoferować lokalni przedsiębiorcy. 
Podkreślano, że nie chodzi jedynie o rozwój samych firm, ale także takie ich wsparcie, które będzie 
miało siłę promocyjną – np. organizacji warsztatów rzemieślniczych, które pozwoliłoby pogodzić te 
wymieniane wcześniej cele: odnowienie pamięci o lokalnym rzemiośle, możliwość sprzedaży lokalnych 
produktów, przyciągnięcie turystów, którzy skorzystają z agroturystycznej bazy noclegowej. 

W ocenie badanych projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 
rozwojem obszaru objętego LSR. W wywiadach pojawił się jednak głos, że spójność ta może być 
postrzegana jako problematyczna, jeśli traktować ją dosłownie – to znaczy w związku z tym, że gminy 
tworzące obszar objęty LSR różniły się sytuacją wyjściową: “Nie w każdym obszarze, muszą być te same 
potrzeby i te same problemy. Jeżeli oprzemy tą strategię o pewien obszar osób w której się ona 
porusza, jeśli porusza się w swoim obszarze topograficznie, lokalizacyjnie, społecznością o podobnych 
charakterach czy historii, która się  w podobny sposób wydarzyła, obszary po PGR-ach, łatwiej jest 
dotrzeć do pewnej grupy, a nie rywalizuje się na szczeblu potrzeb Gdańska do obszarów wiejskich np. 
Dzięki temu ta docelowość tego programu jest znacznie lepsza” [IDI 3_3]. Może to powodować, że 
nawet równe tempo rozwojowe gmin nie będzie niwelowało tych różnic, jednak z czasem różnice te 
będą się samoistnie zacierać.  

Potwierdzenie o rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR potwierdzają też statystyki publiczne. We 
wszystkich gminach wzrosła zarówno bezwzględna liczba firm, jak i liczba podmiotów przypadająca na 
1000 mieszkańców.
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Tabela 14. Potencjał gospodarczy – liczba podmiotów gospodarczych bezwzględna i na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Borzytuchom 
Liczba podmiotów 177 189 189 208 220 231 228 236 244 267 291 

Na tys. Mieszkańców 94,6 99,1 98 105,4 110,4 114,6 111,5 112,6 115,1 125,4 136,3 

Bytów 
Liczba podmiotów 2320 2272 2326 2305 2388 2443 2495 2570 2609 2686 2792 

Na tys. mieszkańców 142,5 139,8 144,3 144,6 149,6 154,1 157,8 163,7 167,2 174,1 182,7 
Czarna 

Dąbrówka 
Liczba podmiotów 377 372 376 381 396 398 393 410 427 453 476 

Na tys. mieszkańców 102,6 101,4 102,1 102,4 107 107,9 107,1 112,1 117 126,8 133,1 

Kołczygłowy 
Liczba podmiotów 272 248 251 252 263 257 265 289 294 310 315 

Na tys. mieszkańców 98,4 89,1 90,6 91 95,1 93,4 96,7 105,9 108,3 114,8 118 

Miastko 
Liczba podmiotów 1782 1750 1755 1760 1784 1810 1801 1817 1824 1879 1939 

Na tys. mieszkańców 134,7 133,5 134,6 136,6 139,7 143,2 144,7 147,8 150,9 157,4 165,5 

Parchowo 
Liczba podmiotów 242 214 217 222 235 243 254 265 261 288 297 

Na tys. mieszkańców 107,7 95,5 94,8 97,6 103,6 107,1 110,3 116,7 114,6 125,7 129,1 

Studzienice 
Liczba podmiotów 237 231 250 257 262 266 280 285 290 302 325 

Na tys. mieszkańców 103,6 100,3 108,6 112 115,1 116,8 123,2 124,7 126,3 131,1 141,5 

Trzebielino 
Liczba podmiotów 245 244 254 245 251 256 282 303 294 302 311 

Na tys. mieszkańców 100,5 99,5 104,2 100,6 103,3 106,4 118,5 128,8 126,4 131,1 136,2 

Tuchomie 
Liczba podmiotów 273 261 261 248 266 265 280 283 292 296 315 

Na tys. mieszkańców 101,3 95,9 95,9 91,5 98 97,6 102,5 104 107,4 107,4 114,3 

Damnica 
Liczba podmiotów 328 320 336 347 347 338 336 352 359 360 388 

Na tys. mieszkańców 80 77,7 81,6 83,9 84,4 82,5 83,5 88,7 92,5 94,1 102,4 
Dębnica 

Kaszubska 
Liczba podmiotów 706 719 700 722 749 761 762 774 767 787 819 

Na tys. mieszkańców 111,2 113,1 110,3 114,2 119,2 121,1 122,3 124,9 125,4 131,2 137,7 

Główczyce 
Liczba podmiotów 556 522 556 585 584 589 598 598 631 666 692 

Na tys. mieszkańców 88,1 83,7 89,6 94,9 96 97,7 100,9 102,6 110,5 118,9 126,1 

Potęgowo 
Liczba podmiotów 385 386 384 403 416 420 418 432 460 489 505 

Na tys. mieszkańców 81,3 81,5 81,8 86,9 90 92,4 93,2 97,9 105,4 113,9 119,6 
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Tabela 15. Potencjał gospodarczy – liczba nowych podmiotów gospodarczych bezwzględna i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Borzytuchom 
Liczba nowych podmiotów 17 27 12 34 30 23 21 26 25 35 42 

Na tys. Mieszkańców 5,79 9,12 3,97 11,21 9,7 7,44 6,76 8,13 7,62 10,48 12,36 

Bytów 
Liczba nowych podmiotów 243 202 214 199 258 225 243 247 260 223 220 

Na tys. mieszkańców 9,82 8,13 8,59 7,99 10,38 8,95 9,61 9,73 10,22 8,76 8,67 
Czarna 

Dąbrówka 
Liczba nowych podmiotów 69 46 38 42 59 42 41 67 66 64 43 

Na tys. mieszkańców 12 8,01 6,61 7,25 10,11 7,18 7 11,42 11,22 10,81 7,27 

Kołczygłowy 
Liczba nowych podmiotów 30 25 24 29 31 23 32 39 38 31 22 

Na tys. mieszkańców 7,04 5,84 5,62 6,82 7,24 5,4 7,56 9,19 8,94 7,29 5,21 

Miastko 
Liczba nowych podmiotów 214 187 155 165 171 183 154 179 167 172 156 

Na tys. mieszkańców 10,54 9,25 7,7 8,2 8,53 9,16 7,75 9,08 8,49 8,79 8,03 

Parchowo 
Liczba nowych podmiotów 29 20 26 24 21 18 26 36 30 36 24 

Na tys. Mieszkańców 8,1 5,58 7,26 6,6 5,78 4,91 7 9,64 8,01 9,53 6,32 

Studzienice 
Liczba nowych podmiotów 24 17 26 30 25 28 31 35 33 30 36 

Na tys. mieszkańców 6,86 4,81 7,3 8,41 6,95 7,78 8,51 9,55 8,88 8,02 9,51 

Trzebielino 
Liczba nowych podmiotów 27 22 21 17 22 18 37 37 27 29 22 

Na tys. mieszkańców 7,08 5,82 5,56 4,55 5,89 4,82 9,92 9,98 7,27 7,81 5,94 

Tuchomie 
Liczba nowych podmiotów 30 27 26 23 27 25 38 28 31 23 31 

Na tys. mieszkańców 7,22 6,49 6,23 5,53 6,46 5,96 9,01 6,62 7,27 5,39 7,22 

Damnica 
Liczba nowych podmiotów 51 38 36 45 42 37 31 48 46 39 46 

Na tys. mieszkańców 8,11 6,05 5,71 7,16 6,65 5,92 4,97 7,73 7,47 6,44 7,54 
Dębnica 

Kaszubska 
Liczba nowych podmiotów 79 72 65 84 87 71 75 92 84 75 67 

Na tys. mieszkańców 8,05 7,33 6,64 8,55 8,88 7,24 7,69 9,45 8,68 7,8 7,05 

Główczyce 
Liczba nowych podmiotów 58 58 89 90 62 61 68 69 116 85 64 

Na tys. mieszkańców 5,99 6,03 9,26 9,44 6,55 6,5 7,31 7,49 12,77 9,4 7,17 

Potęgowo 
Liczba nowych podmiotów 46 44 37 56 58 43 47 61 77 57 44 

Na tys. mieszkańców 6,4 6,12 5,14 7,88 8,15 6,06 6,68 8,72 11,03 8,21 6,42 
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3.4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 
5. W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 

turystyki i dziedzictwa kulturowego? 
6. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego? 

 

Turystyka i jej rozwój należały do najważniejszych celów LSR. Tym ważniejsza jest ocena efektów 
wsparcia tego sektora oraz wpływu tych działań na wzmacnianie lokalnej tożsamości. Prawie połowa 
badanych uważa, że poziom atrakcyjności turystycznej obszaru LGD zwiększył się lub nie zmienił się w 
ostatnich latach (co oznaczać może, że jest równie wysoki, jak wcześniej). Pojedyncze osoby (10% 
mieszkańców) uznały, że poziom atrakcyjności turystycznej obszaru spadł – to osoby, które 
jednocześnie wyczulone były na jakość środowiska i jego zmiany m.in. pod wpływem rosnącej presji 
turystycznej. Mieszkańcy odnotowują w szczególności to, że poprawie uległa infrastruktura i oferta 
sportowa i rekreacyjna oraz polepszyła się promocja regionu i jego zasobów naturalnych, kulturalnych 
i turystycznych. Dla nieco ponad połowy badanych miało to znaczenie dla wzmocnienia ich tożsamości 
lokalnej i identyfikacji z lokalną kulturą i tradycjami.  

Tabela 16. Zmiany dot. potencjału turystycznego i kulturowego w opinii mieszkańców 

Obserwowane zmiany w ostatnich 5 latach poprawa bez zmian pogorszenie 
Poziom atrakcyjności turystycznej 50 40 10 
Promocja dziedzictwa kulturalnego, zasobów 
naturalnych i turystyki 

59 38 3 

Infrastruktura i oferta kulturalna 43 42 15 
Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna 71 26 3 
Utożsamianie się mieszkańców z regionem 54 43 3 

 
Dostrzeganie zmian przez mieszkańców to zarówno efekt dokonanych inwestycji, ale także ich 
zgodności z formułowanymi przez mieszkańców oczekiwaniami. Respondent podkreśla, że właśnie 
byciu blisko mieszkańców, wsłuchiwaniu się w ich potrzeby działaniom, lokalnym LGD jest motorem 
zmian w gminach: „LGD jest potrzebny. Jest bliżej. Stwarza mniejsze grupy, mniejszą rywalizację 
poprzez to, że można działać wspólnie. Jak ktoś słyszy Urząd Marszałkowski czy województwo 
pomorskie, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska to ich takie rzeczy przerażają, każdego nawet 
urzędnika. Jeżeli działasz w oparciu o swoją grupę od początku jesteś w to zaangażowany, gdzieś to 
czujesz to jest łatwiej o pomoc. Jest to korzystniejsze. [...] Nie w każdym obszarze, muszą być te same 
potrzeby i te same problemy. Jeżeli oprzemy tą strategię o pewien obszar osób w której się ona 
porusza, jeśli porusza się w swoim obszarze topograficznie, lokalizacyjnie, społecznością o podobnych 
charakterach czy historii, która się w podobny sposób wydarzyła, obszary po PGR-ach, gdzieś łatwiej 
jest dotrzeć do pewnej grupy, a nie rywalizuje się na szczeblu potrzeb Gdańska do obszarów wiejskich 
np. Dzięki temu ta docelowość tego programu jest znacznie lepsza” [IDI3_3]. 
Według badanych turystyczny potencjał obszaru LGD definitywnie wzrósł, a same projekty są 
zauważalne. Mieszkańcy i turyści korzystają z powstałej infrastruktury co w zauważalny sposób 
przekłada się na jakość życia mieszkańców. 
 
Jednocześnie podkreślano, że poprawa jakości infrastruktury turystycznej nie musi przekładać się 
wprost na przyciąganie turystów i wymaga to dalszych działań promocyjnych.  
Zmiany te tylko do pewnego stopnia znajdują odbicie w statystykach publicznych GUS. Trzeba przy tym 
pamiętać, że badanie turystyki GUS ma znaczące ograniczenia (odnotowywane są dane dotyczące 
jedynie większych obiektów, z co najmniej 10 miejscami noclegowymi). Jednak nawet przy tych 
ograniczeniach odnotowujemy, że liczba takich obiektów noclegowych nie zmieniła się drastycznie 
(minimalny spadek w gminach Główczyce i Dębnica Kaszubska - baza noclegowa skurczyła się tam o 10 
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miejsc noclegowych). Wyraźnie widać zmianę na korzyść w gminach Miastko, Miastko Obszar wiejski i 
Czarna Dąbrówka, gdzie liczba miejsc noclegowych niemal się podwoiła. 
Rosnąca liczba osób korzystających z tej infrastruktury wskazuje na to, że obszar staje się coraz bardziej 
atrakcyjnym celem turystycznym. Jednocześnie można uznać, że to efekt rosnącej jakości usług i 
dostępności infrastruktury zwiększającej komfort turystów: w ostatnich latach te obiekty uzupełniły 
swoją ofertę o możliwość wypożyczenia sprzętu turystycznego, wodniackiego, zabiegi rehabilitacyjne, 
zabiegi SPA, ofertę zajęć sportowych, itp.
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Tabela 17.  Zmiany zasobów turystycznych w podziale na gminy  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Borzytuchom 
Obiekty noclegowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Miejsca noclegowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bytów 
Obiekty noclegowe 14 13 9 10 11 11 10 10 10 
Miejsca noclegowe 419 362 242 288 349 348 335 342 345 

Czarna 
Dąbrówka 

Obiekty noclegowe 5 6 5 5 4 4 4 3 4 
Miejsca noclegowe 182 303 288 267 276 276 276 154 276 

Kołczygłowy 
Obiekty noclegowe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Miejsca noclegowe 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miastko 
Obiekty noclegowe 7 5 4 4 5 5 3 4 4 
Miejsca noclegowe 345 102 77 73 95 128 58 198 411 

Parchowo 
Obiekty noclegowe 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Miejsca noclegowe 292 288 289 287 288 287 287 262 252 

Studzienice 
Obiekty noclegowe 4 6 6 7 5 4 3 3 3 
Miejsca noclegowe 351 406 361 469 275 224 188 188 188 

Trzebielino 
Obiekty noclegowe 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
Miejsca noclegowe 0 0 0 10 10 10 10 10 10 

Tuchomie 
Obiekty noclegowe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Miejsca noclegowe 34 35 35 34 46 46 45 45 45 

Damnica 
Obiekty noclegowe 0 0 0 2 2 1 1 1 1 
Miejsca noclegowe 0 0 0 76 76 16 16 16 16 

Dębnica 
Kaszubska 

Obiekty noclegowe 3 2 2 1 2 2 2 2 1 
Miejsca noclegowe 51 54 48 34 48 54 54 54 40 

Główczyce 
Obiekty noclegowe 3 3 3 3 3 3 3 2 1 
Miejsca noclegowe 62 72 78 78 77 77 74 58 40 

Potęgowo 
Obiekty noclegowe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Miejsca noclegowe 120 120 150 140 140 140 120 130 130 
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Tabela 18. Udział LGD w zwiększaniu potencjału turystycznego obszaru 

Wskaźnik Wskaźnik szczegółowo Realizacja (U) Realizacja (P) 

Liczba nowych obiektów 
infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej 

Ogółem  18 18 
Obiekty noclegowe - - 

Obiekty gastronomiczne  - - 
Obiekty sportowe/rekreacyjne 18 18 

Liczba przebudowanych 
obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

Ogółem  - - 
Obiekty noclegowe - - 

Obiekty gastronomiczne  - - 
Obiekty sportowe/rekreacyjne - - 

 
Niewątpliwie do rozwoju oferty turystycznej przyczyniają się też działania finansowane dzięki LGD. W 
ramach realizacji LSR powstało łącznie 18 obiektów infrastruktury turystycznej. Wszystkie były 
obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Nie bez znaczenia było też dofinansowanie dla istniejących już 
obiektów turystycznych i obiektów sportowych i rekreacyjnych.  
Zmiany te, jak pisaliśmy wcześniej, zauważane są przez mieszkańców. Pytani, o to, jakie powinny być 
dalsze kierunki rozwoju turystyki na obszarze LGD, wskazują, że powinna to być dalsza rozbudowa 
infrastruktury, która wpływa na atrakcyjność regionu i zarazem odpowiada potrzebie aktywnego 
spędzania czasu przez odwiedzających go turystów. Mieszkańcy chcieliby zatem dalszego rozwoju 
ścieżek rowerowych, wodnych (tras kajakowych), turystyki konnej. Ważne dla dużej grupy 
mieszkańców jest też wzmacnianie infrastruktury umożliwiającej uprawianie sportów wodnych 
(powrót motorówek). Inwestycjom tym powinna towarzyszyć dalsza promocja lokalności (i 
wyjątkowości obszaru). Ważnym celem na kolejne lata miałoby być także dalsze finansowanie takich 
działań i inwestycji, które pozwolą na wydłużenie sezonu turystycznego i pokazanie obszaru jako 
atrakcyjnego także w sezonie niskim. 
Podkreślano przy tym, że rozwój tych elementów nie może odbywać się bez jednoczesnej dbałości o 
to, żeby w ogóle możliwa była obecność turystów w regionie: możliwość łatwego dojazdu z Trójmiasta, 
możliwość skorzystania z wygodnej i kameralnej bazy noclegowej bliskiej bogactwa przyrodniczego 
obszaru LGD (rozwój agroturystyki). 
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3.5. Grupy defaworyzowane 
7. Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w ramach 

LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup? 
8. Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 
9. Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa i 

wykluczenia społecznego? 
 
Mieszkańcy w większości oceniają obecną sytuację społeczno-gospodarczą swoich gmin jako co 
najmniej dobrą – to opinia niemal 68% badanych. Nie znaczy to, że nie dostrzegają żadnych 
problemów, ale że uznają, że są one w dużej mierze możliwe do rozwiązania (80% badanych). 
Wśród tych, którzy uważają, że sytuacja społeczno-gospodarcza nie jest dobra, najliczniejsi są ci, 
według których tylko część problemów, których doświadczają mieszkańcy, można rozwiązać na 
poziomie lokalnym - 24% lub ich rozwiązanie byłoby bardzo trudne, wskazała tak 6% mieszkańców. 
2% mieszkańców jest skrajnie pesymistyczna w swoich ocenach (trzeba pamiętać, że dane 
gromadzono w 2021 roku w miesiącach poprzedzających wzrost inflacji). 
 

Wykres 1. Ogólna ocena sytuacji społeczno-gospodarczej gminy w opinii mieszkańców 

 
 

Jednocześnie warto zauważyć, że te ogólnie pozytywne oceny sytuacji społeczno-gospodarczej to efekt 
zmian, jakie zaszły w ostatnich 7 latach, zwłaszcza w obszarze gospodarczym. Ponad 2/3 mieszkańców 
odczuwa także poprawę sytuacji społecznej i gospodarczej. Wśród pozostałych przeważają opinie, że 
sytuacja w każdym z tych obszarów nie zmieniła się. 

Oczywiście jesteśmy świadomi, że zmiany te nie są między innymi powodowane sytuacją 
makroekonomiczną (wzrost koniunktury), a nie wyłącznie efektem działań na poziomie lokalnym. Te 
ostatnie nie są jednak bez znaczenia. 

Tabela 19. Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru od 2014 roku w opinii mieszkańców 

Obszar zmiany poprawiła się bez zmian pogorszyła się 
sytuacja gospodarcza 62 26 12 
sytuacja społeczna 66 26 8 
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Wśród pozytywnych zmian zauważalne są przede wszystkim: aktywność społeczna (udział w 
działaniach na rzecz społeczności) - 64%, spadek poziomu bezrobocia - 54% i zmniejszenie liczby rodzin 
zależnych od pomocy społecznej - 49%.  W ocenie dostęp do usług opiekuńczych dla osób zależnych – 
zarówno dla dzieci w wieku do lat 3, jak i osób starszych i niepełnosprawnych prawie połowa badanych 
zauważa poprawę. Według drugiej połowy sytuacja nie uległa zmianie. Najmniej badanych pozytywnie 
ocenia zmianę w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej ⅓ badanych, a ⅕ badanych uważa, że 
sytuacja na tym polu się pogorszyła.  

Tabela 20. Zmiany sytuacji społecznej w gminie obserwuje P. w ostatnich 5 latach w opinii mieszkańców  

zmiany sytuacji społecznej poprawa bez zmian pogorszenie 
poziom bezrobocia 54 36 10 
liczba rodzin zależnych od pomocy 
społecznej 

49 39 12 

aktywność społeczna (udział w 
działaniach na rzecz społeczności) 

64 32 4 

odpływ ludzi młodych z gminu/powiatu 26 33 41 
dostęp do usług opiekuńczych dla dzieci 49 48 3 
dostęp do usług opiekuńczych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych 

47 49 4 

dostęp do podstawowej opieki 
zdrowotnej 

33 49 18 

 
Jako problem należy natomiast uznać dalszy odpływ młodych mieszkańców z gmin według 41% 
mieszkańców problem ten pogłębił się. Jednocześnie, zwróćmy uwagę, że dzieci i młodzież nie są 
według mieszkańców narażone na wykluczenie społeczne – to nie ubóstwo i marginalizacja społeczna 
są przyczynami odpływu młodych.  
Jeden z naszych Respondentów zauważa, że zarówno Leader, jak i RLKs zbyt mało premiują strategie 
służące zatrzymaniu młodych ludzi: “Jeszcze ten wskaźnik zatrudnienia kobiety, no tutaj jakby 
premiowanie jest przez samozatrudnienie młodej kobiety jako takiej, niekoniecznie młodej no to 
kobieta tak ogólnie jest premiowana, pytanie tylko czy jest sens takiego premiowania samego faktu 
zatrudnienia kobiety, czy nie przejść w kierunku bardziej zatrudnienia ludzi młodych, tutaj na tym 
terenie ich aktywizować, tak sobie myślę. Nie wiem to trzeba by jeszcze myśleć pod kątem demografii, 
to niech Ci mądrzy się tam zastanawiają jak te wskaźniki demograficzne wyglądają, ale wydaje mi się, 
że należy przechodzić w tym kierunku, żeby tych młodych zatrzymywać w przestrzeni wiejskiej, a nie 
że oni emigrują do miast, gdzie z jakimś wykształceniem, doświadczeniem znajdą szybko pracę” 
[IDI3_1]. 

 
Mieszkańcy zapytani, gdzie chcieliby żyć w 80% wskazują na dotychczasowe miejsce zamieszkania. 62% 
badanych chciałoby, aby ich dzieci nie opuszczały rodzinnych stron. W działaniach aktywizujących i 
promocyjnych warto podnosić temat zwiększania atrakcyjności terenu LGD pod kątem przyszłości dla 
młodych. Perspektywa lepszej przyszłości dla dzieci i wnuków może zachęcić seniorów do aktywnego 
działania na rzecz lokalnej społeczności lub w opcji minimum nie wywoływać ich sprzeciwu dla 
innowacji i zmian. Ze względu na specyfikę obszaru (dawne PGR-y) warto uświadamiać mieszkańcom 
jak duży potencjał, w tym rozwojowy, ma obszar LGD. W myśl zasady “cudze chwalicie…” można 
organizować wyjazdy studyjne do miejsc, które podobne potencjały twórczo wykorzystują.  
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Według większości mieszkańców w ich gminach żyją osoby narażone na wykluczenie społecznej 
(tylko 4% było innego zdania). Najczęściej wskazywano tu osoby starsze, niepełnosprawne, ubogie 
i samotne. To o tyle ważne, że cechy te mogą współwystępować, powodując pogłębienie ryzyka 
marginalizacji. Badani nie umieli w większości ocenić, czy LGD i realizowana przez Grupę strategia 
w wystarczającym stopniu uwzględnia problemy tych osób. Pozostali oceniali, że LGD w 
wystarczającym stopniu uwzględnia w swoich działaniach takie grupy jak przedsiębiorcy, rodziny z 
dziećmi, dzieci i młodzież, osoby starsze i rolnicy. W opinii mieszkańców LGD w mniejszym stopniu 
uwzględnia natomiast sprawy tych grup, które wskazywano wcześniej jako szczególnie 
defaworyzowane. 

Tabela 21. Grupy defaworyzowane z perspektywy mieszkańców 

Grupy mieszkańców w szczególności 
narażone na wykluczenie społeczne 
(mogą mieć poczucie, że jakość ich 
życia jest niższa niż innych 
mieszkańców): 

Grupy narażone 
na wykluczenie 
społeczne 

Czy działania LGD uwzględniają w 
wystarczającym stopniu sprawy i problemy osób 
mieszkających w gminie 

tak nie nie wiem 

dzieci i młodzieży 6 21,9 7,3 70,8 
osoby niepełnosprawne 41 11,5 13,5 75,0 
osoby starsze/seniorzy 52 20,8 7,3 71,9 
osoby samotne 29 6,3 6,3 87,5 
rodziny z dziećmi 6 21,9 4,2 74,0 
osoby ubogie 33 10,4 4,2 85,4 
kobiety 7 14,6 3,1 82,3 
przedsiębiorcy - 24,0 8,3 67,7 
rolnicy - 20,8 4,2 75,0 
inne grupy 3 - - - 
nie ma takich grup 4 - - - 

 
 
Z zawartej w Lokalnej Strategii Rozwoju diagnozy problemów społecznych obszaru wyłania się inny 
obraz defaworyzowanych grup. Są to: dzieci, młodzież, seniorzy i osoby niepełnosprawne. 
 

Grupa 
defaworyzowana  

Problemy i powody wykluczenia  Proponowane sposoby przeciwdziałania  

Dzieci  Z konsultacji społecznych wynika, iż dzieci i ich rodzice 
posiadają słaby dostęp do różnego rodzaju usług – 
związanych z pomocą dzieciom z dysfunkcjami (terapia 
logopedyczna, pedagogiczna, integracji sensorycznej, 
itp.)  a także usług społecznych, kulturalnych, edukacji 
pozaszkolnej. Istniejąca oferta usług nie jest 
dostosowana do potrzeb dzieci, a jej organizacja 
wadliwa, co pogłębia dysproporcje szans rozwojowych 
dzieci z obszaru LGD i innych obszarów – szczególnie 
miejskich. Ponadto, dzieci są ofiarami szeregu patologii 
społecznych – ubóstwa wynikającego z bezrobocia 
rodziców, przemocy, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, itp. 
Dodatkowo, problem alkoholizmu i narkomanii dotyka 
coraz większą grupę dzieci w wieku szkolnym.  

Preferencje dla projektów 
skierowanych do dzieci (zakres 1.1.1.2 
oraz 1.1.1.3), preferencje dla 
działalności gospodarczej w zakresie 
usług  skierowanych do dzieci (2.1.1.1, 
2.1.1.2). Dostęp do działań 
edukacyjnych zakresu 1.1.1.1 dla osób 
prowadzących działania na rzecz dzieci.   
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Młodzież  Brak ofert pracy dla młodych wykształconych. W 
strukturze bezrobotnych wzrosła liczba bezrobotnych 
absolwentów. Duże bezrobocie młodych w grupie 18- 
35 lat. Brak doświadczenia zawodowego. Niechęć do 
podejmowania ryzyka działalności gospodarczej. 
Niedostosowane wykształcenie i umiejętności do rynku 
pracy. Zagrożenia cywilizacyjne pogarszającego się 
stylu życia ludzi, w tym młodych. Problem alkoholizmu i 
narkomanii dotyka coraz większą grupę młodzieży.  

Preferencje dla projektów 
skierowanych do młodzieży (zakres 
1.1.1.2 oraz 1.1.1.3), preferencje dla 
działalności gospodarczej w zakresie 
usług  skierowanych do młodzieży. 
Dostęp do działań edukacyjnych 
zakresu 1.1.1.1 dla osób prowadzących 
działania na rzecz młodzieży.  

Seniorzy (wiek 
55+)  

Obszar LGD w obecnym kształcie od roku 2010 wpisuje 
się w rosnący trend liczby mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym przypadającej na 100 osób w wieku 
produkcyjnym, co spowodowane jest głównie 
zjawiskiem starzenia się społeczeństwa.   
U osób starszych (WHO za początek starości uznaje 60 
rok życia) obserwuje się znaczny spadek zdolności 
adaptacyjnych w wymiarze biologicznym i 
psychospołecznym, postępujące ograniczenie 
samodzielności życiowej, stopniowe nasilenie się 
zależności od otoczenia. Najważniejszymi problemami 
osób starszych są: samotność, choroba, inwalidztwo, 
życie w ubóstwie i poczucie nieprzydatności. Wielu 
seniorów posiada słaby dostęp do różnego rodzaju 
usług (w tym  społecznych, kulturalnych, 
opiekuńczych). Dodatkowo osoby starsze, ale jeszcze 
będące w wieku produkcyjnym (55+) mają problemy na 
rynku pracy (trudniej jest im sprostać konkurencji z 
osobami młodszymi, łatwiej dostosowującymi się do 
niezbędnych zmian.)   

Preferencje dla projektów 
skierowanych do seniorów (zakres 
1.1.1.2 oraz 1.1.1.3), preferencje dla 
zakładania działalności  
gospodarczej  w  zakresie  usług   
skierowanych do seniorów (zakres 
2.1.1.1.), preferencje dla projektów 
związanych z utrzymaniem miejsc pracy 
seniorów (zakres 2.1.1.2).  Dostęp do 
działań edukacyjnych zakresu 1.1.1.1 
dla seniorów i liderów grup 
senioralnych.  

Kobiety   Ze względu na płeć, liczba bezrobotnych kobiet wzrosła 
o 11%, natomiast liczba bezrobotnych mężczyzn 
wzrosła o 8%. Kobiety posiadają trudności w dostępie 
do rynku pracy (często nie pracowały w ogóle 
zawodowo i zajmowały się wychowaniem dzieci, lub też 
posiadają dłuższą przerwę w pracy spowodowaną 
macierzyństwem). Kwalifikacje zawodowe 
niedostosowane do potrzeb rynku pracy lub 
zdezaktualizowane. Problemy społeczne typu brak 
pracy, przemoc domowa (ofiarami przemocy są 
zazwyczaj kobiety i dzieci), współuzależnienie, 
ubóstwo. Z danych GUS wynika, że w grupie osób 
starszych na obszarze LGD 68% stanowiły kobiety.   
Jednocześnie kobiety stanowią duży potencjał obszaru 
związany z gotowością do angażowania się w działania 
społeczne.   

Preferencje dla projektów 
skierowanych do kobiet (zakres 1.1.1.2 
oraz 1.1.1.3), preferencje dla projektów 
związanych z utrzymaniem miejsc pracy 
kobiet (zakres 2.1.1.2). Dostęp do 
działań edukacyjnych zakresu 1.1.1.1 
dla kobiet i liderek grup kobiet.  
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Osoby 
niepełnosprawne   

Prawie 86% osób, którym wydano orzeczenie o 
niepełnosprawności, nie posiada zatrudnienia a W 
strukturze bezrobocia w ostatnich latach wzrosła liczba 
osób bezrobotnych niepełnosprawnych. Najczęstszymi 
problemami, z jakimi spotykają się na co dzień osoby 
niepełnosprawne to: utrudniony dostęp do leczenia i 
rehabilitacji, bezrobocie, bariery architektoniczne i 
komunikacyjne, izolacja społeczna.   

Preferencje dla projektów 
skierowanych do osób 
niepełnosprawnych (zakres 1.1.1.2 oraz 
1.1.1.3), preferencje dla projektów 
związanych z utrzymaniem miejsc pracy 
osób niepełnosprawnych (zakres 
2.1.1.2).  

(LSR, s.19-21) 
 
 

 
W wyniku tych rozpoznań w Lokalnej Strategii Rozwoju ukierunkowano część interwencji na wsparcie 
tych grup społecznych – w części przedsięwzięć wyznaczono kryteria wyboru operacji, które preferują 
wsparcie osób pochodzących z grup defaworyzowanych. Zakres tej interwencji dotyczy dużej liczby 
przedsięwzięć: od tworzenia miejsc opieki, przez edukację, wyrównywanie szans zawodowych, 
możliwość zatrudnienia aż po aktywne włączenie osób z w/w grup w aktywne życie społeczne, 
gospodarcze i kulturalne. 
 
Natomiast jeśli chodzi o wspieranie aktywności i integracji społeczności lokalnej, zadania będą się 
koncentrowały na wspieraniu wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców,  
wsparcia organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych i inne. Ważnym elementem powinny stać 
się sieciowe projekty współpracy, np. poprzez utworzenie sieci społecznych centrów aktywności. Tak 
zaplanowane cele szczegółowe, przedsięwzięcia i zakresy wynikają ze zidentyfikowanych w trakcie 
konsultacji społecznych i opisu z diagnozy szczegółowych problemów, jak i wypracowanych słabych 
stron i zagrożeń w ramach analiz SWOT. Dotyczy to m.in. słabo rozwiniętej współpracy pomiędzy 3 
sektorami (publicznym i społecznym, oraz gospodarczym), braku wystarczającej oferty dla dzieci i 
młodzieży z obszarów wiejskich, niedostosowanej oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 
niewystarczającej bazy rekreacyjno – turystycznej, niewystarczającej ilości różnorodnych form opieki 
dla seniorów i osób niepełnosprawnych, emigracji do miast w poszukiwaniu „lepszych warunków 
życia”, emigracji zarobkowej, tworzeniu się enklaw grup defaworyzowanych, osób wykluczonych 
społecznie, jak i niskiego poziomu kształcenia ustawicznego dla dorosłych. (LSR, s. 54-55)
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Tabela 22. Sytuacja społeczna na obszarze LGD 

  

Osoby 
korzystające ze 
środowiskowej 
pomocy 
społecznej 
ogółem 

Beneficjenci 
środowiskowej 
pomocy 
społecznej na 
10 tys. 
ludności 

Pracujący 
ogółem 

Pracujący na 
1000 
mieszkańców 
ogółem 

Bezrobocie 
– ogółem 

Bezrobocie 
– kobiety 

Bezrobocie 
– 
mężczyźni 

Bezrobocie 
- do 25 
roku życia 

Bezrobocie 
- do 30 
roku życia 

Bezrobocie 
- powyżej 
50 roku 
życia 

Bezrobocie 
- 
długotrwale 
bezrobotni 

Borzytuchom 
2015 495 1602 376 121 199 126 73 51 74 35 105 
2019 328 982 482 143 104 72 32 28 47 22 33 

Bytów 
2015 2061 820 7712 306 1359 843 516 271 479 316 743 

2019 1365 536 9064 357 640 451 189 135 244 128 235 

Czarna 
Dąbrówka 

2015 1152 1970 390 67 440 250 190 97 166 126 259 

2019 808 1364 424 72 235 158 77 59 90 49 106 

Kołczygłowy 
2015 366 859 572 135 311 176 135 61 114 73 167 
2019 265 623 546 129 145 104 41 31 50 34 57 

Miastko 
2015 2708 1355 3403 171 1711 950 761 322 547 439 989 

2019 1938 991 3352 172 1087 625 462 155 351 258 548 

Parchowo 
2015 517 1409 269 73 212 125 87 59 89 32 117 

2019 302 799 412 109 76 51 25 12 31 16 36 

Studzienice 
2015 495 1375 515 142 199 115 84 53 88 43 103 
2019 299 799 346 92 72 49 23 17 34 15 30 

Trzebielino 
2015 722 1933 347 93 340 202 138 56 115 79 222 

2019 408 1098 452 122 161 110 51 22 42 36 89 

Tuchomie 
2015 550 1311 499 118 243 145 98 73 110 54 123 

2019 352 825 568 133 94 61 33 23 32 22 40 

Damnica 
2015 814 1303 726 116 392 202 190 60 116 114 239 
2019 390 644 743 122 112 68 44 22 46 27 29 
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Osoby 
korzystające ze 
środowiskowej 
pomocy 
społecznej 
ogółem 

Beneficjenci 
środowiskowej 
pomocy 
społecznej na 
10 tys. 
ludności 

Pracujący 
ogółem 

Pracujący na 
1000 
mieszkańców 
ogółem 

Bezrobocie 
– ogółem 

Bezrobocie 
– kobiety 

Bezrobocie 
– 
mężczyźni 

Bezrobocie 
- do 25 
roku życia 

Bezrobocie 
- do 30 
roku życia 

Bezrobocie 
- powyżej 
50 roku 
życia 

Bezrobocie 
- 
długotrwale 
bezrobotni 

Dębnica 
Kaszubska 

2015 1691 1726 633 65 815 411 404 101 204 205 477 

2019 1234 1283 720 76 376 234 142 43 98 91 189 

Główczyce 
2015 1709 1822 595 63 473 277 196 68 148 130 238 
2019 975 1078 655 73 141 82 59 15 42 36 43 

Potęgowo 
2015 1042 1469 986 140 423 245 178 79 152 101 224 

2019 725 1044 891 129 174 99 75 20 55 43 81 
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Dostępne statystyki publiczne wskazują, że problemy nazwane w diagnozie dokonanej na etapie 
tworzenia LSR, chociaż były trafnie określone, to zmieniły skalę w ostatnich pięciu latach. 
Zauważmy, że we wszystkich gminach tworzących LGD obserwujemy kilka pozytywnych zjawisk. Są 
to w szczególności: znaczący spadek bezrobocia, zwiększenie liczby osób pracujących oraz 
zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej. 
Istotne jest w szczególności współwystępowanie tych trzech zjawisk, oznacza ono bowiem, że 
zmniejszenie liczby osób bezrobotnych nie miało miejsca (wyłącznie) z powodu wyjścia z rejestrów 
bezrobocia po to, żeby zacząć korzystać z innych niezarobkowych źródeł utrzymania. Tej ostatniej 
tendencji można upatrywać jedynie w gwałtownie kurczącej się grupie osób długotrwale 
bezrobotnych.  
Wśród tych ogólnie pozytywnych trendów zmian należy zwrócić uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, 
bezrobocie nadal częściej dotyczy kobiet i osób do 30 roku życia. Te cechy mogą współwystępować, 
a zjawisko może dotyczyć młodych kobiet, które wypadają z rynku pracy na dłużej z powodu 
macierzyństwa i opieki nad dziećmi. Jeśli przyjąć takie wyjaśnienie (prawdopodobne, bo zjawisko 
to obserwowane jest w całym województwie pomorskim), to oznaczałoby, że warto w przyszłości 
uwzględnić wspieranie przedsiębiorczości nakierunkowanej na usługi opiekuńcze (dostęp do nich 
jest ważną przesłanką powrotu kobiet na rynek pracy) oraz rozważyć nagradzanie (w kryteriach 
dostępu) wprowadzania rozwiązań przyjaznych pracownikom (np. uelastycznienie czasu pracy, 
wprowadzanie zatrudnienia w niepełnym wymiarze umożliwiającym łączenie pracy zawodowej z 
opieką nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi). 
Po drugie, chociaż we wszystkich gminach obserwowane zmiany są korzystne, jednak następują z 
różnym nasileniem w poszczególnych gminach.  
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3.6. Innowacyjność 
10. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne? 
11. Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR? 

 

Dla potrzeb realizacji LSR przyjmuje się dwie wersje definicji innowacyjności (opierając się na definicji 
jaką stosują OECD i Eurostat w Podręczniku Oslo):   
1. Definicja innowacyjności dla projektów realizowanych przez podmioty gospodarcze:   

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, 
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Przyjęto, że minimalnym wymogiem 
zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były 
nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana 
firma opracowała jako pierwsza oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów.  
2. Definicja innowacyjności dla projektów realizowanych przez podmioty inne niż gospodarcze:   

Innowacja to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej oferty, usługi lub procesu, nowej metody 
pracy, nowej metody organizacyjnej, nowego podejścia stosunkach z otoczeniem, nowego 
rozwiązania lub formy realizacji działań w ramach prowadzonej działalności. Przyjęto, że minimalnym 
wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby oferta, proces, metoda, podejście rozwiązanie, forma, były 
nowe (lub znacząco udoskonalone) dla podmiotu wdrażającego innowację lub dla odbiorców 
projektu. Zalicza się tu ofertę, usługi, procesy, metody, podejście, rozwiązania, formy które dany 
podmiot opracował i stosuje po raz pierwszy oraz te, które zostały przyswojone od innych podmiotów 
ale po raz pierwszy stosuje się ją/je w stosunku do danej grupy odbiorców.  

 Kryterium innowacyjności zostało uwzględnione jako kryterium wyboru w ocenie operacji 
ubiegających się o wsparcie w ramach następujących zakresów wsparcia: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 (z 
wyjątkiem sieci zielonych siłowni), 2.1.1.1, 2.1.1.3 oraz 2.1.2.1. 

W zakresie oceny innowacyjności operacji ocenie podlega głównie fakt czy projekt opiera się na 
stosowaniu rozwiązań innowacyjnych lub też dodatkowo ocenia się skalę innowacyjności – 
premiowane są projekty, w których stosuje się innowacje o znaczącej skali dla obszaru LGD, tj. 
wówczas, gdy planowana innowacja nie była dotychczas stosowana na obszarze LGD.  (LSR, s. 80). 

LGD w sprawozdaniach za lata 2020 i 2021 nie ujmował liczby operacji ukierunkowanych na 
innowacje. Z wywiadów oraz informacji uzyskanych z Biura LGD wynika jednak, że większość 
projektów cechowała innowacyjność. Było to możliwe dzięki temu, że wśród kryteriów oceny 
projektów wprowadzono premię za innowacyjność. Wiele z tych innowacji obejmowała w 
szczególności gminę lub część obszaru LSR. 
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3.7. Projekty współpracy 

 
12.Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy? Jaką formę i 
zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 
13. Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

 
 

L.p. Projekt współpracy Cele Efekty 

1 Rowerowy projekt 
współpracy 

Operacja pn. „Rowerowy projekt współpracy” 
mająca na celu „Przygotowanie do czasu 
złożenia wniosku o płatność dokumentacji 
technicznej szlaków rowerowych i małej 
infrastruktury, która zostanie wykorzystana do 
realizacji projektu współpracy polegającego na 
wytyczeniu i oznakowaniu szlaków rowerowych 
na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy oraz na 
terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 
Dorzecze Słupi.” 

Przewidywane wyniki operacji: 
Zaprojektowane oznakowanie 
pozwoli na połączenie szlaków 
rowerowych w powiatach 
człuchowskim, chojnickim, 
bytowskim i słupskim oraz włączenie 
powiatu człuchowskiego, 
chojnickiego i bytowskiego w 
regionalną sieć rowerową. 

 

Projekt współpracy to projekt, który zakłada wspólną realizację działań przez partnerów z różnych regionów 
(projekt międzyregionalny) lub krajów (projekt międzynarodowy). 
Projekt współpracy podejmowane przez lokalne grupy działania przyczyniają się do osiągnięcia celów 
zawartych w lokalnych strategiach rozwoju, wykorzystując wiedzę i doświadczenia partnerskich 
lokalnych grup działania. Projekty te mogą zatem korzystać z już gotowych i stosowanych w innych 
miejscach rozwiązań oraz przewidywać ich adaptowanie, bądź też wypracowywać nowe rozwiązania 
przy udziale partnerów z innych regionów, w tym wspólne rozwiązania problemów, z którymi borykają 
się wszystkie uczestniczące w projekcie podmioty. 

Planowany w LSR projekt współpracy ukierunkowany jest na realizację celu III w zakresie wsparcia 
działań, które organizują proces informowania mieszkańców jak i potencjalnych turystów o atrakcjach 
turystycznych obszaru, jego dziedzictwie kulturowym i ewentualnych produktach turystycznych, 
powstałych w wyniku udostępnienia obiektów i podniesienia świadomości mieszkańców o walorach 
tego regionu. Główne wsparcie będzie dotyczyć realizacji LSR przez społeczność obszaru w zakresie 
tworzenia nowych miejsc pracy jak i aktywności w pozostałych celach. W planie finansowym 
uwzględniono wielkość wkładu w rozdziale na wkład EFROW i budżet państwa, przewidziano również 
wkład pochodzący od beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, dla których 
określono wsparcie na działania inwestycyjne, wymagających większych nakładów finansowych, 
przyczyniających się w znacznym stopniu do uatrakcyjnienia obszaru dla mieszkańców jak i 
potencjalnych turystów. (LSR, s.49) 

Ponadto projekt współpracy planowany do realizacji przez LGD wpisuje się w priorytet 8, działanie 8.4. 
(LSR, s.55) 

 
Nasz respondent wskazuje, że projekty współpracy są ważne dla promocji regionu: “Jednym z takich 
projektów, który nam się udał to jest projekt na oznakowanie ścieżek rowerowych, w poprzedniej 
perspektywie dużo tych ścieżek było też budowanych, też były dużo większe środki, w tym roku z 
projektu współpracy z ościennymi LGDami połączyliśmy ścieżki, oznakowaliśmy je na nowo, co prawda 
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trochę nas zima zatrzymała, ale firma zaczyna działać i to jest jeden z projektów współpracy” [IDI3_2]. 
Dodaje, że w planach LGD jest również współpraca międzynarodowa: “Pandemia trochę nam 
zatrzymała projekt współpracy międzynarodowej, ale nadal chcemy kulturalny taki projekt, gdzie 
instytucje kultury miałyby się wspierać w regionie i starać się pozyskać partnerów do swoich działań, 
swoich projektów unijnych i też się czegoś nauczyć, a międzynarodowe to chcieliśmy ze Szkotami, żeby 
oni też, oni czegoś od nas, my od nich się nauczyli, ale to na razie nam wstrzymał projekt covid, myślimy 
też o projekcie współpracy, bo są środki na centra i promocję regionu, czyli takie obiekty, w których by 
był promowany region, nasze regiony właśnie tutaj tego Pomorza” [IDI3_2]. 
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3.8. Ocena funkcjonowania LGD 

14. Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną 
realizację LSR? 

 

Stowarzyszenie podejmowało kilka rodzajów działań informacyjnych kierowanych bezpośrednio do 
mieszkańców i interesariuszy. Poza spotkaniami z mieszkańcami (czas pandemii i postpandemiczny 
znacząco wpłynął na ilość tego typu spotkań), było to także doradztwo indywidualne (łącznie z takiego 
doradztwa skorzystało 235 osób. Najważniejszym miernikiem skuteczności działań informacyjno-
promocyjnych jest jednak liczba odwiedzin strony internetowej stworzonej przez LGD (prawie 35 tys. 
odwiedzin). Warto zauważyć, że najefektywniejsze jest łączenie możliwości spotkań twarzą w twarz z 
prowadzeniem strony internetowej.  

Biorąc pod uwagę sposoby pozyskiwania wiedzy o LGD (wiedza przekazywana między mieszkańcami, 
lokalne serwisy informacyjne) należy uznać, że wybrane kanały informacji były adekwatne. Nadal 
jednak warto pracować nad świadomością mieszkańców i rozpoznawalnością LGD: “Trudno mi 
powiedzieć do końca, czy są (mieszkańcy) tak mocno zorientowani, to nie wiem. Ale wiem, że za 
każdym razem jak się spotykam z mieszkańcami to im tłumaczę i często robią duże oczy, że jest LGD. 
[...] albo mylą LGD bo na naszym obszarze jest LGD i LGR osobno, to mylą nas często.[...] albo samorząd 
zrobił, a to gmina zrobiła. Ja mówię że nie, to nasza organizacja tworzyła środki. Także z tym odbiorem 
to jest różnie i to się pewnie trochę ludziom miesza” [IDI3/2]. Inny respondent zauważa, że 
rozpoznawalność LGD wzrasta: “Wydaje mi się że w obecnym okresie programowania jest to większa 
wiedza, promocja na temat tej organizacji. Miałem mnóstwo sytuacji, że osoby które dostały 
dofinansowanie bądź słyszały o LGD one jak przychodziły do mnie i pytały o różne rzeczy to wiedziały 
że gminy są partnerem bądź gmina jest objęta obszarem partnerstwa. Ilość włożonych środków i 
szeroka gama tego wszystkiego, byliśmy prekursorem wprowadzenia systemu grantowego, jeśli chodzi 
o PDS na naszym obszarze więc robiło się coraz głośniej. Przekazywanie doświadczenia przez członków 
stowarzyszenia, rady, zarząd, pracowników biura więc komunikacja bezpośrednia też miała wpływ plus 
kładzenia nacisku na to aby na tablicach promocyjnych były zaznaczone przy projektach 
infrastrukturalnych realizowane poprzez LGD to powodowało, że ludzie mogli się zainteresować co to 
ten LSR jest” [IDI3_3].   

Tabela 23. Realizacja celów informacyjno-promocyjnych 

L.p. Sposób realizacji celów informacyjno-promocyjnych 
Liczba działań (wskaźniki produktu) 

1 Spotkania z mieszkańcami 32 
2 Doradztwo indywidualne 235 
3 Liczba odwiedzin strony internetowej 346398 

Wypowiedzi beneficjentów nie do końca świadczą o trafności i skuteczności działań promocyjnych 
dotyczących LGD. Tylko 30% badanych potwierdziło, że ich źródłem wiedzy o LGD jest informacja 
otrzymana bezpośrednio z LGD. Tylko 10% dowiedziało się o możliwościach udziału w Programie dzięki 
bezpośrednim spotkaniom z mieszkańcami, ze strony internetowej LGD lub lokalnych mediów. 
Zastanawia też niska skuteczność lokalnych liderów w promowaniu działalności LGD. Pozytywny jest 
fakt, jest uzyskiwane w ten sposób informacje badani oceniali jako wyczerpujące i dostosowane do ich 
potrzeb. Aż 80% uznało, że były one atrakcyjne, to jest zachęcające do aplikowania o środki.  
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Tabela 24. Źródło wiedzy o LGD (beneficjenci) 

Skąd dowiedział(a) się P. o możliwości aplikowania o 
środki z Lokalnej Grupy Działania? 

beneficjenci 

1. informacje ogólnie dostępne (ulotki, plakaty, zebrania, 
lokalne media) 

10,0 

2. dotarła do mnie informacja bezpośrednio z LGD 
(powiadomienie sms, fb, itp.) 

30,0 

3 od liderów lokalnych 10,0 
Inne (strona internetowa) 50,0 

 

Tabela 25. Ocena jakości uzyskanych informacji (beneficjenci) 

Czy uzyskane informacje były: tak nie 
wyczerpujące (zawierały wszystkie niezbędne informacje) 100,0 0,0 
dostosowane do potrzeb odbiorcy 100,0 0,0 
atrakcyjne – zachęcające do aplikowania 80,0 20,0 

 

O skuteczności działań informacyjnych świadczy także fakt, że mieszkańców cechuje wysoka 
świadomość działań podejmowanych dzięki obecności środków UE na obszarze LSR, nawet jeśli 
osobiście nie uczestniczyli w tych projektach. 80% mieszkańców ma świadomość że w ostatnich 6 
latach na terenie ich realizowano projekty ze środków unijnych. 71% badanych deklarowała, że 
korzystała z infrastruktury lub obiektów finansowanych ze środków unijnych, tylko ⅓ deklarowałą 
uczestnictwo w projektów takich jak szkolenia, festyny finansowanych ze środków unijnych. Warto 
dowiedzieć się jakie były bariery w dostępie do uczestnictwa. Znacznie większa jest świadomość 
projektów unijnych na obszarze LGD wśród beneficjentów. Wszyscy oni deklarowali wiedzę o 
realizowanych w gminie projektach finansowanych ze środków unijnych. Aż 90 % beneficjentów 
deklarowało, że korzysta z infrastruktury, a 80% z projektów takich jak szkolenia, festyny.  

Warto zastanowić się jak pozyskać beneficjentów na lokalnych liderów i wykorzystać ich do 
promowania przedsięwzięć LGD. 

Tabela 26. Świadomość projektów unijnych na obszarze LGD 

Postawy badanych Mieszkańcy Beneficjenci 

tak nie tak nie 

Czy wiadomo Pani/Panu o tym, żeby w ostatnich 6 latach w 
gminie realizowano projekty ze środków unijnych? 80 20 100,0 0,0 

Czy osobiście korzystał(a) Pan(i) z projektów takich jak 
szkolenia, festyny finansowanych ze środków unijnych 29,0 71,0 90,0 10,0 

Czy osobiście korzystał(a) Pan(i) z infrastruktury lub obiektów 
finansowanych ze środków unijnych 69,0 31,0 80,0 20,0 

Należy uznać, że obecne działania służące realizacji LSR są skuteczne i efektywne również ze względu 
na fakt, że cieszą się one uznaniem społecznym. 87,5% mieszkańców uważa, że należy utrzymać obecne 
założenia LSR w przyszłości, przy czym 50% dostrzega potrzebę wprowadzenia istotnych zmian.   
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Wykres 2. Potrzeba dalszego wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD 
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Czy utrzymać obecne założenia LSR w kolejnym 
okresie programowania?

1. tak, bez znaczących zmian 2. tak, ale po wprowadzeniu istotnych zmian 3. nie 4. nie wiem
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3.9. Ocena procesu wdrażania 

Pytania badawcze 

15. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem? 
16. Czy procedury naboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla 

beneficjentów? 
17. Czy kryteria pozwoliły na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)? 
18. Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o procesie 

realizacji LSR i jej rezultatach? 

Realizacja finansowa i rzeczowa odbywała się zgodnie z planem. Ze sprawozdania LGD wynika, że 
działania we wszystkich obszarach podejmowane były regularnie. Do końca 2021 roku ogłoszono 
łącznie 18 naborów wniosków.  

Z badania beneficjentów wynika, że czuli się oni odpowiednio poinformowani o planowanych 
działaniach LGD, a jakość uzyskanych informacji były bardzo wysoka i umożliwiła przygotowanie 
wysokiej jakości wniosków o dofinansowanie. tylko ⅕ beneficjentów nie zgadzała się z dominującymi 
ocenami, że procedury naboru były przejrzyste i przyjazne – ci, którzy się nie zgadzali z tymi opiniami 
to wnioskodawcy, którzy nie uzyskali dofinansowania.  

Na podstawie wywiadów jakościowych można domniemywać, że te negatywne oceny związane były 
raczej z długością procesu oceny i koniecznością wprowadzania korekt do aplikacji, ale nie po stronie 
LGD, tylko po stronie Instytucji Zarządzającej. 

Tabela 27. Przejrzystość i przyjazność procedur LGD (beneficjenci) 

Czy w Pani/Pana ocenie: tak Nie 
rodzaj podjętych działań informacyjno-promocyjnych miał 
znaczenie dla decyzji o aplikowaniu? 

100,0 0,0 

jakość uzyskanych z LGD informacji miała znaczenie dla 
jakości przygotowanej aplikacji? 

90,0 10,0 

procedury naboru były przejrzyste? 80,0 20,0 
procedury naboru były przyjazne dla beneficjentów 75,0 25,0 

Pewnym potwierdzeniem tego, że procedury były przejrzyste, a rodzaj pozyskiwanych przez 
potencjalnych beneficjentów był wystarczający jest fakt, że niemal wszystkim badanym udało się 
osiągnąć założone wskaźniki lub na etapie realizacji badania, nie było przesłanek do oceny, że ich 
osiągnięcie może być zagrożone. To sygnał, że informacje, jakie otrzymywali wnioskodawcy były 
właściwe, przejrzyste i zrozumiałe na tyle, że mogli dobrze przygotować swoje przedsięwzięcia.  

Wykres 3. Stopień osiągnięcia założonych celów (beneficjenci)  

 
 

90 10

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

Poziom osiągnięcia wskaźników

osiągnięto założone cele
nie osiągnięto celów, ale nie ma zagrożenia dla ich osiągnięcia na koniec projektu
nie osiągnięto celów i jest zagrożenie, że nie uda się ich osiągnąć



 

43 

 

Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, że zdaniem beneficjentów jedyne zagrożeniem  jakie może 
przeszkodzić  w realizacji przyjętych celów leży one po stronie zewnętrznej –  cele przestają być 
aktualne ze względu na zmianę warunków zewnętrznych.  

Tabela 28. Źródła trudności w osiągnięciu celów (beneficjenci) 

Jeśli istnieje zagrożenie, że nie wszystkie cele zostaną osiągnięte, jakie 
mogą być tego powody (proszę zaznaczyć wszystkie prawdziwe 
odpowiedzi)? 

Procent* 

diagnoza potrzeb społeczności nie była (w pełni) trafna – źle wyznaczono 
cele 

0 

cele przestały być aktualne ze względu na zmiany warunków 
zewnętrznych 

100 

przyjęto niewłaściwe rozwiązania organizacyjne 0 
nie byliśmy przygotowani kadrowo do realizacji 0 
brakowało wsparcia ze strony LGD 0 
brakowało wsparcia ze strony innych instytucji 0 

*dane nie sumują się do 100%, można było wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Zwróćmy uwagę, że beneficjenci źródło trudności w realizacji działań lokują raczej w wymogach 
programowych (ilość i poziom skomplikowania dokumentów), a nie po stronie, na którą miały wpływ 
działania stowarzyszenia lub sam beneficjent. 

Tabela 29. Czynniki wpływające na osiąganie wskaźników 

Co ułatwia, a co utrudnia osiąganie założonych 
wskaźników? 

ułatwia utrudnia Bez znaczenia 

sprawność organizacyjna i wsparcie ze strony LGD 90  10 
trafność wskaźników 90 10  
wymogi programowe (ilość i poziom skomplikowania 
dokumentów) 

 90 10 
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3.10. Wartość dodana podejścia LEADER 

Pytania badawcze 
19. Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 
20. Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest w dostateczny 

sposób wykorzystywany i promowany? 
21. Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 

rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego wzmocnienia? 
22. Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie lub 

względem wiodącego projektu/tematu określanego w LSR? 

Jednym z założeń programu LEADER jest budowanie więzi pomiędzy różnymi aktorami lokalnej 
przestrzeni społecznej. Ważną rolę ma tu do spełnienia Lokalna Grupa Działania, która służyć może 
jako inicjator, ale także platforma do współpracy różnych podmiotów. Rolę tę wypełnia na kilka 
sposobów, po pierwsze w sama konstrukcja Rady LGD sprzyja współpracy międzysektorowej, po drugie 
inicjuje działania, które mogą realizować wspólnie osoby reprezentujące różne społeczne grupy, 
wreszcie, po trzecie, może dzięki spotkaniom ze społecznością lokalną tworzyć przestrzeń do 
wchodzenia ze sobą w interakcje i podejmowania wspólnych działań.  

Z tej perspektywy, ważne jest to, jak LGD jest postrzegany zarówno przez mieszkańców (a wśród nich 
tych, którzy nie korzystali z finansowania), jak i przez członków stowarzyszenia LGD oraz osób 
podejmujących w imieniu LGD decyzji o kierunkach działań (Rada, Zarząd). 

Ponad połowa mieszkańców (56%) pytanych o to, czy wiedzą, czym jest LGD, jeśli nie pomagać im w 
odpowiedzi (przez podanie pełnej nazwy stowarzyszenia) odpowiadają negatywnie. Co trzeci 
mieszkaniec deklarował, że wie, czym jest LGD, ale nie miał z nim kontaktu, a tylko 7% wie o tym, 
ponieważ miał styczność z LGD. Z drugiej strony, jeśli pytanie wspomagano przez podanie nazwy 
stowarzyszenia, proporcje te radykalnie się zmieniają. Aż 89,7%% badanych mieszkańców wie, co to za 
stowarzyszenie. Różnica między znajomością spontaniczną i wspomaganą oznacza, że warto ułatwić 
identyfikację LGD przez dalsze działania informacyjno-promocyjne.  

Wartość dodaną stanowi także, wspominane wcześniej, sieciowanie podmiotów.  

Wykres 4. Znajomość LGD wśród mieszkańców  
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Jednocześnie zwróćmy uwagę, że większość badanych (61,4%) uznała, że jest ona dobra lub dość 
dobra.  

Wykres 5. Ocena znajomości działań Lokalnej Grupy Działania 

 

 

Mieszkańcy najczęściej dowiadują się o LGD od innych mieszkańców (43,2%) lub przy okazji lokalnych 
spotkań i imprez (20,5%) lub z lokalnych mediów (18,2%). Zadziwiająco mała liczba mieszkańców, tylko 
4,5%, deklaruje, że dowiedziała się o LGD dzięki działaniom animacyjnym, które podejmuje LGD. Mało 
skutecznym sposobem informowania o tym, czym zajmuje się LGD okazują się też ulotki i plakaty. 
Zwraca uwagę, że samorząd, na wszystkich szczeblach, nie jest rozpoznawany jako miejsce, w którym 
mieszkańcy dowiadują się o LGD. Nieznacznie wyróżnia się tu samorząd gminy. 

Tabela 30. Źródła wiedzy o LGD - mieszkańcy 

Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o Lokalnej Grupie Działania? Procent* 
ulotki, plakaty 0 
informacje medialne/lokalna prasa 18,2 
imprezy i spotkania lokalne  20,5 
działania animacyjne LGD  4,5 
od innych mieszkańców 43,2 
samorząd gminy  4,5 
samorząd powiatu lub regionu  0 
punkty informacji europejskiej 0 
interesuję się tym, co się dzieje, sam znalazłem/am informację o LGD  2,3 
inne, jakie? 6,8 

 

  

0 6,8

54,5

36,4

02,3

Deklarowana wiedza o LGD

bardzo dobra dobra raczej dobra raczaj słaba słaba bardzo słaba
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Wykres 6. Funkcje LGD w opinii mieszkańców 

 
Podobnie funkcje LGD postrzegają badani członkowie stowarzyszenia. Badani podkreślają, że LGD ma 
i od początku istnienia miało bardzo ważną funkcję dla rozwoju obszaru LSR: “LGD jest bliżej. Stwarza 
mniejsze grupy, mniejszą rywalizację poprzez to że można działać wspólnie. Jak ktoś słyszy Urząd 
Marszałkowski czy województwo pomorskie, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska to ich takie 
rzeczy przerażają, każdego, nawet urzędnika. Jeżeli działasz w oparciu o swoją grupę od początku jesteś 
w to zaangażowany, gdzieś to czujesz to jest łatwiej o pomoc. Jest to korzystniejsze, dzięki temu….. 
województwo pomorskie, nie każdy LGD, nie w każdym obszarze, muszą być te same potrzeby i te same 
problemy. Jeżeli oprzemy tą strategię o pewien obszar osób w której się ona porusza, jeśli porusza się 
w swoim obszarze topograficznie, lokalizacyjnie, społecznością o podobnych charakterach czy historii, 
która się w podobny sposób wydarzyła, obszary po PGR-ach, gdzieś łatwiej jest dotrzeć do pewnej 
grupy, a nie rywalizuje się na szczeblu potrzeb Gdańska do obszarów wiejskich np. Dzięki temu ta 
docelowość tego programu jest znacznie lepsza” [IDI3_3]. Potwierdza to inny respondent: “- Nasz 
główny cel to że tak powiem dystrybucja środków unijnych na obszary wiejskie i tutaj współpraca z 
organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami, z samorządami, te trzy sektory i te trzy sektory to 
są wszędzie jakby ujmowane, bo tak ta trójsektorowość jest, te środki są kierowane oddolnie, czyli rada 
oceniająca i nawet sama struktura LGD jest tworzona tutaj z ludzi, z tego poziomu najniższego rada 
tworzona jest z przedstawicieli właśnie trzech sektorów o których mówiłem i oni przydzielają te dotacje 
dla tych beneficjentów” [IDI3_2]. 

Siłą stowarzyszenia jest to, że skupia wszystkie samorządy, aktywizuje różne lokalne środowiska po to, 
żeby wspólnie realizować działania, które przyczyniają się do podnoszenia jakości życia mieszkańców. 
Co istotne, mimo dużej roli samorządów, badani (także reprezentujący ten sektor) zauważają pod 
wpływem doświadczeń w realizacji LSR, że osoby decydujące o kierunkach rozwoju gmin mogą nie mieć 
pełnego rozeznania, co do potencjału mieszkańców i możliwych działań i potrzebują po drugiej stronie 
wiarygodnego partnera, który pomoże w dyskusji z różnymi grupami mieszkańców wypracować spójną 
wizję rozwojową.  

Nasz Responden potwierdza, że głos mieszkańców jest ważnym w tworzeniu LSR, którą realizuje LGD:  
“Informacja o działaniach LGD gdzieś się rozpowszechniły, wypromowały poprzez te konkursy, że 
bardziej jest słychać o stowarzyszeniu jako o podmiocie, które takie rzeczy robi i wdraża. Też ułatwienia 
dla nas jako samorządowców co do realizacji działań infrastrukturalnych, tematycznych wymyślanych 
przez mieszkańców, bo te działania nie są wymyślane przez wójta czy pracowników tylko są 
odpowiedzią na to co ludzie zgłaszają nie mniej z tym założeniem, aby się wpisywały w LSR” [IDI3_3]. 
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Stowarzyszenie stało się platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń. Na etapie realizacji projektów 
może wspomagać komunikację między interesariuszami: “W mojej gminie samorządowcy są 
najczęściej zadowoleni, jeśli takie organizacje (pozarządowe)  biorą na siebie te obowiązku chociażby,, 
że pozyskują środki. Samorządowcy udostępniają najczęściej działki,często też pożyczki im dają na 
realizację tej inwestycji gdy to wyprzedzające finansowanie, też dostają od nas [...] Współpraca jest 
moim zdaniem jest bardzo dobra. [...] może też wpływają na te organizacje na pewno, że jak ktoś sobie 
tam te nie wiem, rada sołecka powie, że chce to i to. Samorządowcy też sugerują trochę, może 
wpływają na to, że może nie to, może to byłoby wam bardziej potrzebne. [...]moim zdaniem to 
organizacje pozarządowe ja przynajmniej tak często tłumaczę wójtowi to oni za was robią krecią robotę 
najczęściej i wy powinniście ich wspierać, ale bywa tak, że coś tam a nawet samorząd mówi, a my a 
czasami my prosimy samorząd, a weźcie mi tam pomóżcie, albo weźcie pomóżcie rozliczyć, czy 
wesprzyjcie ich w jakiś sposób, żeby oni sobie z tym poradzili, bo przecież oni to dla was robią, bo oni 
inwestują na obszarze w wasze mienie, które jest użyczone najczęściej od samorządów i albo edukują 
przecież waszych mieszkańców i jak ja to mówię mojemu wójtowi też, jak mogę wprost powiedzieć, to 
mówię „wy się jeszcze grzejecie przy ich pracy”, no bo jednak to jest in plus dla samorządów” [IDI3_2]. 

Członek Stowarzyszenia podkreśla, że: ”a jeśli chodzi o to co się dzieje w LGD, powiem tak – współpraca 
bardzo dobra. Ludzie tam są kompetentni, jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy ja składam wniosek, czy 
na przykład kiedy pomagam komuś innemu to jest to bardzo merytoryczne, także tutaj jeśli chodzi o 
pracowników biura i działanie LGD w tym zakresie jest bardzo bardzo pozytywne. Natomiast co jest 
takim można powiedzieć lekkim problemem i to nie leży po samej stronie LGD, tylko procedury. Ja 
patrzę z punktu pozyskiwania środków, z zewnętrznego dofinansowania, procedury są takie troszeczkę 
utrudniające funkcjonowanie. Może dlatego, że jest ta biurokracja i ja wiem, że ona nie tylko pewnie 
środki pozyskuje z LGD, czyli też inne środki i ta biurokracja nasza krajowa jest no przytłaczająca trochę” 
[IDI3_1]. 

W LSR zidentyfikowano kilka mocnych stron (potencjałów) obszaru. Są to: 

● Środowisko  naturalne,  infrastruktura  i zagospodarowanie przestrzeni LGD.  

1.Wysoki potencjał turystyczny: czyste środowisko, park krajobrazowy, lasy, rzeki, brak 
ciężkiego przemysłu, atrakcyjnie usytuowane tereny pod budownictwo.  
2.Bogate zasoby i walory przyrodniczo - krajobrazowe (np. Park Krajobrazowy Dolina Słupi, 
Słowiński Park Narodowy - częściowo, Rezerwaty przyrody, Obszary Natura 2000), często o 
unikatowej wartości w skali Europy i Kraju.  
3.Wysoka lesistość obszaru, średni dla całego obszaru 45%, lasy bogate w zwierzynę łowną, 
runo leśne.  
4.Rolnictwo pełniące funkcję dominującą w  przestrzeni obszaru.  
5.Poprawa struktury agrarnej gospodarstw rolnych (wzrost powierzchni i specjalizacja 
gospodarstw).  
 

● Społeczeństwo. Kapitał  społeczny obszaru LGD.  
 
6.Optymalna sieć placówek bazy oświatowej na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.  
7.Duża liczba organizacji pozarządowych, wzrastające zaangażowanie społeczne grup 
formalnych i nieformalnych.  
8.Duże doświadczenie społeczności lokalnej we wdrażaniu Planów Odnowy Miejscowości.  
9.Wystarczająca infrastruktura sportowo-kulturalna: (boiska sportowe, świetlice, ścieżki 
rowerowe, miejsca rekreacji, szeroki kalendarz imprez imprezy okolicznościowych i 
tematycznych).  10.Różnorodność  kulturowa  mieszkańców, kultywowanie 
tradycji w tym  Kaszubów.  
11.Bogate zasoby historyczne, duża liczba zabytków kulturowych.  
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● Gospodarka lokalna i przedsiębiorczość.  
 
12.Dobrze rozwinięta gospodarka leśna i przemysł drzewny.  
13.Na terenie obszaru występuje kilka większych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych 
– (spółki z o.o. np.: Drutex, Kołaszewski, Wirelan, Łąccy).  
14.Spadek liczby podmiotów gospodarczych w sekcji rolnictwo (zmniejszenie zatrudnienia w 
rolnictwie).  
15.Wzrost podmiotów gospodarczych, w tym w sekcji: budownictwo, hotele i restauracje.   
(LSR,s.52-53) 

 
 

Wyznaczone w LSR cele rozwojowe są w pełni spójne ze zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym 
obszaru objętego LSR, a zaplanowane i realizowane przedsięwzięcia przyczyniają się do jego 
wzmocnienia. 

Jednym z elementów wpływających na wzmocnienie potencjału rozwojowego realizowanych działań 
jest to, że są one względem siebie komplementarne. To wynik tego, że LSR skupia się silnie na ściśle 
powiązanych ze sobą celach. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia są nierozerwalnie ze sobą 
powiązane, co powoduje, że nawet jeśli nie intencjonalnie (bez skoordynowanego planu 
uzupełniających się inwestycji), dopełniają się one wzajemnie. 

Nie znaczy to, że efekt komplementarności jest w pełni samoistny. LGD podejmuje także działania, 
które ułatwiają taki efekt synergii. Jak zauważa jeden z badanych działania LGD sprzyjają 
komplementarności: “Pewnie chciałoby się więcej, ale trzeba na to patrzeć małymi kroczkami, na 
pewno ma to większy efekt, osoby są bardziej zaangażowane niż w poprzednim okresie. Biorąc pod 
uwagę poprzedni okres to znacząco, tę współpracę udało się nawiązać. Czy poprzez przedsiębiorstwa 
lokalne czy LGD Serce Pomorza tak jak wspomniałem już, propagowanie działalności lokalne, 
działalności w swojej strategii lokalnej jako dofinansowanie. Dalej pozostaje silna grupa osób 
powiązanych z samorządem, jednakże jest ona uzupełniana przez znaczną grupę osób, które widzą 
plusy tego, angażują się, które uzyskały wsparcie widzą pozytywy, można na nich liczyć czy 
zaproponować jakieś działania wspólne” [IDI3_3]. 
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4.Odpowiedzi na pytania badawcze 

Lp. Pytanie badawcze Odpowiedź na pytanie 

1 

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

Cel główny oraz przypisane do niego cele szczegółowe zostały w dużej mierze zrealizowane. 
Ważnym elementem, którego nie udało się zrealizować jest aktywizacja lokalnej 
społeczności na szeroką skalę. Należy jednak pamiętać, że to zadanie niełatwe (bariery 
mentalnościowe, kultura braku zaufania w relacjach z innym) i rozłożone w czasie.  
Cele te pozostają nadal aktualne. 

2 

Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w 
szczególności na aktywność społeczną, zaangażowanie 
w sprawy lokalne?   

Realizowane działania mają pozytywny wpływ na kapitał społeczny obszaru LSR – jednak 
wymagają dalszego wzmacniania kapitału społecznego mieszkańców i intensyfikowania 
włączania mieszkańców w działania społeczne bez których nie uda się wytworzyć silnej 
lokalnej tożsamości. 

3 

W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału 
społecznego w przyszłości? 

W przyszłości należy w dalszym ciągu wspierać istniejące już organizacje pozarządowe oraz 
tworzyć i wspierać sieć nieformalnych liderów lokalnych, którzy zachęcą mieszkańców do 
większej aktywności społecznej i uświadomili mieszkańcom korzyści płynące ze wspólnych 
działań.  

4 

W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do 
rozwoju przedsiębiorczości?  

Bezpośredni wpływ LSR to powstanie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących już firm, 
których wyrazem jest stworzenie 50 nowych miejsc pracy oraz rozwój oferowanych usług i 
produktów. LSR ma także pośredni wpływ na przedsiębiorczość dzięki poprawie 
infrastruktury lokalnej. 

5 

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

Mieszkańcy uważają wspieranie przedsiębiorczości za kluczowe dla dalszego rozwoju 
obszaru. Należy realizować ten cel również przez modernizowanie infrastruktury lokalnej i 
gospodarstw. Podkreślają przy tym konieczną  dbałość o dziedzictwo i kulturę regionu. 
Ważne są również wspólne działania na rzecz turystyki w porozumieniu z sąsiadującymi 
gminami.   

6 

W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania 
lokalnego potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa 
kulturowego? 

Poziom atrakcyjności obszaru zwiększył się lub udało się utrzymać jego standard. Poprawie 
uległa w szczególności infrastruktura, oferta sportowa i rekreacyjna oraz kulturalna. 
Zwiększył się poziom promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki. 
Znajduje to odbicie m.in. w liczbie turystów odwiedzających obszar i wpływa na 
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wzmocnienie  tożsamości lokalnej mieszkańców i ich identyfikacji z lokalną kulturą i 
tradycjami.  
 

7 
W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego 
potencjału turystycznego? 

Mieszkańcy wskazując na rozwój infrastruktury turystycznej mają na względzie nie tylko 
rozwój regionu, ale i zapewnienie sobie lepszych warunków życia i ciekawej oferty 
rekreacyjno-wypoczynkowej.  

8 
Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy 
defaworyzowane oraz czy realizowane w ramach LSR 
działania odpowiadały na potrzeby tych grup? 

W LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane, a podejmowane działania 
odpowiadały na potrzeby tych grup. Chociaż rekomendujemy wzmocnienie tych działań 
przez zwiększenie wagi kryterium oceny projektu. 

9 

Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia 
społecznego? 

Poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego w okresie realizacji LSR spadł. Istotnym 
problemem jest odpływ młodych z regionu. Utrzymuje się też niekorzystna sytuacja kobiet 
na rynku pracy. Korzystne zmiany mają podobną dynamikę w gminach tworzących obszar 
LSR. Należy uwzględnić, że realizacja LSR pokrywała się w czasie z okresem wzrostu 
gospodarczego.  

10 

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

Ze względu na sytuację kobiet na rynku pracy, warto uwzględnić w kolejnej perspektywie 
takie wsparcie przedsiębiorczości, które nakierowane jest na poprawę dostępności usług 
opiekuńczych (dla osób zależnych – dzieci i seniorów) oraz rozwiązań przyjaznych 
pracownikom. Należy również zadbać o szanse dla młodych i stworzyć im warunki do 
rozwoju i podjęcia pracy w miejscu zamieszkania.  

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

Większość projektów miała charakter innowacyjny w skali gminy lub obszaru LSR. 

12 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w 
ramach LSR? 

Dominowały innowacje produktowe. 

13 
Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania 
projektów współpracy? 

Zrealizowano 1 projekt współpracy. Efekty w pełni odpowiadały założeniom. Okres pandemii 
nie pozwolił na realizację projektu współpracy międzynarodowej, ale wkrótce będzie 
finalizowana. 

14 Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty 
współpracy w przyszłości? 

Należy utrzymać dotychczasowy kurs i dążyć do realizacji międzynarodowych projektów 
współpracy. 
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15 Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał 
na efektywną i skuteczną realizację LSR? 

Tak 

16 
Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD 
(animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, 
doradczych)? 

Należy zintensyfikować działania promocyjne i animacyjne. Szczególną rolę spełnią tu lokalni 
liderzy i promocja dobrych praktyk. 

17 

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

Należy wzmocnić przekaz pozwalający na identyfikowanie przedsięwzięć realizowanych w 
ramach LSR. 
Zwiększenie samodzielności decyzyjnej LGD, skutkujące skróceniem procesu decyzyjnego 
związanego z zawieraniem umów, przemyślenie zasadności przyjętych wskaźników.  

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

Tak 

19 
Czy procedury naboru i realizacji projektów były 
wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla 
beneficjentów? 

Tak, z wyjątkiem przedłużającej się procedury biurokratycznej w Instytucji Zarządzającej 

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

Tak 

21 
Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie 
wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i jej 
rezultatach? 

Tak 

22 
Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji 
pomiędzy różnymi aktorami, budowanie powiązań 
między nimi i sieciowanie? 

Zdecydowanie tak 

23 
Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał 
rozwojowy jest w dostateczny sposób wykorzystywany 
i promowany? 

Częściowo 

24 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze 
zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru 

Tak 
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objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego 
wzmocnienia? 

25 
Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są 
komplementarne względem siebie lub względem 
wiodącego projektu/tematu określanego w LSR? 

Dzięki wysokiej spójności celów działań sformułowanych w LSR inwestycje są 
komplementarne.  
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23. Wnioski i rekomendacje 

Wniosek Rekomendacja 

Nadal wiele jest do zrobienia w zakresie 
promowania zasobów lokalnych i aktywowania 
organizacji pozarządowych i kościołów do sięgania 
po fundusze i wsparcie LGD. Powinna wzrosnąć 
liczba operacji wspierających rozwój rynków zbytu 
usług i produktów lokalnych lub operacji 
polegających na współpracy i promocji oraz liczba 
współpracujących w sieci zaangażowanych 
organizacji/instytucji kultury z terenu LGD. Należy 
również podjąć działania aktywizujące lokalną 
społeczność i promujące. 

Warto byłoby skorzystać z doświadczenia 
gmin, które mają sukcesy w realizacji tego 
typu działań. Ich realizacja jest kluczowa dla 
osiągnięcia wszystkich założonych celów. Bez 
sprawnej komunikacji i animacji nie zaistnieje 
świadoma społeczność o silnej lokalnej 
tożsamości. Bez skutecznej promocji nie 
zostanie w pełni wykorzystany turystyczny 
potencjał terenu. 

Analiza wskaźników rezultatu i produktu wskazuje, 
że istnieje kilka obszarów wymagających 
intensyfikacji jeśli mają być osiągnięte do 2023 
roku: wytworzenie samorealizującej się lokalnej 
społeczności świadomej walorów kulturowych i 
turystycznych swojego regionu. Uświadomienie 
mieszkańcom wartości i korzyści płynącej z 
usieciowienia usług. 

Budowanie/wytwarzanie lokalnej tożsamości 
jest procesem długotrwały i uwzględniającym 
wiele aspektów i perspektyw (ekonomiczną, 
socjologiczną, psychologiczną, 
urbanistyczno-architektoniczną, 
geograficzna, antropologiczna i geograficzną, 
historyczną, polityczną). Warto przyjrzeć się 
jak i poprzez jakie działania kształtować i 
umacniać każdy z tych aspektów.  

Warto pokazywać (wyjazdy studyjne, 
projekcje, spotkania on-line) miejsca, w 
których potencjał historyczno-kulturowy i 
turystyczny został w pełni wykorzystany i 
wytworzył silne lokalne marki. 

Wybrane wskaźniki utraciły aktualność: liczba osób 
uczestniczących w spotkaniach informacyjno-
promocyjnych 

Zmiana wskaźnika lub sposobu jego 
obliczania, z uwzględnieniem spotkań on-
line, forów i webinarów internetowych 

Nierównomierna jest aktywność mieszkańców 
poszczególnych gmin. 

Intensyfikacja działań informacyjno-
promocyjnych we wszystkich gminach. 

Warto wykorzystać tu wskazówkę zawartą w 
LSR, że „wraz ze wzrostem zaufania do NGO-
sów spada chęć do delegowania zadań 
urzędnikom” i włączać i informować 
mieszkańców o działalności organizacji 
pozarządowych.  

Cele LSR są nadal aktualne. Ma to być efektem 
trafnej diagnozy 

Konsultacje społeczne nowych założeń LSR 

Wsparcie dla NGO jest wystarczające, chociaż nie 
przekłada się znacząco na ich liczbę na obszarze LSR. 
Działania LGD mają duże znaczenia dla 

Jeśli miałyby w dalszej perspektywie służyć 
wzmocnieniu potencjału organizacji 
należałoby kierować działania także do 
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podejmowania aktywności społecznej przez 
mieszkańców (chociaż poziom tej aktywności nadal 
jest dość niski). 

nieformalnych liderów lokalnych i z ich 
pomocą aktywizować mieszkańców. 

Poczucie sprawczości i wpływu mieszkańców na to, 
co dzieje się zarówno w ich własnej miejscowości 
jak i gminie jest duże, nie przekłada się ono jednak 
na podejmowanie aktywności na rzecz działań 
wspólnych i zaangażowanie w działalność grup 
nieformalnych. 

Wymaga dalszego wzmacniania przez 
włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne 
oraz działania na rzecz społeczności LSR. 

Realizacji LSR przyczyniła się do wzmocnienia 
istniejących firm i powstania nowych 
przedsiębiorstw. Powstało 50 miejsc pracy. Zmiany 
te są zauważalne przez mieszkańców. Zwiększaniu 
się liczby ofert pracy, nie towarzyszy jednak  
zwiększanie się atrakcyjności ofert pracy. Zmieniły 
się możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. 

Można nawiązać współpracę z uczelniami 
kształcącymi rolników, zapraszać 
wykładowców na prelekcje, prezentować 
innowacyjne rozwiązania w rolnictwie. Może 
należałoby zorganizować wyjazdy do miejsc, 
w których rolnicy realizują innowacyjne 
projekty lub przebranżowili się wykorzystując 
potencjał swoich gospodarstw.  

Jednocześnie mieszkańcy zwracają uwagę na 
konieczność dalszego inwestowania w otoczenie 
infrastrukturalne rozwoju przedsiębiorczości 
(zwłaszcza komunikacja drogowa, Internet) 

Inwestycje w lokalną infrastrukturę i 
modernizację gospodarstw. 

Znaczącym elementem inwestycji podejmowanych 
w ramach LSR były te nakierowane na rozwój 
turystyki. W ramach LSR udało się zwiększyć liczbę 
obiektów noclegowych, poprawić jakość ofertę 
gastronomiczną, rekreacyjną i sportową.  

Kontynuacja dotychczasowych działań. 

Badani oczekują, że w dalszym okresie działania te 
będą kontynuowane. 

Działania promujące pełną i spójną ofertę 
obszaru także w niskim okresie turystycznym. 

W okresie realizacji LSR zmniejszył się poziom 
ubóstwa i wykluczenia społecznego na większości 
jego obszaru. Nadal niezbędne są działania 
skierowane do osób narażonych na wykluczenie z 
rynku pracy: kobiety po urodzeniu dziecka oraz 
młodzi ludzie (do 30 roku życia) 

Utrzymanie definicji grup defaworyzowanych 

Ze względu na ryzyko wykluczenia tych grup 
(kobiety, młodzi) oraz z powodu niekorzystnych 
zmian demograficznych, brakuje wsparcia takich 
projektów, które premiowałyby przedsięwzięcia 
służące rozwojowi usług dla osób zależnych (co 
umożliwiłoby kobietom powrót na rynek pracy) 

Wzmocnienie kryterium punktowego dla 
grup defaworyzowanych 
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oraz elastycznych rozwiązań zatrudnieniowych 
(większa szansa dla młodych).  

Zrealizowano 1 projekt, który przyniósł efekty 
zgodne z założeniami. 

Kontynuacja dotychczasowej współpracy, 
podjęcie nowych, w tym międzynarodowych. 

Wysoko oceniana jest przejrzystość, przyjazność i 
przystępność informacji. Niżej oceniana jest strona 
biurokratyczna aplikacji (odpowiedzialność za tę 
komplikację lokowana jest poza LGD) 

Dążenie do uproszczenia procedur. 

Beneficjenci oceniają wsparcie ze strony LGD jako 
odpowiednie do ich potrzeb 

Kontynuacja dotychczasowych działań 

Wartością dodaną podejścia Leader jest przede 
wszystkim budowanie więzi między różnymi 
aktorami społecznymi i współpraca 
międzysektorowa. Ważną wartością dodaną jest też 
zwiększająca się integracja mieszkańców. 

Kontynuacja dotychczasowych działań 

Mieszkańcy postrzegają LGD jako trwałą, stabilną 
organizację, która ma charakter pomostowy – 
pozwala na zawiązywanie partnerstw 
międzysektorowych, sprzyja dialogowi 
społecznemu  i wypracowywaniu 
komplementarnych rozwiązań.  

Kontynuacja dotychczasowych działań 
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Załączniki. Narzędzia badawcze 
Mieszkańcy obszarów LGD (CAWI/ CATI) 

Szanowni Państwo, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zmian zachodzących w Państwa 
społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez 
Lokalną Grupę Działania na terenie gminy/powiatu. 
Państwa doświadczenia i opinie są bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian 
ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dlatego też prosimy o pełne i szczere odpowiedzi 
– dzięki temu uzyskamy trafny obraz doświadczanych przez Państwa trudności oraz obraz Państwa 
potrzeb i oczekiwań.  

Z poważaniem, 

zespół badawczy Pracowni Badań SOMA 

 
Rozwój gminy i powiatu 

12. Proszę o ogólną ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy: 
□ bardzo dobra – gmina/powiat 
nie doświadcza znaczących 
problemów gospodarczych i 
społecznych 

□ dobra – pojawiają się 
problemy, ale możliwe jest ich 
rozwiązywanie 

□ raczej dobra – pojawiają się 
problemy, większość z nich 
może być rozwiązana 

□ raczej zła – pojawiają się 
problemy, tylko część z nich 
może być rozwiązana 

□ zła – występują problemy 
społeczne i gospodarcze, 
większość jest trudna do 
rozwiązania  

□ bardzo zła – występują 
problemy społeczne i 
gospodarcze, większość jest 
niemożliwa do rozwiązania 

13. Jak sytuacja gminy zmieniała się w ostatnich latach (od 2014 roku)? 
Sytuacja gospodarcza □ poprawiła się □ bez zmian □ pogorszyła się 
Sytuacja społeczna □ poprawiła się □ bez zmian □ pogorszyła się 

14. Jakie zmiany sytuacji gospodarczej w gminie obserwuje P. w ostatnich 5 latach? 
liczba nowopowstających 
przedsiębiorstw 

□ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 

ilość inwestycji gospodarczych □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
Ilość ofert pracy □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
atrakcyjność ofert pracy □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
infrastruktura techniczna komunalna 
(drogi, wodociągi, sieć energetyczna) 

□ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 

rozwój infrastruktury turystycznej □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
warunki prowadzenia firm □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
Możliwości zatrudnienia poza 
rolnictwem 

□ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 

Działań na rzecz osób bezrobotnych □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
Działań i usprawnień na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

□ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 

Działań na rzecz osób młodych (do 35 rż) □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
Działań na rzecz osób po 50 rż □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
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15. Jakie zmiany sytuacji społecznej w gminie obserwuje P. w ostatnich 5 latach? 
poziom bezrobocia □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
liczba rodzin zależnych od pomocy 
społecznej 

□ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 

aktywność społeczna (udział w 
działaniach na rzecz społeczności) 

□ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 

odpływ ludzi młodych z gminu/powiatu □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
dostęp do usług opiekuńczych dla dzieci □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
dostęp do usług opiekuńczych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych 

□ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 

dostęp do podstawowej opieki 
zdrowotnej 

□ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 

16. Czy gmina zmieniła się w ostatnich 5 latach ze względu na: 
Poziom atrakcyjności turystycznej □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
Promocji dziedzictwa kulturalnego, 
zasobów naturalnych i turystyki 

□ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 

Infrastruktury i oferty kulturalnej □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
Infrastruktury i oferty sportowej i 
rekreacyjnej 

□ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 

Tożsamości mieszkańców z regionem □ poprawa □ bez zmian □ pogorszenie 
17. Jak wyobraża sobie Pan(i) dalsze kierunki rozwoju turystyki w gminie – jak powinna się 

zmieniać w najbliższych latach? 
a. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

18. Czy są jakieś branże gospodarcze, których rozwój w szczególności powinien być wspierany, 
żeby gmina mogła się rozwijać? Jeśli tak, jakie? 

a. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Wpływ mieszkańców na sytuację gminy  

19. Czy ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na życie wsi/miejscowości? 
1. tak 2 nie wiem 3 nie 

20. Czy ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na życie gminy? 
1. tak 2 nie wiem        3 nie 

21. Które z poniższych twierdzeń jest Panu bliższe 
1. tacy jak ja działając z innymi mogą pomóc 
potrzebującym 

2 tacy jak ja nawet działając z innymi nie mogę 
pomóc potrzebującym 

22. Które z poniższych twierdzeń jest Panu bliższe 
1. tacy jak ja działając z innymi mogą wpływać na 
to, jak zmienia się nasza gmina 

2 tacy jak ja nawet działając z innymi nie mogą 
wpływać na to, jak zmienia się nasza gmina 

23. Czy kiedykolwiek podejmował(a) P. działania na rzecz innych mieszkańców gminy lub 
wspólnych spraw? 

1. tak 2 Nie 
24. Czy do któryś z tych działań został(a) Pan(i) zachęcona przez Lokalną Grupę Działania? 

1. tak 2 Nie 
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25. Co mogłoby zachęcić Panią/Pana do tego, aby włączyła się Pani/włączył Pan w działania na 
rzecz innych mieszkańców gminy lub wspólnych spraw? 

a. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

26. Czy wiadomo Pani/Panu o tym, żeby w ostatnich 6 latach w gminie realizowano projekty ze 
środków unijnych? 

1. tak 2 nie 
27. Czy osobiście korzystał(a) Pan(i) z projektów takich jak szkolenia, festyny finansowanych ze 

środków unijnych 
1. tak 2 nie 

28. Czy osobiście korzystał(a) Pan(i) z infrastruktury lub obiektów finansowanych ze środków 
unijnych 

1. tak 2 nie 
 

Lokalna Grupa Działania i Lokalna Strategia Rozwoju 
29. Czy słyszał(a) Pan(i) o Lokalnej Grupie Działania funkcjonującej w Pana/Pani gminie? 

1. tak, mam kontakt z LGD 2 tak, ale nie miałem/am kontaktu z LGD 3 nie (do pyt. 22) 
30. Czy może Pani/Pan podać nazwę tej Lokalnej Grupy Działania? 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Jeśli nazwa nie jest poprawna:  
Czy słyszał(a) Pani o …………………………….[podać respondentowi nazwę LGD] 

□ tak □ nie 
31. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o Lokalnej Grupie Działania? 

□ ulotki  □ plakaty □ informacje medialne/lokalna 
prasa 

□ imprezy i spotkania lokalne □ działania animacyjne LGD □ od innych mieszkańców 
□ samorząd gminy □ samorząd powiatu lub 

regionu 
□ punkty informacji 
europejskiej 

□ interesuję się tym, co się dzieje, sam znalazłem/am informację 
o LGD 

□ inne, jakie? 

32. Jak ocenia Pan(i) swoją znajomość działań Lokalnej Grupy Działania: 
□ bardzo dobra  □ dobra  □ raczej dobra  
□ raczej zła  □ zła  □ bardzo zła  

33. Które z grup mieszkańców są w szczególności narażone na wykluczenie społeczne (mogą 
mieć poczucie, że jakość ich życia jest niższa niż innych mieszkańców): 

1. dzieci i młodzież 2 osoby 
niepełnosprawne 

3 seniorzy 4. osoby samotne 

5.rodziny z dziećmi 6 osoby ubogie 7 kobiety 8 inne grupy, jakie? 
 

9 nie ma takich grup (do pyt. 24)   
34. Lokalna Grupa Działania podejmuje działania, które kierowane są do różnych grup 

mieszkańców. Czy działania LGD uwzględniają w wystarczającym stopniu sprawy i problemy 
osób mieszkających w gminie: 

dzieci i młodzieży □ tak □ nie wiem □ nie 
osób niepełnosprawnych □ tak □ nie wiem □ nie 
osób starszych □ tak □ nie wiem □ nie 
osób samotnych □ tak □ nie wiem □ nie 
rodzin z dziećmi □ tak □ nie wiem □ nie 
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osób ubogich □ tak □ nie wiem □ nie 
kobiet □ tak □ nie wiem □ nie 
przedsiębiorców □ tak □ nie wiem □ nie 
rolników □ tak □ nie wiem □ nie 

35. Czy są jakieś ważne sprawy i problemy lokalne, które powinny w szczególności stać się 
przedmiotem działania Lokalnej Grupy Działania? Jeśli tak, jakie? 

a. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
36. Czy w Pani/Pana opinii powstanie Lokalnej Grupy Działania sprzyja: 

Lepszemu dostępowi do informacji o 
tym, co dzieje się w gminie 

□ tak □ nie wiem □ nie 

Poprawie współpracy między 
samorządem a lokalnymi organizacjami 

□ tak □ nie wiem □ nie 

Poprawie współpracy między 
samorządem i organizacjami a 
mieszkańcami 

□ tak □ nie wiem □ nie 

Tworzeniu stałych rozwiązań służących 
poprawie współpracy między różnymi 
instytucjami i organizacjami w gminie 

□ tak □ nie wiem □ nie 

 
Beneficjenci 

37. Czy korzystał(a) Pan(i) ze środków z Lokalnej Grupy Działania? 

1. tak 2 nie 

38. Skąd dowiedział(a) się P. o możliwości aplikowania o środki z Lokalnej Grupy Działania? 

1. informacje 
ogólnie dostępne 
(ulotki, plakaty, 
zebrania, lokalne 
media) 

2. dotarła do mnie 
informacja bezpośrednio z 
LGD (powiadomienie sms, 
fb, itp.) 

3 od liderów lokalnych 4 inne, jakie? 
………………………………. 

39. Czy uzyskane informacje były: 

wyczerpujące (zawierały wszystkie niezbędne 
informacje) 

1 1 tak 2 2 nie 

dostosowane do potrzeb odbiorcy 1. 1 tak 2. 2 nie 
atrakcyjne – zachęcające do aplikowania 1 tak 2 nie 

40. Czy w Pani/Pana ocenie: 

rodzaj podjętych działań informacyjno-promocyjnych 
miał znaczenie dla decyzji o aplikowaniu? 

1 tak 2 nie 

jakość uzyskanych z LGD informacji miała znaczenie dla 
jakości przygotowanej aplikacji? 

1 tak 2 nie 

procedury naboru były przejrzyste? 1 tak 2 nie 
procedury naboru były przyjazne dla beneficjentów 1 tak 2 nie 
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41. Jaki jest stopień osiągnięcia założonych celów? 

□ osiągnięto założone cele (do 
pyt. 32) 
 

□ nie osiągnięto celów, ale nie 
ma zagrożenia dla ich 
osiągnięcia na koniec projektu 

□ nie osiągnięto celów i jest 
zagrożenie, że nie uda się ich 
osiągnąć 
 

42.  Jeśli istnieje zagrożenie, że nie wszystkie cele zostaną osiągnięte, jakie mogą być tego 
powody (proszę zaznaczyć wszystkie prawdziwe odpowiedzi)? 

□ diagnoza potrzeb 
społeczności nie była (w pełni) 
trafna – źle wyznaczono cele 

□ cele przestały być aktualne ze 
względu na zmiany warunków 
zewnętrznych 

□  przyjęto niewłaściwe 
rozwiązania organizacyjne 

□ nie byliśmy przygotowani 
kadrowo do realizacji 

□ brakowało wsparcia ze strony 
LGD 

□ brakowało wsparcia ze strony 
innych instytucji 

□ inne, jakie? 

43. Co ułatwia, a co utrudnia osiąganie założonych wskaźników? 
Czynnik wpływający na osiąganie wskaźników Czy ten czynnik ułatwia, utrudnia czy 

może nie ma znaczenia? 
sprawność organizacyjna i wsparcie ze strony LGD □ ułatwia □ utrudnia □ bez znaczenia  
trafność wskaźników □ ułatwia □ utrudnia □ bez znaczenia  
wymogi programowe (ilość i poziom skomplikowania 
dokumentów) 

□ ułatwia □ utrudnia □ bez znaczenia  

Inne, jakie? □ ułatwia □ utrudnia □ bez znaczenia  
44. Czy w P. opinii w kolejnym okresie programowania należy utrzymać obecne rozwiązanie – 

rozwój lokalny kierowany przez społeczność wdrażany przez LGD? 
1. tak, bez znaczących 
zmian  

2. tak, ale po wprowadzeniu 
istotnych zmian (do pyt. 34) 

3. nie (do 
pyt. 35) 

4. nie wiem 

45. Jeśli niezbędne są poważne zmiany, czego powinny dotyczyć?  
1. ……………………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
46. Jeśli nie, dlaczego? 
1. ……………………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 

Informacje o respondencie 
M1. Nazwa gminy: ………………………………………………………..  
M2. Nazwa powiatu: ……………………………………………………….. 
M3. Płeć:  

1. kobieta  
2. mężczyzna 

M4. Wiek ………………. 
M5. Wykształcenie: 

1. podstawowe/gimnazjalne 
2. zasadnicze zawodowe 
3. liceum ogólnokształcące/ zawodowe/ technikum 
4. pomaturalne/ policealne 
5. studia licencjackie bądź inżynierskie 
6. studia magisterskie, magisterium plus (np. doktorat, dwa kierunki) 

M6. Ile osób (wszystkich domowników) liczy P. gospodarstwo domowe?....................................... 
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M7. Czy obecnie jest P. zatrudniony/a? 

1. tak (przejdź do pyt. M9)  2. nie 
M8. Jeśli obecnie P. nie pracuje, czy pracował/a P. w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

1. tak     2. nie  
M9. Jak ocenia P. sytuację materialną swojej rodziny? 

1. wystarcza nam na wszystkie potrzeby i na oszczędności 
2. wystarcza nam na wszystkie potrzeby 
3. wystarcza nam tylko na potrzeby podstawowe 
4. nie wystarcza nawet na podstawowe potrzeby 

M10. Czy na tle innych rodzin w gminie sytuacja materialna P. rodziny jest: 
1. lepsza  2. taka sama  3. gorsza 

M11. Gdyby nic Pani/Pana nie ograniczało, gdzie chciał(a)by Pan(i) mieszkać: 
              1 tu, gdzie teraz   2. gdzieindziej w województwie   

3. gdzieindziej w kraju  4. za granicą 
M12. A Pani/Pana dzieci? Gdzie chciał(a)by Pan(i), żeby mieszkały w przyszłości: 
              1 tu, gdzie teraz   2. gdzieindziej w województwie   

3. gdzieindziej w kraju  4. za granicą 
 
Dziękujemy za udział w badaniu! 
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LGD (IDI) 
Szanowni Państwo, 
 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zmian zachodzących w Państwa 
społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez 
Lokalną Grupę Działania na terenie gminy/powiatu. 
Państwa doświadczenia i opinie są bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian 
ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dlatego też prosimy o pełne i szczere odpowiedzi 
– dzięki temu uzyskamy trafny obraz doświadczanych przez Państwa trudności oraz obraz Państwa 
potrzeb i oczekiwań.  
Państwa wypowiedzi są w pełni anonimowe i zostaną przedstawione w zbiorczych zestawieniach lub 
formie uniemożliwiającej identyfikację rozmówcy.  

Z poważaniem, 

zespół badawczy Pracowni Badań SOMA 

Informacje podstawowe  

M1. Nazwa LGD (do uzupełnienia przez badacza): 
………………………………………………………………………………………………………. 

M2. Funkcja sprawowana przez respondenta (do uzupełnienia przez badacza) 

M3. Siedziba LGD (do uzupełnienia przez badacza): 
…………………………………………………………………………………………………….. 

M4. Rok utworzenia LGD: …………………………………………………………………………………………. 

M5: Respondent to reprezentant: □ mieszkańców □ przedsiębiorców □ NGO 

M6. Zakres interwencji, jaki miał być realizowany w ramach uzyskanych środków (zaznaczyć 
wszystkie realizowane cele): 

□ przygotowanie lokalnej 
strategii rozwoju (wsparcie 
przygotowawcze) 

□ koszty bieżącej działalności □ rewitalizacja społeczno-
gospodarcza 

□ wsparcie przedsiębiorstw □ wsparcie tworzenia 
inkubatora przedsiębiorczości 

□ działania na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
(aktywizacja) 

□ animacja społeczności 
lokalnej (wzmacnianie 
potencjału społeczności) 

□ rozwój gospodarki społecznej □ poprawa i rozwijanie 
infrastruktury 

□ usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej 

□ inne, jakie? 
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ii. Organizacja LGD 
1. Poza zespołem pracowników LGD (biurem) ważnym ciałem jest Rada LGD: 

a. Jak częste są posiedzenia Rady? Czy częstotliwość ta zmieniła się ze względu na 
wdrażanie instrumentu RLKS? Jeśli tak, czy miało to jakiś wpływ na zdolność decyzyjną 
(frekwencja, kworum do podejmowania decyzji, itp.) 

b. O jakich sprawach, również tych wynikających z uregulowań wewnętrznych LGD, Rada 
obecnie decyduje (także poza oceną i wyborem projektów)? Jakie inne sprawy 
powinna opiniować lub o nich decydować? 

c. Czy obecni członkowie Rady brali udział w tworzeniu LSR?  
d. W jakim stopniu Rada może wpływać na kierunek i rodzaj podejmowanych działań? 

i. W jakich sprawach instrument RLKS pozostawia swobodę decyzyjną LGD? 
2. Czy pod wpływem współpracy w ramach LGD poprawiła się komunikacja i zacieśniła sieć 

między aktorami wpływającymi na lokalny rozwój? Co się zmieniło? 
iii. Wdrażanie LSR 

3. Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną 
realizację LSR? 

4. Czy cele LSR są nadal aktualne? 
i. Jakie cele już udało się osiągnąć? 

ii. Czy są takie cele, których nie udało się dotąd osiągnąć – jakie? Dlaczego? 
iii. Jeśli nie wszystkie cele są aktualne - co spowodowało, że straciły aktualność? 

5. Na jakim etapie wdrażania LSR jest Państwa LGD? Co już udało się zrobić, a co jeszcze przed 
Państwem?  

a. Czy, niezależnie od etapu, udało się Państwu osiągnąć przyjęte wskaźniki? Jeśli tak, co 
przyczyniło się do tego sukcesu? Dopytać o wpływ takich cech jak: 

i. sprawność organizacyjna LGD;  
ii. trafność wskaźników – proszę podać przykłady takich wskaźników, których 

trafność była niska. 
b. Czy są jakieś wskaźniki, których osiągnięcie może być zagrożone?  

i. Jeżeli tak, proszę wskazać które? 
ii. Co spowodowało trudność w ich osiągnięciu? Tu w szczególności dopytać o: 

1. trafność wskaźników (jeśli tak – proszę podać przykład wskaźnika, 
który jest nietrafny); 

2. trafność diagnozy, na której opierała się LSR  
3. sprawność organizacyjna LGD; kompetencje pracowników; tempo i 

organizacja pracy (w tym Rady LGD),  
c. Czy w ramach podjętych działań były takie, które pozwalają na zatrzymanie młodych 

ludzi w regionie? 
6. Czy postawione cele można było osiągnąć lepiej, szybciej, łatwiej, gdyby zastosowane były 

inne rozwiązania? Jakie musiałyby to być rozwiązania? 
a. Jakie mechanizmy, powiązania, regulacje w szczególności przyspieszały wdrażanie 

LSR? 
b. A jakie mu przeszkadzały? 
c. Jakie wcześniejsze doświadczenia LGD wpływają na typ, zakres i łatwość wdrażania 

działań na rzecz rozwoju lokalnego? 
7.  Co P. zdaniem utrudnia wdrażanie LGD? Proszę podać przykłady konkretnych problemów, 

których P. doświadczyliście: 
a. Po stronie LGD 
b. W związku ze współpracą z JST? 

8. Jak – pod wpływem wdrażania RLKS – zmieniło się LGD i wyobrażenia Państwa o tym, czym 
ona jest? 

a. Czy zwiększyła się identyfikacja mieszkańców z obszarem LGD? 
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i. Czy pod wpływem wdrażania RLKS zwiększyła się aktywność mieszkańców? 
Jeśli tak, jakie są formy tej aktywności? Jak oceniono wzrost/spadek/stagnację 
poziomu aktywności? 

b. Jak wdrażanie LSR wpłynęło na komunikację między partnerami działań lokalnych? 
c. Czy należy wesprzeć działania LGD kampanią informacyjno-promocyjną? Jeśli tak, do 

kogo powinna być ona kierowana? Jakie działania informacyjno-promocyjne byłyby tu 
najbardziej pożądane? Co dałoby ich uruchomienie? 

9. Jakie zmiany należy wprowadzić, aby usprawnić wdrażanie LSR? 
iv. Rezultaty działań 

10. Jak –według P. wiedzy – realizacja LSR wpłynęła na kierunek i tempo zmian na obszarze LGD? 
a. Czy w ramach podjętych działań były takie, które pozwalają na zatrzymanie młodych 

ludzi w regionie? 
b. Czy przyjęte wskaźniki pozwalają na włączenie grup narażonych na wykluczenie 

społeczne? Dlaczego? 
c. Jak zmienia się potencjał turystyczny obszaru LGD? 
d. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne? 

i. Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR? 
e. Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 

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

f. Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie 
lub względem wiodącego projektu/tematu określanego w LSR? 

11. Jak – pod wpływem wdrażania LSR– zmieniła się LGD i wyobrażenia mieszkańców o tym, 
czym ona jest? 

a. Czy zwiększyła się identyfikacja mieszkańców z obszarem LGD? 
i. Czy zwiększyła się aktywność mieszkańców? Jeśli tak, jakie są formy tej 

aktywności? Jaka jest podstawa oceny tej zmiany (lub jej braku)? 
ii. Jakie inne działania (niezależnie od wdrażania LSR) wpływają na aktywność 

mieszkańców? 
b. Czy należy wesprzeć działania LGD kampanią informacyjno-promocyjną? Jeśli tak, do 

kogo powinna być ona kierowana? Jakie działania informacyjno-promocyjne byłyby tu 
najbardziej pożądane? Co dałoby ich uruchomienie? 

12. Czym jest według P.  „zrównoważony rozwój” – czy cele LSR sprzyjają osiągnięciu tego stanu? 
Dlaczego? 

a. Jakie obszary tematyczne należy zaplanować dla RLKS, żeby stanowiły odpowiedź na 
lokalne wyzwania i jednocześnie mogły być realizowane na poziomie LGD? 

b. Które cele obecnie sformułowane w LSR P. zdaniem wpłyną najbardziej na kierunek 
działań w kolejnych latach? 

c. Czy przyjęte rozwiązania dotyczące wdrażania LSR będą miały wpływ na kierunek 
rozwoju powiatu w przyszłości? Na czym będzie polegał ten wpływ – jakie działania i 
rozwiązania przyjęte obecnie mogą mieć długofalowe (pozytywne lub negatywne) 
konsekwencje? 

d. Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest w dostateczny 
sposób wykorzystywany i promowany? Co należałoby poprawić? 

13. Czy dla realizacji celów LSR niezbędne jest rozszerzenie finansowania o środki z RPO? 

 


