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1. Wstęp 

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

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

się w zakresie wytyczonym przez Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii 

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

realizacji Strategii oraz konieczności ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiej jakości 

podejmowanych interwencji. 

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

aktualności, ale także sprawności i efektywności jej dotychczasowej realizacji oraz 

użyteczności podejmowanych działań i przyjmowanych rozwiązań. Rzetelne ocenienie 

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

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

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w procesie aktualizacji Strategii oraz innych 

dokumentów Stowarzyszenia, ale również uwzględnione przez LGD w kolejnym okresie 

programowania 2021-2027. 

Niniejszy raport jest zwieńczeniem ewaluacji prowadzonej w LGD pomiędzy kwietniem a 

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

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

monitoringu prowadzonego systematycznie przez organy LGD, w planach komunikacji 

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

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

ankietowaniu odpowiednich grup respondentów, prowadzone były przez LGD systematycznie, 

według harmonogramu zapisanego w planie komunikacji.  

Większość procesu zbierania danych potrzebnych do ewaluacji spoczywa na pracownikach 

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

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

Pani Prezes, pracownikom, i członkom Zarządu ale także zaangażowanym w wywiady 

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

można zapomnieć również o szeregowych członkach Stowarzyszenia, sympatykach oraz 

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

 Teren LGD „Północne Mazowsze” w 2021 roku zamieszkiwało średnio 5524, a w sumie 

93 903 osoby; to 3% spadek w porównaniu z rokiem 2015. Depopulacja regionu nie 

znajduje odzwierciedlenia w sytuacji w województwie mazowieckim, w którym w 

badanym okresie ludności przybyło (1,3%).  

 Średni odsetek osób w wieku produkcyjnym w % ludności dla badanego obszaru 

wynosi 60,5% i jest powyżej średniej dla województwa mazowieckiego (58,3%).  

 Średnia wartość wskaźnika obciążenia demograficznego – relatywna liczba osób 

najstarszych – na terenie LGD ”Północne Mazowsze” wynosi 17% i jest mniejsza od 

wartości dla województwa mazowieckiego (18,8%). 

 Aż o 65% zwiększyły się średnie wydatki budżetów gmin na jednego mieszkańca – z 

poziomu 991 zł w 2015 roku do 1638 zł w roku 2021.  

 W latach 2015-2020 gwałtownie spada liczba beneficjentów środowiskowej pomocy 

społecznej. Średnio na obszarze LGD „Północne Mazowsze” w 2020 roku osób 

korzystających z takiej pomocy było średnio 572 na 10 tysięcy mieszkańców (w 2015 

liczba ta wynosiła 1100). To niemal 50% spadek.   

 Na obszarze LGD rośnie liczba organizacji społecznych. Średnio, w 2021 roku, na 10 

tysięcy mieszkańców zarejestrowano 32 fundacje, stowarzyszenia i organizacje 

społeczne, natomiast w całym województwie mazowieckim było ich przeciętnie 50.  

 Na obszarze funkcjonowania LGD „Północne Mazowsze” w latach 2015-2021 liczba 

bezrobotnych spadła o ponad 47%; w 2021 roku zarejestrowano średnio 164 osób bez 

pracy; w sumie było ich 2787, z czego 1347 to mężczyźni, a 1440 to kobiety.  

 Większość mieszkańców (67%) uważa, że gmina, w której żyją jest miejscem, w którym 

mogą realizować swoje podstawowe potrzeby, z czego 36% zdecydowanie zgadza się 

z tym stwierdzeniem. Przeciwnego zdania jest zaledwie 8% ankietowanych. 

 Najwyższe oceny dotyczące różnych obszarów gminy otrzymały od mieszkańców: 

infrastruktura drogowa, infrastruktura oraz oferta sportowa i rekreacyjna, promocja 

dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki oraz działania na rzecz osób 

po 50. roku życia.  

 Mieszkańcy są zaangażowani w życie gminy - 94% osób uczestniczy w kulturalnych, 

rekreacyjno-sportowych wydarzeniach organizowanych w gminie, 90% bierze udział w 

przygotowywaniu gminnych wydarzeń, a 88% należy do jakiegoś stowarzyszenia, 

fundacji bądź organizacji pozarządowej.  

 Większość badanych, aż 88%, deklaruje, że w ostatnim roku osobiście korzystała z 

projektów finansowanych ze środków unijnych, z czego prawie 30% korzystała z nich 

często.  

 Gdyby mieszkańcy LGD „Północne Mazowsze” mieli możliwość decydowania o 

podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie, w pierwszej kolejności 

przeznaczyliby je na infrastrukturę drogową, następnie na infrastrukturę i ofertę 

sportową i rekreacyjną a także na infrastrukturę i ofertę kulturalną.  

 Biuro i pracownicy LGD zostali ocenieni bardzo wysoko. Najbardziej doceniono fakt, że 

łatwo jest umówić się na spotkanie z pracownikami Biura, że odpowiedzi na wiele 
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pytań można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny, a strona internetowa zawiera 

aktualne informacje. Według ankietowanych pracownicy są uprzejmi, mają wiedzę 

odpowiednią do wykonywanej pracy i z zaangażowaniem wywiązują się ze swoich 

obowiązków. 

 85% ankietowanych twierdzi, że nabory wniosków ogłaszane przez LGD odpowiadały 

na potrzeby mieszkańców, z czego co trzeci badany uważa, że wpisywały się one w ich 

potrzeby idealnie. Respondenci są zdania, że realizowane nabory wniosków pomogły 

przede wszystkim w rozwiązywaniu problemów społecznych związanych z działaniami 

na rzecz osób wykluczonych społecznie, z potrzebą zakładania i rozwijania działalności 

oraz z potrzebą promocji obszaru objętego LSR. 

 Wnioskodawcy i beneficjenci zgodnie twierdzą, że środki przeznaczone na realizację 

LSR były wydatkowane efektywnie. 
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji. 

 

3.1. Cel główny i cele szczegółowe badania 

Celem głównym badania jest przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność.  

Cele szczegółowe: 

 Wypełnienie obowiązku przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej (zgodnie z 

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

 Uzyskanie użytecznych informacji na temat wdrożenia LSR. 

 Opracowanie rekomendacji oraz planu ich wdrożenia. 

 Wykorzystanie wyników badań społecznych we wstępnej konceptualizacji kolejnej LSR 

 

3.2. Zakres  przedmiotowy badania 

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

wykorzystania budżetu, jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur, 

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

partycypacji, operacji i procedur. 

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

ocena sposobu przepływu informacji, efektywność promocji i aktywizacji lokalnej 

społeczności, innowacyjność, proces rozwoju pracowników, efektywność animacji i 

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

Funkcjonowanie partnerstwa: jakość podejmowanych uchwał, skuteczność nadzoru nad 

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

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

jakość relacji z otoczeniem i promocji. 

 

3.3. Kryteria ewaluacyjne 

Kryteria ewaluacyjne stosowane w badaniach to: skuteczności bezpośrednio pozwalająca 

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

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

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

pozwalające ocenić stopień zaspokojenia istotnych potrzeb grup docelowych lub 

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

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

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

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

rozwoju społeczności lokalnej w dłuższym okresie. 

 

3.4. Pytania badawcze 

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

zostały odpowiedzi na poniższe pytania badawcze zgrupowane w kategorie analityczne: 

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

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

Ocena wpływu na kapitał społeczny  

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości?  

Przedsiębiorczość  

 W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

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

wskazane?  

Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

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

turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego?  

Grupy defaworyzowane  

 Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w 

ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

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

wykluczenia społecznego?  

Innowacyjność  

 W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

Projekty współpracy  

 Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

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

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

realizację LSR?  

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

promocyjnych, doradczych)?  

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

Ocena procesu wdrażania  

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

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

przyjazne dla beneficjentów?  

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

 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o 

procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

Wartość dodana podejścia LEADER 

 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie?  

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

sposób wykorzystywany i promowany?  

 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 

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

wzmocnienia?  

 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie 

lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Dodatkowe pytania badawcze: 

 Jak układała się współpraca z Samorządem Województwa? 

 Jaka jest jakość i znaczenie funkcjonowania wojewódzkiej sieci LGD? 

  



   

9 

 

4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania 

 

Przeprowadzenie badania wymagało zebrania informacji pochodzących z szeregu 

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

poziomie eksperckim. Implikuje to konieczność zastosowania w badaniu szerokiego 

instrumentarium metod i technik badawczych, dzięki którym możliwe było zgromadzenie 

kompletnego i wiarygodnego materiału badawczego dotyczącego efektów realizacji LSR. W 

związku z powyższym, zaplanowano realizację badania z wykorzystaniem koncepcji 

triangulacji metodologicznej.  

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

dzięki któremu możliwe jest zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i 

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

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

i dane pochodzące ze wcześniejszych badań; zostały one uzupełnione danymi 

pierwotnymi; 

 metod badawczych: łączenie różnych metod badawczych w badaniu tych samych 

zagadnień, co pozwoliło na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu; 

podejście to pozwoliło też wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej 

ograniczeniu ich słabości; 

 perspektyw badawczych: ewaluacja została przeprowadzona przez pracowników biura 

LGD oraz przez zewnętrznych doświadczonych badaczy, co pozwoliło uzyskać bogatszy 

i bardziej wiarygodny obraz badanych zagadnień.  

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

najszersze zaangażowanie społeczności, zarówno na etapie przygotowania badania, 

jego realizacji, jak i wnioskowania i rekomendacji. 

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego i podmiotowego badania niezbędne było 

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

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

cztery metody lub techniki badawcze: 

Badanie źródeł zastanych (desk research) 

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

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

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

dokumentacji własnej instytucji. Nie zawsze odpowiadają bezpośrednio na pytania badawcze 

ale w znaczącym zakresie pozwalają na poznanie kontekstu funkcjonowania LGD.   

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

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

informacje można pozyskiwać od instytucji państwowych powołanych do zbierania informacji. 

Serwis internetowy GUS zawiera nieprzebrane ilości danych o funkcjonowaniu gospodarki, 

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

uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, 

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

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

podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych. Jednakże w wielu 

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

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

danych pierwotnych. 

Źródła danych zastanych wykorzystywanych w ewaluacji LGD 

 dane statystyczne 

 dane urzędowe 

 dane gromadzone na portalach społecznościowych 

 dane zastane w Lokalnej Grupie Działania 

 dane ankiet doradztwa i ankiet oceny szkolenia 

 dane realizacji planu komunikacji 

 dane z ankiet zadowolenia mieszkańców, rozpoznawalności LGD i funkcjonowania LGD 

systematycznie gromadzone przez biuro LGD  

Ankiety metodą CAWI 

Najpopularniejszą metodą pozyskiwania danych pierwotnych są badania kwestionariuszowe. 

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

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

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

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

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

nasileniu zjawiska. W przypadku ewaluacji zewnętrznej prowadzonej zgodnie z wytycznymi 

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

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

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

charakter pomocniczy nie obowiązkowy w stosunku do Wytycznych MRiRW.  

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

badanie ankietowe przeprowadzane w Internecie. Opracowane narzędzie badawcze 

(kwestionariusz ankiety) wprowadzane jest do komputera w formie umożliwiającej 

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

tanie, nie wymagają również zaangażowania wielu realizatorów. Współczesne narzędzia 

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

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

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

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

doborem próby, który jest faktycznie doborem przypadkowym, dodatkowo obarczonym 

błędem struktury społecznej i demograficznej użytkowników Internetu. 

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

 Grupa nr 1: wnioskodawcy i beneficjenci. 

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

aplikacji wysyłającej unikalne linki do ankiety internetowej na zdefiniowane wcześniej adresy 

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

badanie jako masowe, z założeniem przebadania całej populacji.  

Łącznie przebadano 57 osób.  

 Grupa nr 2: mieszkańcy obszaru LSR. 

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

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

pozwoli na identyfikację podglądów i opinii mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących 

w skład Partnerstwa.  

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

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

zostały dane z poszczególnych gmin odpowiadających obszarowi LSR.  

Łącznie przeprowadzono 312 ankiet.  
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Wykres 1. Procent ankiet z poszczególnych gmin 

 

Źródło: badania własne 

 

Wywiady pogłębione (IDI i TDI) 

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

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

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

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

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

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

badanego. Zasadniczą rolę w badaniu odgrywają umiejętności i doświadczenie osoby 

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

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

informacje. Wywiady indywidualne stosuje się gdy zachodzi potrzeba eksploracji pola 
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zainteresowań, przygotowania do konstruowania narzędzi jakościowych lub do interpretacji 

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

(telefoniczny wywiad pogłębiony) przede wszystkim ze względu na oczekiwania 

respondentów oraz krótki czas na realizację tego zadania.  

Wywiady prowadzono z następującymi osobami: 

 2 wywiady z członkami Rady 

 3 wywiady z wnioskodawcami realizującymi projekty 

 3 wywiady z wnioskodawcami, których projekty nie są realizowane 

 Wywiad z Prezesem 

 Wywiady z przedstawicielami gmin (po 1 z gminy) 

 

Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI fokus) 

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

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

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

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

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

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

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

spostrzeżenia dotyczące dyskusji pomiędzy uczestnikami.  

Wywiady tą metodą charakteryzują się większym skomplikowaniem organizacyjnym. 

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

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

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

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

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

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

specjalnych pomieszczeniach zwanych fokusowniami, które są wyposażone w weneckie lustra 

umożliwiające zleceniodawcy obserwację wywiadu. W miejscowościach, gdzie nie ma 

fokusowni stosuje się technikę wywiadów naturalnych.  

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

wnioskodawców oraz członków Partnerstwa. 

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

informacje w skumulowany sposób. Dodatkowo wartość pozyskanych informacji wzmocniona 

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

5.1. Charakterystyka obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 

 

W 2021 roku teren LGD “Północne Mazowsze” zamieszkiwały 93 903 osoby, natomiast średnio 

w gminie było ich 5524; to ponad 3% spadek w porównaniu z rokiem 2015. Z wyjątkiem gminy 

Ciechanów, w której odnotowano 3,8% wzrost liczby ludności, we wszystkich pozostałych 

zaobserwowano trend depopulacyjny - największy, ponad 7%, w gminach Dzierzgowo oraz 

Grudusk. Najmniej ludności ubyło w gminie Opinogóra Górna (-0,8%). Warto zwrócić uwagę, 

że w województwie mazowieckim w badanym okresie ludności przybyło (1,3%).  

 

Tabela 1. Ludność ogółem 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo 
mazowieckie 5349114 5365898 5384617 5403412 5423168 5425028 5419721 

Ciechanów 6909 7002 7066 7091 7117 7159 7177 

Grudusk 3748 3677 3659 3624 3586 3535 3476 

Ojrzeń 4344 4327 4301 4305 4291 4279 4213 

Opinogóra Górna 5980 6021 5995 5971 5963 5937 5934 

Regimin 5049 5031 5026 5018 4989 4954 4878 

Sońsk 7854 7863 7815 7773 7755 7671 7593 

Gołymin-Ośrodek 3908 3893 3857 3818 3752 3709 3678 

Karniewo 5264 5232 5226 5207 5176 5117 5046 

Dzierzgowo 3221 3209 3126 3098 3051 3039 2974 

Stupsk 4969 4942 4889 4847 4836 4820 4780 

Szydłowo 4672 4638 4645 4610 4576 4537 4498 

Wieczfnia Kościelna 4169 4166 4107 4104 4048 3996 3933 

Czernice Borowe 3886 3835 3840 3801 3801 3767 3717 

Krasne 3730 3680 3672 3634 3610 3560 3517 

Krzynowłoga Mała 3539 3506 3470 3459 3439 3417 3419 

Przasnysz (gmina wiejska) 7363 7298 7282 7274 7228 7204 7157 

Przasnysz (gmina miejska) 17258 17289 17223 17309 17177 17055 16884 

Razem LGD 95863 95609 95199 94943 94395 93756 92874 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Pod pojęciem migracji ludności kryją się zarówno migracje wewnętrzne (polegające na 

przemieszczaniu się ludności w wyniku zmiany miejsca zamieszkania lub przeniesienia się z 

terenów miejskich do wiejskich lub odwrotnie) oraz zewnętrzne (wyjazdy z kraju stałego 

zamieszkania lub przyjazdy do kraju w celu zamieszkania na stałe lub na pobyt czasowy). W 

2021 średnia sald wynosiła -18; to większa wartość w porównaniu z rokiem 2016, kiedy średnia 
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ta była równa -15. Największe - ujemne - saldo migracji w ruchu wewnętrznym i zewnętrznym 

na terenie gmin obszaru LGD obserwujemy w gminie miejskiej Przasnysz (-49 w 2021 roku), 

natomiast największe dodatnie – w gminie Ciechanów (57 w 2021 roku). Oprócz gminy 

Ciechanów, dodatnie saldo migracji zarejestrowano ponadto w 2021 roku w gminach 

Opinogóra Górna (25) oraz Krzynowłoga Mała (1).  

 

Tabela 2. Saldo migracji w ruch wewnętrznym i zewnętrznym 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo 
mazowieckie 0 12950 13513 16702 18084 12197 12988 

Ciechanów 0 71 36 54 34 59 57 

Grudusk 0 -35 -5 -37 -21 -38 -25 

Ojrzeń 0 -5 -24 24 -17 -12 -48 

Opinogóra Górna 0 26 -12 -25 5 -15 25 

Regimin 0 -10 2 6 -18 -30 -17 

Sońsk 0 -31 -40 -32 -33 -23 -26 

Gołymin-Ośrodek 0 -14 -3 -23 -58 -29 -31 

Karniewo 0 -28 -6 -38 -16 -23 -39 

Dzierzgowo 0 -1 -61 -8 -23 11 -31 

Stupsk 0 -14 -42 -41 -2 -22 -18 

Szydłowo 0 -14 -15 -11 -26 -17 -1 

Wieczfnia Kościelna 0 -21 -18 -13 -45 -25 -35 

Czernice Borowe 0 -18 -13 -32 -15 -11 -33 

Krasne 0 -37 -35 -44 -24 -37 -29 

Krzynowłoga Mała 0 -36 -30 -28 -18 -22 1 

Przasnysz (gmina wiejska) 0 -41 -36 -24 -53 -18 -4 

Przasnysz (gmina miejska) 0 -44 -74 -39 -78 -47 -49 

Średnia dla gmin LGD 0 -15 -22 -18 -24 -17 -18 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Poniższe zestawienie przedstawia relację między liczbą ludności w wieku produkcyjnym, a 

łączną liczbą ludności. Średni udział ludności w wieku produkcyjnym wobec wszystkich 

mieszkańców dla LGD “Północne Mazowsze" jest większy niż średnia dla województwa 

mazowieckiego (60,5% w porównaniu do 58,3%). Warto zwrócić uwagę na negatywne 

tendencje badanego obszaru zachodzące na przestrzeni lat 2015-2021. W 2021 roku udział 

ludności w wieku produkcyjnym był o 5% niższy w porównaniu do 2015 roku dla województwa 

i 2,9% niższy dla obszaru LGD. Największy spadek zaobserwowano w gminie miejskiej 

Przasnysz (-8,4%), natomiast najmniejszy, nieprzekraczający 1%, w gminach Szydłowo, 

Wieczfnia Kościelna oraz Przasnysz (gmina wiejska).  
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Tabela 3. Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo mazowieckie 61,4 60,7 60,1 59,5 59 58,6 58,3 

Ciechanów 63,9 63,7 63,7 63,4 63,2 63,2 62,8 

Grudusk 61,6 61,7 61,6 61,1 60,4 60 59,7 

Ojrzeń 63,8 63,6 63 63 62 61,6 60,8 

Opinogóra Górna 63,5 62,9 62,4 62,2 61,6 61,6 62 

Regimin 63,3 63,1 62,9 62,9 62,3 61,6 61,6 

Sońsk 61,5 61,6 61,2 60,8 60,2 59,8 59,8 

Gołymin-Ośrodek 62,9 62,4 62,2 62,2 62,1 61,8 61,4 

Karniewo 62 61,8 61,8 61 61 60,8 60,7 

Dzierzgowo 60,4 60,9 60,4 60,5 60,5 59,6 59,5 

Stupsk 63,1 63,2 63,2 62,8 63,1 62,4 62,3 

Szydłowo 62,6 62,8 62,4 62,4 62,2 62,1 62,4 

Wieczfnia Kościelna 62,2 61,8 62,1 61,9 61,4 61,4 61,9 

Czernice Borowe 62,5 62,1 61,6 60,6 59,9 59,5 58,9 

Krasne 61,5 61,3 60,9 60,4 59,9 59,3 58,3 

Krzynowłoga Mała 61,5 61,1 60,5 60,3 60,2 59,7 59,5 

Przasnysz (gmina wiejska) 61,2 61,4 61,2 61,1 60,7 60,7 60,8 

Przasnysz (gmina miejska) 61,6 60,8 59,8 58,6 57,6 56,6 56,4 

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

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego to stosunek liczby dzieci i osób w starszym wieku (65 i 

więcej lat) do liczby osób znajdujących się w przedziale wiekowym 15-64. Poniższa tabela 

obrazuje, w jakim tempie osób z taką metryką przybywa na terenie LGD “Północne Mazowsze” 

- prawie 17% osób ma powyżej 65 lat; to nieco mniej niż w województwie mazowieckim, dla 

którego odsetek osób starszych wynosi 18,8%. Najmniej seniorów zamieszkuje gminę 

Ciechanów (14,9%), natomiast najwięcej - gminę miejską Przasnysz (19,3%); to jednocześnie 

region, w którym zaobserwowano największy wzrost badanego wskaźnika (29,5%). Najmniej 

osób po 65. roku życia przybyło w gminie Szydłowo (6,2%).  

 

Tabela 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo mazowieckie 16,2 16,7 17,2 17,7 18,1 18,5 18,8 

Ciechanów 12,7 13,1 13,7 14,2 14,3 14,6 14,9 

Grudusk 15,8 16,4 16,8 17,1 17,8 18,2 18,6 

Ojrzeń 13,9 14,1 14,6 14,8 15,3 15,4 16,2 

Opinogóra Górna 14,2 14,4 14,9 15,5 15,9 16,1 16,4 

Regimin 14,3 14,7 15,0 15,3 16,0 16,6 17,0 

Sońsk 16,0 16,3 16,9 17,2 17,5 17,7 17,7 
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Gołymin-Ośrodek 14,1 14,3 14,1 14,2 14,3 14,6 15,1 

Karniewo 14,3 15,0 15,0 15,3 15,7 15,8 16,3 

Dzierzgowo 17,3 17,8 18,2 18,1 18,3 18,7 18,8 

Stupsk 14,9 15,0 15,2 15,4 15,6 16,2 16,4 

Szydłowo 14,5 14,8 15,0 15,2 15,3 15,6 15,4 

Wieczfnia Kościelna 14,2 14,5 14,7 14,7 15,3 15,3 15,6 

Czernice Borowe 15,9 16,4 16,7 17,2 17,8 17,9 18,3 

Krasne 15,8 15,9 16,3 16,7 17,6 17,9 18,9 

Krzynowłoga Mała 14,7 15,7 16,3 16,6 16,5 16,6 16,6 

Przasnysz (gmina wiejska) 14,8 14,8 14,9 15,1 15,4 15,9 16,1 

Przasnysz (gmina miejska) 14,9 15,7 16,4 17,3 18,3 18,9 19,3 

Średnia dla gmin LGD 14,8 15,2 15,6 15,9 16,3 16,6 16,9 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

W latach 2015-2021 na obszarze oddziaływania LGD “Północne Mazowsze” obserwuje się 

ponadprzeciętny wzrost wydatków budżetów gmin na jednego mieszkańca. Średnio, w 2021 

roku wartość badanego wskaźnika wyniosła 1638 zł, podczas gdy w roku 2015 - 991 zł; to 

ponad 65% wzrost. Największy, ponad dwukrotny, odnotowano w gminie Ciechanów. Równie 

spektakularne są dane dla gmin Opinogóra Górna oraz Stupsk, w których wydatki podwoiły 

się. Najmniejszy wzrost odnotowano natomiast w gminie Czernice Borowe (20,6%). Jeśli 

chodzi o regiony, w których wydatki budżetów gmin były największe, należy tu wymienić 

gminy Regimin (1948 zł na jednego mieszkańca), Grudusk (1916 zł na jednego mieszkańca) 

oraz Ojrzeń (1831 zł na jednego mieszkańca). Najmniejsza odnotowana wartość to 1337 zł dla 

gminy Szydłowiec, jednakże warto nadmienić, że wzrost badanego wskaźnika w latach 2015-

2021 wyniósł tu aż 60,5%.  

 

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

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo mazowieckie 1125 1225 1392 1631 1702 1746  
Ciechanów 766 883 1184 1877 1441 1483 1624 

Grudusk 1333 1123 1203 1361 1242 1494 1916 

Ojrzeń 1193 1175 1324 1482 1870 1921 1831 

Opinogóra Górna 899 917 1291 1288 1740 1395 1794 

Regimin 1027 1023 1218 1678 1380 1509 1948 

Sońsk 926 1279 1122 1180 1346 1422 1571 

Gołymin-Ośrodek 876 1046 1245 1384 1385 1476 1638 

Karniewo 998 1159 1478 1416 1524 1507 1596 

Dzierzgowo 974 1086 1404 1230 1474 1742 1571 

Stupsk 931 1065 1502 1500 1382 1355 1828 

Szydłowo 833 1051 1239 1330 1329 1255 1337 

Wieczfnia Kościelna 1134 1233 1605 1521 1492 1485 1797 
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Czernice Borowe 1164 1022 1142 1205 1251 1461 1404 

Krasne 888 1215 1828 1773 1554 1435 1422 

Krzynowłoga Mała 1022 1204 1318 1379 1540 1623 1629 

Przasnysz (gmina wiejska) 876 1079 1301 1654 1288 2099 1404 

Przasnysz (gmina miejska) 1012 1162 1214 1194 1474 1438 1531 

Średnia dla gmin LGD 991 1101 1330 1438 1454 1535 1638 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

W latach 2015-2020 liczba osób objętych środowiskową pomocą społeczną na terenie LGD 

“Północne Mazowsze” gwałtownie spada - w każdej z gmin zmniejszyła się ona średnio niemal 

o połowę. Największy, prawie 70%, spadek badanego wskaźnika zarejestrowano w gminie 

Stupsk, natomiast najmniejszy, 24% - w gminie Dzierzgowo. Średnio w 2021 roku na badanym 

obszarze z pomocy społecznej skorzystało 572 na 10 tysięcy mieszkańców, co zdecydowanie 

przewyższa wynik dla województwa mazowieckiego (345 osób na 10 tysięcy mieszkańców). 

Najwięcej beneficjentów takiej pomocy było w gminach Dzierzgowo (908 osób na 10 tysięcy 

mieszkańców) oraz Czernice Borowe (826 osób na 10 tysięcy mieszkańców), natomiast 

najmniej – w gminach Opinogóra Górna, Sońsk oraz Stupsk; w wymienionych regionach liczba 

osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 10 tysięcy mieszkańców nie 

przekroczyła 400.  

 

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

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

województwo mazowieckie 604 550 485 436 386 345 

Ciechanów 894 837 742 561 484 442 

Grudusk 800 658 658 611 652 517 

Ojrzeń 1591 1321 1249 1247 837 654 

Opinogóra Górna 741 652 620 586 443 360 

Regimin 1288 1137 832 667 618 524 

Sońsk 780 704 542 756 385 314 

Gołymin-Ośrodek 1302 1132 853 833 760 623 

Karniewo 957 834 801 785 669 571 

Dzierzgowo 1196 1150 1111 1075 1025 908 

Stupsk 1279 977 803 616 588 387 

Szydłowo 1114 999 914 670 569 481 

Wieczfnia Kościelna 982 769 633 592 526 501 

Czernice Borowe 1346 1099 1087 938 909 826 

Krasne 940 946 874 797 633 520 

Krzynowłoga Mała 1350 1116 853 799 809 756 

Przasnysz (gmina wiejska) 1187 1167 1101 1024 886 697 

Przasnysz (gmina miejska) 960 955 853 762 712 647 

Średnia dla gmin LGD 1100 968 854 783 677 572 
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Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Na terenie LGD “Północne Mazowsze” rośnie liczba podmiotów gospodarki narodowej. Na tle 

województwa mazowieckiego, w którym odnotowano ponad 21% wzrost badanego 

wskaźnika, gminy LGD wypadają gorzej - średnio, w 2021 roku zaobserwowano 14,4% wzrost 

(z poziomu 366 podmiotów w 2015 roku do 419 w roku 2021). Największy, blisko 30%, 

zarejestrowano w gminie Szydłowo, natomiast najmniejszy – w gminie Czernice Borowe 

(5,3%). Warto ponadto wspomnieć o gminie Krzynowłoga Mała, w której - jako jedynej - 

zaobserwowano spadek liczby podmiotów gospodarki narodowej (-0,8%). Na rok 2021 

najwięcej wspomnianych podmiotów jest w gminie miejskiej Przasnysz (1739), natomiast 

najmniej – w gminie Dzierzgowo (165).      

 

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej ogółem 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo mazowieckie 766030 788008 809369 816423 854457 887329 927669 

Ciechanów 534 521 552 554 577 601 637 

Grudusk 245 244 225 229 250 259 268 

Ojrzeń 261 247 254 251 270 278 286 

Opinogóra Górna 346 370 373 382 386 394 407 

Regimin 270 268 275 275 296 315 322 

Sońsk 444 454 462 471 496 513 527 

Gołymin-Ośrodek 219 211 209 209 220 220 233 

Karniewo 306 314 316 322 336 351 373 

Dzierzgowo 147 139 145 153 160 160 165 

Stupsk 261 271 274 278 284 295 307 

Szydłowo 228 241 251 251 270 286 296 

Wieczfnia Kościelna 225 222 234 239 257 258 266 

Czernice Borowe 245 242 234 236 246 255 258 

Krasne 229 243 239 242 253 264 269 

Krzynowłoga Mała 247 239 230 226 224 233 245 

Przasnysz (gmina wiejska) 447 461 460 461 477 493 520 

Przasnysz (gmina miejska) 1567 1570 1578 1630 1636 1663 1739 

Średnia dla gmin LGD 366 368 371 377 390 402 419 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Dane z poniższej tabeli sugerują, że na obszarze oddziaływania LGD rejestruje się w systemie 

REGON dość dużo osób fizycznych, prawnych oraz prowadzących działalność rolniczą. 

Przeciętnie, w 2021 roku na 10 tys. mieszkańców zarejestrowanych było 718 podmiotów; to 

18,4% wzrost w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy liczba ta wynosiła 607. W tym samym czasie 

w województwie mazowieckim było zarejestrowanych 1712 podmiotów (o 19,5% więcej niż w 
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2015). Najwięcej podmiotów wpisanych do rejestru REGON odnotowano w gminie miejskiej 

Przasnysz (1030 na 10 tysięcy ludności), natomiast najmniej – w gminie Dzierzgowo (555 na 

10 tysięcy ludności). Jeśli chodzi o region, w którym w tym okresie wspomnianych podmiotów 

przybywa najszybciej, należy tu wymienić gminę Szydłowo, w której zaobserwowano 34,8% 

wzrost badanego wskaźnika.   

 

Tabela 8. Podmioty wpisane do REGON na 10 tys. ludności 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo mazowieckie 1432 1469 1503 1511 1576 1636 1712 

Ciechanów 773 744 781 781 811 840 888 

Grudusk 654 664 615 632 697 733 771 

Ojrzeń 601 571 591 583 629 650 679 

Opinogóra Górna 579 615 622 640 647 664 686 

Regimin 535 533 547 548 593 636 660 

Sońsk 565 577 591 606 640 669 694 

Gołymin-Ośrodek 560 542 542 547 586 593 633 

Karniewo 581 600 605 618 649 686 739 

Dzierzgowo 456 433 464 494 524 526 555 

Stupsk 525 548 560 574 587 612 642 

Szydłowo 488 520 540 544 590 630 658 

Wieczfnia Kościelna 540 533 570 582 635 646 676 

Czernice Borowe 630 631 609 621 647 677 694 

Krasne 614 660 651 666 701 742 765 

Krzynowłoga Mała 698 682 663 653 651 682 717 

Przasnysz (gmina wiejska) 607 632 632 634 660 684 727 

Przasnysz (gmina miejska) 908 908 916 942 952 975 1030 

dla LDG 607 611 618 627 659 685 718 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Analizując dane dotyczące podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tysięcy ludności w wieku 

produkcyjnym, umieszczone w tabeli poniżej, można zauważyć, że obszar oddziaływania LGD 

„Północne Mazowsze” jest pod tym względem wewnętrznie bardzo zróżnicowany. W 2021 

roku na badanym terenie odnotowano średnio 92 nowo zarejestrowane podmioty (0,4% 

wzrost w porównaniu z rokiem 2015) - to zdecydowanie mniej niż w całym województwie 

mazowieckim, gdzie było ich 224 (7,7% wzrost w porównaniu z rokiem 2015). W najlepiej 

rozwiniętych pod tym względem regionach – gminie miejskiej i wiejskiej Przasnysz oraz 

Ciechanów, podmiotów tych było odpowiednio 139, 119, 126, natomiast w reszcie gmin liczba 

ta nie przekracza 100. W większości gmin obserwuje się w badanym okresie wzrost liczby 

nowo zarejestrowanych podmiotów, w tym największy, równy 72,2% w gminie Dzierzgowo. Z 
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regionów, w których liczba podmiotów zmniejsza się na przestrzeni lat 2015-2021, najsłabiej 

wypada Gołymin-Ośrodek, w której spadek odnotowano na poziomie 37,7%.  

 

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

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo mazowieckie 208 208 207 225 221 195 224 

Ciechanów 156 110 153 131 136 122 126 

Grudusk 78 62 40 104 148 118 92 

Ojrzeń 130 76 107 111 150 83 86 

Opinogóra Górna 90 116 96 135 84 82 92 

Regimin 106 101 85 63 132 95 93 

Sońsk 85 114 102 121 128 92 93 

Gołymin-Ośrodek 106 53 67 97 94 61 66 

Karniewo 113 108 84 110 92 106 98 

Dzierzgowo 36 36 64 91 103 50 62 

Stupsk 80 96 84 89 79 66 81 

Szydłowo 79 106 97 87 95 110 89 

Wieczfnia Kościelna 89 62 98 142 133 81 74 

Czernice Borowe 86 59 42 74 88 76 73 

Krasne 74 102 58 114 92 81 88 

Krzynowłoga Mała 69 61 57 62 68 69 98 

Przasnysz (gmina wiejska) 71 103 99 97 93 89 119 

Przasnysz (gmina miejska) 115 127 125 166 117 113 139 

Średnia dla gmin LGD 92 88 86 106 108 88 92 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Na obszarze LGD “Północne Mazowsze” rośnie liczba organizacji społecznych. W 2021 roku 

było ich średnio 32, a w całym województwie mazowieckim – 50 (ponad 16% wzrost w obu 

tych obszarach). Mimo że ogólnie fundacji, stowarzyszeń i organizacji przybywa (najwięcej - 

prawie o połowę - w gminie Sońsk), w trzech regionach zaobserwowano spadek ich liczby – 

7,5% w gminie Grudusk i 3,6% w gminach Gołymin-Ośrodek i Szydłowo. Najwięcej 

wspomnianych organizacji było w 2021 roku w gminie Krasne (51), natomiast najmniej - w 

gminie Krzynowłoga Mała (23).  

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

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo mazowieckie 43 46 48 44 46 48 50 

Ciechanów 22 23 23 17 17 18 25 

Grudusk 40 44 41 36 36 37 37 

Ojrzeń 25 23 23 26 26 26 26 

Opinogóra Górna 35 38 40 40 42 42 42 
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Regimin 30 36 36 36 36 36 37 

Sońsk 23 27 27 28 31 33 34 

Gołymin-Ośrodek 28 26 26 26 27 27 27 

Karniewo 27 29 29 36 37 37 38 

Dzierzgowo 25 28 29 26 26 23 27 

Stupsk 24 24 27 27 31 31 31 

Szydłowo 28 28 30 26 26 26 27 

Wieczfnia Kościelna 24 24 24 29 30 30 31 

Czernice Borowe 26 29 29 29 29 29 30 

Krasne 40 49 49 47 47 48 51 

Krzynowłoga Mała 20 20 23 23 23 23 23 

Przasnysz (gmina wiejska) 26 27 29 27 28 28 28 

Przasnysz (gmina miejska) 24 28 27 25 29 29 30 

Średnia dla gmin LGD 27 30 30 30 31 31 32 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Liczba osób bezrobotnych na terenie LGD “Północne Mazowsze” gwałtownie spada. W 2021 

roku przeciętnie było ich 164 (47,6% spadek w porównaniu z rokiem 2015, w którym osób bez 

pracy zarejestrowano 313), a w całym województwie mazowieckim – 129 248 (40,3% spadek 

w stosunku do roku 2015). Najwięcej bezrobotnych ubyło w gminach Szydłowo (62,7%) i 

Wieczfnia Kościelna (60,3%), a z wyjątkiem jednej gminy, Karniewo, w której odnotowano 24% 

spadek, we wszystkich pozostałych wynosił on ponad 40%. W sumie, na badanym obszarze 

osób bez pracy było 2787 (1347 mężczyzn i 1440 kobiet).  

Tabela 11. Bezrobotni zarejestrowani ogółem 

Nazwa gminy 
Rok 
2015  

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018  

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

województwo mazowieckie 216527 188910 154068 136545 123208 146375 129248 

Ciechanów 362 306 230 211 204 219 204 

Grudusk 223 210 154 149 107 118 104 

Ojrzeń 278 241 194 194 177 162 151 

Opinogóra Górna 351 306 263 201 206 205 178 

Regimin 354 282 241 215 188 212 203 

Sońsk 354 294 242 230 222 228 197 

Gołymin-Ośrodek 255 203 186 170 158 150 120 

Karniewo 382 342 355 312 288 324 290 

Dzierzgowo 155 127 81 63 73 61 66 

Stupsk 238 183 118 108 102 102 97 

Szydłowo 244 166 128 110 97 113 91 

Wieczfnia Kościelna 204 148 104 92 77 86 81 

Czernice Borowe 218 183 138 115 106 133 119 

Krasne 159 147 117 116 98 115 81 

Krzynowłoga Mała 182 146 113 103 94 113 108 

Przasnysz (gmina wiejska) 421 394 327 324 264 307 225 
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Przasnysz (gmina miejska) 941 790 654 666 577 633 472 

Średnia dla gmin LGD 313 263 214 199 179 193 164 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

5.2. Opinie i potrzeby mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Większość mieszkańców (67%) uważa, że gmina, w której żyją jest miejscem, w którym mogą 

realizować swoje podstawowe potrzeby, z czego 36% zdecydowanie zgadza się z tym 

stwierdzeniem. Przeciwnego zdania jest zaledwie 8% ankietowanych, a prawie co czwarty 

badany nie zajął w tej kwestii jednoznacznego stanowiska (odpowiedzi “trochę tak, trochę nie” 

i “nie mam zdania”).  

 

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

jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe 

potrzeby”?  

 

Źródło: badania własne 

 

Aż ¾ ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że w ostatnich latach, tj. Od 2016 roku, 

warunki do życia w ich gminie poprawiły się. Przeciwnego zdania było zaledwie 8% badanych, 

a 15% udzieliło niejednoznacznej odpowiedzi (“trochę tak, trochę nie”, “nie mam zdania”). 
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Wykres 3. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnich 

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

 

Źródło: badania własne 

 

Ponad połowa mieszkańców, poproszonych o ocenę swojej gminy na różnych płaszczyznach, 

pozytywne noty przyznała infrastrukturze drogowej. Infrastruktura i oferta sportowa i 

rekreacyjna, promocja dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki oraz 

działania na rzecz osób po 50. roku życia to obszary, które uzyskały od ankietowanych poniżej 

50% pozytywnych odpowiedzi. Warto zwrócić uwagę na kategorię “atrakcyjność turystyczna”, 

którą aż 46% badanych oceniło jako przeciętną; podobne noty otrzymała “tożsamość 

mieszkańców z regionem” (45% “przeciętnych” wskazań) oraz działania na rzecz osób przed 

34. rokiem życia (44% “przeciętnych” wskazań). Jeśli chodzi o obszary, które mieszkańcy 

ocenili negatywnie, należy tu wymienić możliwość zatrudnienia poza rolnictwem (30% 

odpowiedzi “źle” i “bardzo źle”), a także zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie 

lokalnych problemów (24% negatywnych wskazań).         
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Wykres 4. Ocena gminy na wymiarach 

 

Źródło: badania własne 

 

Kolejna ankieta miała na celu sprawdzenie poziomu wiedzy i zaangażowania mieszkańców w 

funkcjonowanie społeczności lokalnej. Niemal wszyscy badani, 94%, deklarują uczestnictwo w 

kulturalnych, rekreacyjno-sportowych wydarzeniach organizowanych w gminie; 90% bierze 

udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń, a 88% należy do stowarzyszenia, fundacji bądź 

organizacji pozarządowej. 2/3 ankietowanych twierdzi, że nie ma możliwości, by wypowiadać 

się na temat ważnych zagadnień dotyczących gminy oraz że na terenie gminy panują 

niesprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych. Taki sam odsetek badanych uważa, 

że w ich gminie nie powstaje wiele firm oraz że przedsiębiorcy inwestują w niej niechętnie.  
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Wykres 5. Opinie na temat zaangażowania w funkcjonowania gminy 

Źródło: badania własne 

 

Większość badanych (63%) jest zadowolona z warunków z życia panujących w gminie. Z tym 

stwierdzeniem nie zgadza się zaledwie 8% respondentów. Warto zauważyć, że spora grupa 

badanych – 29% – nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie.  
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Wykres 6. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie?  

 

Źródło: badania własne 

 

Prawie co piąty badany rozważa zmianę miejsca zamieszkania. Powodem takiego stanu rzeczy 

jest przede wszystkim brak perspektyw zawodowych (11% wskazań). 

 

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

 

Źródło: badania własne 
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Wykres 8. Powody zmiany miejsca zamieszkania 

 

Źródło: badania własne 

 

Prawie wszyscy ankietowani (94%) w ostatnim roku osobiście korzystali z infrastruktury i 

obiektów finansowanych ze środków unijnych. 7% respondentów nie jest pewna, czy z nich 

korzystała.     

 

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

środków unijnych w ostatnim roku? 

 

Źródło: badania własne 

 

Opinie ankietowanych w kwestii zainteresowania mieszkańców projektami związanymi z 

poprawą infrastruktury są podzielone – podczas gdy 13% badanych zgadza się z tym 

stwierdzeniem, prawie połowa jest przeciwnego zdania. Ponadto, bardzo duża grupa osób - 

niemal 40% - nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.  

   

2%

4%

4%

11%

7%

2%

% 10% 20%

Trudny dostęp do edukacji

Trudny dostęp do instytucji kultury

Utrudniony dostęp do placówek…

Brak perspektyw zawodowych

Powody osobiste/ rodzinne

Inne (jakie?)

93%

1%

7%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tak często

Tak, czasem

Trudno powiedzieć

Nie



   

29 

 

Wykres 10. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się 

zainteresowaniem mieszkańców?  

 

Źródło: badania własne 

 

Większość badanych, aż 88%, deklaruje, że w ostatnim roku osobiście korzystała z projektów 

finansowanych ze środków unijnych, z czego prawie 30% korzystała z nich często. 6% osób na 

zadane pytanie odpowiedziała przecząco i taki sam odsetek ankietowanych zaznaczył 

odpowiedź “trudno powiedzieć”.  

  

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

finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? 

 

Źródło: badania własne 

 

Zdaniem respondentów szkolenia, spotkania i festyny ogólnie cieszą się zainteresowaniem 

mieszkańców (67% pozytywnych odpowiedzi). Co trzeci ankietowany ma trudności z 

13%
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odpowiedzią na to pytanie, a zaledwie 2% uważa, że wymienione wydarzenia nie interesują 

mieszkańców.   

 

Wykres 12. Czy Pan/i zdaniem szkolenia, spotkania, festyny cieszą się zainteresowaniem 

mieszkańców? 

 

Źródło: badania własne 

 

Gdyby mieszkańcy mieli możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków 

finansowych w swojej gminie, w pierwszej kolejności przeznaczyliby je na infrastrukturę 

drogową - takiej odpowiedzi udzieliła blisko połowa respondentów. Nieco mniej, 43% 

wskazań, otrzymała infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna, natomiast infrastruktura i 

oferta kulturalna to obszar, który finansowo wsparłoby 37% ankietowanych. Co piąty badany 

przeznaczyłby środki na zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem oraz na promocję 

obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki. Najmniej wsparcia 

finansowego potrzebują, zdaniem ankietowanych, działania wzmacniające tożsamość 

mieszkańców z regionem (6%) oraz warunki życia osób niepełnosprawnych (9%). 
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Wykres 13. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale 

dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów 

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

 

Źródło: badania własne 

 

 

5.3. Funkcjonowanie LGD 

Ocena pracy biura 

 

Lokalna Grupa Działania została oceniona bardzo wysoko – 95% ankietowanych ocenia ją 

dobrze lub bardzo dobrze. Pozostałe 5% osób zaznaczyło odpowiedź “trudno powiedzieć”.  
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Wykres 14. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania?  

 

Źródło: badania własne 

 

Biuro LGD również otrzymało pozytywne oceny – ankietowani zgodnie stwierdzili, że strona 

internetowa zawiera aktualne informacje, odpowiedzi na wiele pytań można uzyskać 

telefonując do Biura oraz że łatwo jest umówić się na spotkanie z jego pracownikami (81% 

odpowiedzi “zdecydowanie się zgadzam” i 16% ”raczej się zgadzam”). Jedyna kategoria, która 

została oceniona nieco niżej to godziny pracy Biura. W każdym z wymienionych obszarów 

znalazło się ponadto 2% głosów negatywnych.  

     

Wykres 15. Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD  

Źródło: badania własne 

 

Ankietowani zgodnie twierdzą, że pracownicy biura LGD udzielają rzetelnych informacji i porad 

oraz że z zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki (90% odpowiedzi “zdecydowanie się 
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zgadzam”). Uprzejmość i merytoryczna wiedza pracowników także została oceniona bardzo 

wysoko - 88% zdecydowanie pozytywnych odpowiedzi. Równie dobrze ankietowani oceniają 

rzetelność informacji i porad udzielanych przez pracowników.  

 

Wykres 16. Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD  

Źródło: badania własne 

 

Spośród wymienionych poniżej kategorii dotyczących funkcjonowania Biura LGD, najlepiej 

oceniono prowadzenie doradztwa oraz pozyskiwanie dodatkowych funduszy – 83% wskazań; 

4/5 respondentów bardzo pozytywnie oceniło organizację naborów wniosków. Najsłabiej w 

tym zestawieniu wypadło prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla 

mieszkańców (76% bardzo dobrych odpowiedzi i 10% odpowiedzi “trudno powiedzieć”).  

 

Wykres 17. Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Biura LGD w poniższych wymiarach 

Źródło: badania własne 
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Ponad połowa ankietowanych informacje dotyczące funkcjonowania LGD czerpie z oficjalnej 

strony internetowej (64%) oraz z bezpośrednich kontaktów z pracownikami Biura (59%). Mniej 

więcej co trzeci badany takie informacje pozyskuje ze szkoleń dla potencjalnych beneficjentów 

oraz z bezpośrednich kontaktów z władzami LGD. Portale społecznościowe oraz ogłoszenia na 

tablicach informacyjnych są źródłem informacji dla mniej niż 20% respondentów.  

 

Wykres 18. Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy 

Działania?  

 

Źródło: badania własne 

 

Ponad połowa respondentów (57%) jako najlepszy kanał przekazywania informacji zwrotnej 

od społeczności do LGD wskazała ankietę elektroniczną. Kontakt mailowy i telefoniczny 

wybrało 36% osób. Ankieta papierowa oraz kontakt poprzez portal społecznościowy są 

najmniej preferowanymi przez ankietowanych sposobami wymiany informacji.  
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Wykres 19. Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do LGD byłby 

dla Pani/Pana najbardziej odpowiedni?  

 

Źródło: badania własne 

 

4/5 respondentów informacje o potrzebach mieszkańców czerpie z własnego doświadczenia; 

nieco mniej, 73% - z rozmów z mieszkańcami. Połowę mniej ankietowanych wskazała, że takie 

informacje pozyskuje z rozmów z samorządowcami, członkami organizacji pozarządowych. 

Internet oraz media są źródłem informacji o potrzebach mieszkańców dla 16% ankietowanych. 

Najgorzej w tym zestawieniu wypadają badania społeczne i analizy gospodarcze, które 

otrzymały tylko 2% głosów.  
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Wykres 20. Skąd, przede wszystkim, czerpie Pan(i) informacje o potrzebach mieszkańców?  

 

Źródło: badania własne 

 

85% ankietowanych twierdzi, że nabory wniosków ogłaszane przez LGD odpowiadały na 

potrzeby mieszkańców, z czego co trzeci badany uważa, że wpisywały się one w ich potrzeby 

idealnie. Taki sam odsetek respondentów (3%) uważa, że wnioski często mijały się z 

potrzebami mieszkańców, co jest zdania, że prawie w ogóle nie odpowiadały one na ich 

potrzeby.  

Wykres 21. Czy nabory wniosków ogłaszane przez LGD odpowiadały na potrzeby 

mieszkańców?  

 

Źródło: badania własne 
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Zdaniem 88% respondentów realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w rozwiązywaniu 

problemów społecznych związanych z działaniami na rzecz osób wykluczonych społecznie, z 

potrzebą zakładania i rozwijania działalności oraz z potrzebą promocji obszaru objętego LSR 

(51% odpowiedzi zdecydowanie tak“ i 37% “raczej tak” w każdym z wymienionych obszarów). 

Najwięcej zdecydowanie pozytywnych odpowiedzi otrzymała budowa lub remont 

infrastruktury drogowej – 2/3 ankietowanych uważa, że realizowane nabory wniosków 

zdecydowanie pomogły w rozwiązywaniu problemów związanych z tą potrzebą. 17% osób jest 

niezdecydowanych, czy nabory pomogły w rozwiązaniu problemów społecznych w zakresie 

rozwoju infrastruktury społecznej i kulturalnej.    

 

Wykres 22. Czy realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w rozwiązywaniu problemów 

społecznych związanych z:  

Źródło: badania własne 

 

Ankietowani zapytani o to, czy ich zdaniem za pomocą innych projektów można byłoby 

osiągnąć podobne rezultaty udzielili zróżnicowanych odpowiedzi - 9% odpowiedziało, że inne 

projekty byłyby bardziej efektywne; przeciwnego zdania było 14% osób. Blisko co trzeci 

badany twierdzi, że zastosowanie innych projektów dałoby podobne rezultaty. Bardzo duża 

grupa osób, 43%, ma trudności z udzieleniem sprecyzowanej odpowiedzi na to pytanie.  
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Wykres 23. Czy Pana(i) zdaniem za pomocą innych projektów można byłoby osiągnąć podobne 

rezultaty?  

 

Źródło: badania własne 

 

Przeważająca część badanych, 92%, twierdzi, że środki finansowe przeznaczone na wdrażanie 

LSR zostały wydane efektywnie, z czego 69% uważa, że zdecydowanie tak było. 9% 

respondentów nie jest pewna, czy pieniądze te zostały wydane z korzyścią dla społeczności.   

 

Wykres 24. Czy Pana(i) zdaniem środki finansowe przeznaczone na wdrażanie Lokalnej 

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

 

Źródło: badania własne 

 

Mniej niż połowa odpowiadających (46%) uważa, że Lokalna Grupa Działania powinna 

podejmować działania wykraczające poza LSR. Przeciwnego zdania jest 17% badanych, 

natomiast aż 37% osób ma trudności z odpowiedzią na zadane pytanie.  
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Wykres 25. Czy Pana(i) zdaniem LGD powinna podejmować dodatkowe działania, aby 

rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców obszaru LGD?  

 

Źródło: badania własne 

 

Doradztwo biura LGD  

Biuro LGD prowadziło trzy rodzaje konsultacji doradczych. Pierwsza to usługi doradcze w 

ramach działań informacyjno-konsultacyjnych i porad indywidualnych. Z tych usług łącznie 

skorzystało 598 osób. Porady indywidualne dotyczyły  omawiania wniosków aplikacyjnych, 

warunków ogłaszania i przeprowadzania otwartych naborów wniosków w ramach  

przedsięwzięć objętych LSR. W czasie pandemii porady odbywały się drogą mailową i 

telefoniczną. Drugi typ konsultacji to szkolenia i warsztaty tematyczne. Między 2016 a 2021 w 

szkoleniach i warsztatach wzięło udział 446 osób. Potencjalnym wnioskodawcom przekazano 

informacje o działaniach i celach LGD i LSR oraz zasadach planowanych naborów wniosków. 

Przedstawiano również informacje dotyczące prawidłowego przygotowania dokumentacji. 

Trzeci rodzaj doradztwa to otwarte spotkania z osobami zainteresowanymi najbliższymi 

naborami wniosków, w szczególności były to osoby z grup defaworyzowanych. Osobom tym 

przedstawiono najważniejsze informacje i zasady przyznawania środków finansowych poprzez 

Lokalną Grupę Działania. 

 

Tabela 12. Doradztwo w liczbach 

  

Stały punkt 
informacyjno - 

konsultacyjny w 
siedzibie LGD 

Organizacja 
tematycznych 

warsztatów 
stacjonarnych 

Spotkania informacyjno - 
konsultacyjne w terenie w 
podziale na grupy celowe i 

defaworyzowane 

2016 166   1 

2017 192 102 12 

2018 82 90 3 
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2019 80 161 4 

2020 78 93 0 

suma 598 446 20 

Źródło: dane LGD 

 

Plan komunikacji i plan szkoleń 

 

Plan komunikacji i szkoleń można podzielić na dwa obszary. Pierwszy to działania kierowane 

do szerokiej publiczności informujące o ogólnych założeniach LSR oraz pracach prowadzonych 

przez Lokalną Grupę Działania. Do tego celu wykorzystywano stronę internetową 

Stowarzyszenia, strony urzędów gmin i lokalnych NGOs, artykuły w prasie lokalnej i na 

portalach lokalnych i regionalnych, platformę e-PIK. Dzięki tym aktywnościom informacja o 

Lokalnej Grupie Działania dotarła do 59 500 osób.  

Drugą grupą działań były bardziej precyzyjne prowadzone operacje. Informacje o działaniach 

Stowarzyszenia ale również pozyskiwanie informacji od mieszkańców były przekazywane za 

pośrednictwem szkoleń, warsztatów, spotkań, szkoleń e-learningowych czy badań opinii. Za 

pomocą tych kanałów informacje zostały przekazane niemal do trzech tysięcy osób.  

Tabela 13. Szkolenia  

  

Orientacyjna liczba 
uczestników (w 

przypadku niektórych 
szkoleń/działań 

komunikacyjnych 
dokładna liczba 

odbiorców nie jest 
znana) 

Budżet zadania 
w PLN 

Dokumenty potwierdzające 
realizację zadania 

Badania ewaluacyjne 180 43 500 Wyniki ankiet 

Badanie potrzeb 
szkoleniowo-
kompetencyjnych, w tym 
grup defaworyzowanych 
(docelowych) 352 27 500 Wyniki ankiet, uwagi i opinie 

Organizowanie tematycznych 
warsztatów stacjonarnych 792 109 403 

Grafik warsztatów w terenie, 
listy obecności, materiały 
szkoleniowe, dok. fotograficzna 

Spotkania informacyjno-
konsultacyjne w terenie w 
podziale na grupy celowe i  
defaworyzowane 150 5 000 

Pliki, grafik konsultacji w terenie, 
listy obecności, materiały 
szkoleniowe 

Stała kampania informacyjna, 
w podziale na komponenty 
adresowane do grup 
defaworyzowanych LSR 59500 28 310 

Artykuły w prasie, zrzuty ze stron 
www, komunikaty 
zarchiwizowane 

Stały punkt informacyjno-
konsultacyjny w siedzibie 620 44 000 Dziennik konsultacji, mail 
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LGD dla  beneficjentów, w 
tym  osób młodych oraz 
kobiet 

Szkolenia dla członków i 
partnerów LGD 290 47 925 

Grafik warsztatów, listy 
obecności, materiały 
szkoleniowe, dok. fotograficzna 

Szkolenia dla pracowników 
LGD 54 16 478 

Listy obecności, materiały 
szkoleniowe, dok. Fotograficzna 

Tematyczne szkolenia e-
learningowe z zakresu 
ekologiczno-klimatycznego 140 37 500 

Pliki, zrzuty z realizacji kursów, 
wyniki testów, zapytania do 
kursów tematycznych i 
odpowiedzi 

Tematyczne szkolenia e-
learningowe z zakresu z 
zakresu ekologiczno-
klimatycznego  30 3 000 

Pliki, zrzuty z realizacji kursów, 
wyniki testów, zapytania do 
kursów tematycznych i 
odpowiedzi 

Wspierające, interaktywne 
kursy e-learningowe w 
podziale na adresatów (grupy 
celowe i defaworyzowane) 310 139 000 

Pliki, zrzuty z realizacji kursów, 
wyniki testów, zapytania do 
kursów tematycznych i 
odpowiedzi 

Suma końcowa 62418 501 616   

Źródło: dane LGD 

 

Funkcjonowanie organów – Zarząd, Rada, Walne Zebranie Członków  

Stowarzyszenie LGD „Północne Mazowsze” liczy 94 członków (indywidualnych i 

instytucjonalnych, stan na podstawie strony www), w tym 16 osób pochodzi z sektora 

publicznego, 20 osób z sektora społecznego, 22 członków to przedsiębiorcy i 36 osób to 

mieszkańcy regionu. 

W latach 2016 – 2021 Zarząd spotkał się 41 razy (zatwierdzenie zmian LSR, zmiany lokalnych 

kryteriów oceny operacji oraz zmiany systemu punktacji wniosków, m.in. kryterium 

partnerstwa, kryterium przynależności wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej, 

uczestnictwo w szkoleniach). Odbyło się 10 spotkań Walnego Zgromadzenia Członków 

(akceptacja zmian Statutu Stowarzyszenia, akceptacja LSR, przyjęcie jednolitego tekstu 

Regulaminu Rady Stowarzyszenia). Rada LGD spotykała się 33 razy.  

 

Tabela 14. Spotkania organów LGD 

  
Posiedzenia 
Zarządu LGD 

Posiedzenia 
Rady LGD WZC 

2016 10 2 2 

2017 8 4 2 

2018 8 9 2 

2019 7 8 1 

2020 3 6 1 

2021 5 4 2 
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suma 41 33 10 

Źródło: dane LGD 

 

 

Rozpoznawalność LGD 

Prawie wszyscy ankietowani potwierdzili, że znają Lokalną Grupę Działania „Północne 

Mazowsze”. Jest to efektem szeroko zakrojonych działań animacyjnych i aktywizacyjnych LGD. 

Bardzo budujące jest, że najczęściej źródłem wiedzy o LGD jest osobisty udział ankietowanego 

w działaniach i projektach Stowarzyszenia. Znaczna część respondentów widziała aktywności 

Partnerstwa (18%). Inne źródła informacji to instytucje takie jak szkoła czy urzędy, od 

znajomych i sąsiadów. 

Wykres 26. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze”? 

 

Źródło: badania własne 

 

97%

3%

Tak znam, słyszałam/em Nie znam, nie słyszałam/em
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Wykres 27. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania? 

 

Źródło: badania własne 

 

Inne działania LGD 

 

LGD wzięła udział w czterech projektach w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Pierwszy, przeprowadzony w 2017 roku to „EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. 

Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS”. Cel operacji to dostarczenie 

kompleksowej, rzeczowej i użytecznej wiedzy realizatorom lokalnych strategii rozwoju w 

zakresie możliwości i metod praktycznego uwzględniania i integrowania aspektów 

ekologicznych i klimatycznych w projektowanych i realizowanych operacjach. W ramach 

projektu przeprowadzono szkolenie internetowe oraz konkurs dobrych praktyk. W 2018 roku 

LGD wzięła udział w projekcie „Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców 

obszarów wiejskich”. W 2019 roku Stowarzyszenie wyjechało na wyjazd studyjny do Austrii w 

ramach projektu „Kreatywna wieś” – dobre praktyki na obszarach wiejskich”. Kolejnym 

projektem dedykowanym gospodarstwom hodującym gęsi był cykl szkoleń dla 

niezatrudnionych mieszkańców obszarów wiejskich z gospodarstw rolnych, w tym osób 

młodych do 35 roku życia „Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw”. 

Ostatnim przedsięwzięciem w ramach KSOW był udział przedstawicieli LGD w wizycie 

studyjnej na Łotwie. W ramach wizyty zapoznano się z projektami z zakresu przedsiębiorczości 

i edukacji realizowanymi w ramach wsparcia Leader na Łotwie. 

Stowarzyszenie brało aktywny udział w imprezach okolicznościowych, festynach, dożynkach, 

piknikach, w tym wystawiając stoisko promocyjne. LGD realizując działania promocyjne oraz 

w poszukiwaniu partnerów do współpracy oraz dobrych praktyk brała udział w Kongresie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, spotkaniach sieciujących inne Lokalne Grupy Działania. Na 

uwagę zasługuje udział Stowarzyszenia w konferencjach, warsztatach i spotkaniach 

6%

24%

1%

18%

46%

-10% 10% 30% 50%

od znajomych, sąsiadów

w instytucji (urząd, szkoła)

z lokalnej prasy

widziałem/am działania LGD

uczestniczyłem/am w działaniach LGD/
brałem/am udział w projekcie
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związanych z animacją aktywności gospodarczej, w tym Subregionalne Forum 

Przedsiębiorczości Europejskie Dni Pracodawców, Targi edukacji i Pracy, 

warsztaty: ,,Współpraca się opłaca – Przedsiębiorczy Powiat Przasnyski", seminarium pt. 

„Zasady sprzedaży i promocji produktów z własnego gospodarstwa”. 

Lokalna Grupa Działania wraz z Urzędem Marszałkowskim zrealizowała na terenie LGD 

przedsięwzięcia o tematyce MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI. W 2019 roku zostało 

zorganizowanych 7 przedsięwzięć dedykowanych dobrym praktykom i tradycjom kulinarnym, 

zielarskim oraz serowarskim. 
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5.4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

Realizacja rzeczowa  

 

W ramach 3 celów ogólnych wyznaczonych w LSR zaplanowano 39 przedsięwzięć i taką samą 

liczbę wskaźników produktu. Tylko 1 wskaźnik produktu ma realizację płatności co najmniej 

100%. Realizację umów powyżej 100% ma 9 na 39 wskaźników produktu. Największy % 

realizacji umów mają wskaźniki: „Szkolenia, warsztaty i poradnictwo z zakresu zakładania i 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanów i uwzględniania 

aspektów ekologicznych i klimatycznych”, „Szkolenia dla wolontariuszy i tworzenie lokalnych 

centrów wolontariatu”, oraz „Działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i 

szkoleniowe”. Bardzo dużo przedsięwzięć nie ma jeszcze rozpoczętej realizacji umów oraz 

płatności. 

Tabela 15. Realizacja rzeczowa – stan na 31.12.2021 r. 

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 
Jednostka 
miary 

Stan 
docelowy 

Realizacja (%) 

U P 

Profesjonalne szkolenia, doradztwo, 
poradnictwo i kursy zawodowe 

liczba szkoleń / kursów  sztuka 10 110% 0% 

Trening kompetencji miękkich 
(zarządzania czasem, komunikowania 
się, autoprezentacji, planowania 
kariery, motywacji, umiejętności 
poszukiwania pracy i in.) 

liczba szkoleń / kursów  sztuka 10 50% 0% 

Edukacja i doradztwo zawodowe, w 
tym w zakresie ochrony środowiska i 
zmian klimatu, w tym adaptacji do 
zmian klimatu 

liczba szkoleń / kursów  sztuka 2 0% 0% 

Szkolenia, warsztaty i poradnictwo z 
zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, w tym 
tworzenia biznesplanów i 
uwzględniania aspektów 
ekologicznych i klimatycznych 

liczba szkoleń / kursów  sztuka 5 220% 20% 

Przedsięwzięcia w zakresie animacji i 
organizacji czasu wolnego  

liczba projektów sztuka 17 58,80% 0% 

Przedsięwzięcia na rzecz aktywnej 
integracji 

liczba projektów sztuka 10 100% 0% 

Działania aktywizacyjne, 
motywacyjne, integracyjne i 
szkoleniowe 

liczba projektów sztuka 5 120% 0% 

Szkolenia dla wolontariuszy i 
tworzenie lokalnych centrów 
wolontariatu 

liczba projektów sztuka 1 200% 100% 

Tworzenie klubów samopomocy, grup 
samokształceniowych, świetlic 
środowiskowych i wsparcia 
wzajemnego 

liczba projektów sztuka 4 50% 25% 
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Utrzymanie biura LGD M-ce sztuka 100 0% 0% 

Utrzymanie biura LGD etaty sztuka 3 0% 0% 

Szkolenia dla pracowników LGD - 
personel biura 

liczba osobodni szkoleń 
dla pracowników LGD 

sztuka 8 0% 0% 

Szkolenia dla członków i partnerów 
LGD 

liczba osobodni szkoleń 
dla organów LGD 

sztuka 28 0% 0% 

Szkolenia dla wnioskodawców na 
temat zakresu wsparcia LSR i zasad 
ubiegania się o dofinansowanie 

liczba spotkań 
informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami 

sztuka 112 0% 0% 

Szkolenia tematyczne dla 
poszczególnych grup beneficjentów 
(grup defaworyzowanych) LSR 

liczba spotkań 
informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami 

sztuka 5 0% 0% 

Organizacja konsultacyjnego punktu 
spotkań dla grup docelowych i 
beneficjentów z obszaru LGD – 
działania komunikacyjne 

liczba spotkań 
informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami 

sztuka 70 0% 0% 

Interaktywne wsparcie informacyjne i 
doradcze dla wnioskodawców, grup 
sektorowych i beneficjentów z 
obszaru LGD - serwis platform i 
aplikacji elektronicznych, usługi online 
- działania komunikacyjne, 
edukacyjne, monitoringowe i 
ewaluacyjne 

liczba kursów 
szkoleniowych i operacji 
monitoringowo-
ewaluacyjnych 

sztuka 100 0% 0% 

Promocja LGD, pozostałe działania 
komunikacyjne i public relations 

liczba wyemitowanych 
komunikatów i artykułów 
w formie tradycyjnej i 
elektronicznej 

sztuka 250 0% 0% 

Wsparcie na zakładanie działalności 
gospodarczej 

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa lub 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

sztuka 104 18,30% 6,70% 

Inwestycje zwiększające 
konkurencyjność mikro i małych firm 

Liczba operacji 
polegających na rozwoju 
istniejącego 
przedsiębiorstwa 

sztuka 25 40% 16% 

Rozwój działalności pozarolniczej i 
przetwórczej 

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa lub 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa  

sztuka 12 50% 0% 

Rozwój usług prozdrowotnych i 
kosmetycznych 

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa lub 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

sztuka 7 85,70% 28,60% 

Kreowanie marki produktu lokalnego i 
badanie rynku 

Liczba operacji 
ukierunkowanych na 
innowacje 

sztuka 0 0% 0% 
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Budowa dróg dojazdowych 
ułatwiających dostęp do obiektów 
użyteczności publicznej i rozwój 
infrastruktury okołodrogowej 
(parkingi, chodniki, oświetlenie) 

Liczba operacji w zakresie 
infrastruktury drogowej w 
zakresie włączenia 
społecznego 

sztuka 25 8% 8% 

Restauracja i renowacja zabytków, 
pamiątek i obiektów o znaczącej 
wartości historycznej i kulturowej 

Liczba zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim w wyniku 
wsparcia otrzymanego w 
ramach realizacji strategii 

sztuka 6 100% 0% 

Rekonstrukcja lokalnych podań, 
opowieści i legend, zachowanie i 
kultywowanie lokalnych tradycji i 
języka, upowszechnienie wiedzy o 
historii regionu i dziedzictwie 
kulturowym 

Liczba operacji 
obejmujących 
wyposażenie podmiotów 
działających w sferze 
kultury 

sztuka 11 118,20% 45,50% 

Odnowa lub konserwacja lokalnych 
pomników historycznych i miejsc 
pamięci 

Liczba zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim w wyniku 
wsparcia otrzymanego w 
ramach realizacji strategii 

sztuka 3 33,30% 33,30% 

Lokalne wydarzenia kulturalne i 
artystyczne promujące historię 
regionu, promocja 

Liczba podmiotów 
działających w sferze 
kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach 
realizacji LSR 

sztuka 10 30% 30% 

Budowa i rozwój obiektów 
sportowych, rekreacyjno-
wypoczynkowych i społeczno-
kulturalnych 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

sztuka 27 29,60% 7,40% 

Budowa obiektów małej architektury, 
adaptacje i modernizacje na potrzeby 
turystyki obszaru LGD 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

sztuka 14 57,10% 28,60% 

Oznakowanie obiektów na potrzeby 
turystyki i promocji 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

sztuka 4 0% 0% 

Rozwój szlaków turystycznych, 
dydaktycznych i ścieżek rowerowych 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

sztuka 6 116,70% 50% 

Budowa małych instalacji 
proekologicznych, w tym 
wykorzystujących OZE na potrzeby 
działalności gospodarczej, biogazowni 
rolniczych, biologicznych oczyszczalni 
ścieków 

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa lub 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

sztuka 2 100% 0% 

Usługi techniczne i projektowe 
związane z wykorzystaniem OZE i 
inwestycjami proekologicznymi 

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa lub 

sztuka 1 100% 0% 
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rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

Porządkowanie i renowacja terenów 
zieleni, parków, założeń ogrodowych i 
przestrzeni publicznych, zadrzewienia 
i wzrost bioróżnorodności, w tym 
przeciwdziałanie zanikaniu owadów 
zapylających 

Liczba operacji 
ukierunkowanych na 
zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego 

sztuka 11 81,80% 0% 

Proekologiczne zagospodarowanie 
zbiorników i cieków wodnych na 
potrzeby zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej 

Liczba operacji 
ukierunkowanych na 
zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego 

sztuka 5 20% 0% 

Realizacja projektów współpracy, w 
tym projektów współpracy 
międzynarodowe 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy, w 
tym projektów 
współpracy 
międzynarodowej 

sztuka 1 0% 0% 

Rozwój potencjału partnerskich LGD 
Liczba LGD 
uczestniczących w 
projektach współpracy 

sztuka 1 0% 0% 

Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i 
smart dla promocji produktu 
turystycznego - rozwój e-turystyki 
partnerskich LGD 

Liczba operacji 
ukierunkowanych na 
innowacje 

sztuka 1 0% 0% 

 

Postęp finansowy  

Najwięcej środków w złotówkach wypłacono w ramach Wsparcie na zakładanie działalności 

gospodarczej (1,250 mln EUR) oraz Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych 

firm (0,619 mln EUR).  

Dodatkowo dla Utrzymania Biura LGD zakontraktowano 1,49 mln EUR. Dużą kwotę 

zakontraktowano jeszcze na przedsięwzięcia, na które jednocześnie wypłacono już najwięcej 

Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej oraz Inwestycje zwiększające 

konkurencyjność mikro i małych firm (odpowiednio 0,85 i 0,628 mln EUR). 

Tabela 16. Postęp finansowy w EURO– stan na 31.12.2021 r. 

  wypłac
one 

zakontrakto
wane 

pozostałe 
do 
realizacji 

Profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe 142380     

Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, 
autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności 
poszukiwania pracy i in.) 

97031 49824   

Edukacja i doradztwo zawodowe, w tym w zakresie ochrony środowiska 
i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu 

0 10000   

Szkolenia, warsztaty i poradnictwo z zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanów i 
uwzględniania aspektów ekologicznych i klimatycznych 

40958 45000   

Przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego  25000 60000   

Przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji 25000 20000 5000 
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Działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe 15000 10000   

Szkolenia dla wolontariuszy i tworzenie lokalnych centrów wolontariatu 45000     

Tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic 
środowiskowych i wsparcia wzajemnego 

35097 47943   

Utrzymanie biura LGD 0 1498961 847992 

Szkolenia dla pracowników LGD - personel biura 0 17749 17924 

Szkolenia dla członków i partnerów LGD 0 69276 94096 

Szkolenia dla wnioskodawców na temat zakresu wsparcia LSR i zasad 
ubiegania się o dofinansowanie 

0 49402 13658 

Szkolenia tematyczne dla poszczególnych grup beneficjentów (grup 
defaworyzowanych) LSR 

0 1350 10200 

Organizacja konsultacyjnego punktu spotkań dla grup docelowych i 
beneficjentów z obszaru LGD – działania komunikacyjne 

0 20206 4834 

Interaktywne wsparcie informacyjne i doradcze dla wnioskodawców, 
grup sektorowych i beneficjentów z obszaru LGD - serwis platform i 
aplikacji elektronicznych, usługi online - działania komunikacyjne, 
edukacyjne, monitoringowe i ewaluacyjne 

0 342353 98524 

Promocja LGD, pozostałe działania komunikacyjne i public relations 0 13966 35919 

Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej 125000
0 

850000 1618287 

Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm 619440 628329 159344 

Rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej 198200 132705   

Rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych 300000     

Kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku 0     

Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów 
użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okołodrogowej (parkingi, 
chodniki, oświetlenie) 

582434 89426 1451013 

Restauracja i renowacja zabytków, pamiątek i obiektów o znaczącej 
wartości historycznej i kulturowej 

198352 50000   

Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i 
kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o 
historii regionu i dziedzictwie kulturowym 

438480 53678 155277 

Odnowa lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc 
pamięci 

50000 100000   

Lokalne wydarzenia kulturalne i artystyczne promujące historię regionu, 
promocja 

203594 320113   

Budowa i rozwój obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i 
społeczno-kulturalnych 

408108 60317   

Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na 
potrzeby turystyki obszaru LGD 

381563 150459   

Oznakowanie obiektów na potrzeby turystyki i promocji 0 144279   

Rozwój szlaków turystycznych, dydaktycznych i ścieżek rowerowych 209228 101857   

Budowa małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących 
OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, 
biologicznych oczyszczalni ścieków 

59990     

Usługi techniczne i projektowe związane z wykorzystaniem OZE i 
inwestycjami proekologicznymi 

60000     

Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń 
ogrodowych i przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost 
bioróżnorodności, w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów 
zapylających 

479023 74462 18535 

Proekologiczne zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na 
potrzeby zwiększenia atrakcyjności turystycznej 

109998 164998   
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Realizacja projektów współpracy, w tym projektów współpracy 
międzynarodowe 

0     

Rozwój potencjału partnerskich LGD 0     

Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i smart dla promocji produktu 
turystycznego - rozwój e-turystyki partnerskich LGD 

0     

 

Opis projektów współpracy 

LGD przeprowadziła jeden projekt współpracy będąc jego pomysłodawcą. Wraz z LGD 

„Sierpeckie Partnerstwo” Stowarzyszenia rozpoczęły realizację wspólnego przedsięwzięcia 

pod nazwą „Innowacyjny rozwój turystyczno – społeczny LGD „Sierpeckie Partnerstwo” i 

„Północne Mazowsze”. Głównym celem projektu było wykonanie i montaż wiat turystycznych 

na obszarze dwóch partnerskich LGD. W każdej gminie „Północnego Mazowsza” powstała 

jedna wiata turystyczna. Zakupiono też ławki solarne zamontowane na terenie LGD 

„Sierpeckie Partnerstwo”. W ramach projektu  opracowano i wdrożono interaktywną aplikację 

mobilną dla celów turystycznych, kulturalnych i promocyjnych obszaru partnerskich LGD. W 

ramach operacji wykonano również gadżety promocyjne oraz folder promocyjny – 12 000 

sztuk. W trakcie projektu zostało zorganizowane spotkanie integracyjno – promocyjne 

przedstawicieli uczestniczących w projekcie LGD. Należy podkreślić, ze operacja była 

prowadzona w trakcie epidemii, co znacznie utrudniało jej zakończenie. 
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6. Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze 

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

 

Okres objęty ewaluacją nie obejmuje całego okresu wdrażania LSR. Strategia jest w trakcie 

realizacji. Na tym etapie trudno przewidzieć, czy wszystkie wskaźniki oddziaływania zostaną 

osiągnięte.  

 

CEL OGÓLNY 1  Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD  

Wskaźniki oddziaływania dla celu 
ogólnego I  

Jednostka miary  Stan początkowy 
2015 rok  

Plan 2023 
rok  

Źródło danych sposób pomiaru  

Zwiększenie szans na 
zatrudnienie  

 

Liczba osób 0  261 Dane własne LGD z monitoringu  

 

Zwiększenie aktywności i 
zintegrowania dzieci, młodzieży, 
osób starszych i niepełnosprawnych  

Liczba osób 0  650  Dane własne LGD z monitoringu  
 

Zwiększenie liczby, rodzajów i 
zakresu inicjatyw pomocy 
wzajemnej  

Liczba osób 0 6 Dane własne LGD z monitoringu  
 

Osiągnięcie wskaźników realizacji 
celów LSR  

Liczba operacji 0 795 Dane własne LGD z monitoringu  
 

 

CEL OGÓLNY 2  
Rozwój przedsiębiorczości i kapitału gospodarczego obszaru LGD 

 

Wskaźniki oddziaływania dla celu 
ogólnego II  

Jednostka miary  Stan początkowy 
2013 rok  

Plan 2023 
rok  

Źródło danych sposób pomiaru  

Zmniejszenie bezrobocia i wzrost 
przychodów pracowników i 
przedsiębiorstw na obszarze LGD 
 

Liczba podmiotów  0  92 Dane PUP, GUS, gmin i dane własne LGD 
 

Wzrost jakości kapitału rzeczowego 
i uzbrojenia infrastrukturalnego 
obszaru LGD 
 

Liczba inwestycji 0 6 Dane PUP, GUS, gmin i dane własne LGD 
 

 

CEL OGÓLNY 3  
Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD 

 

Wskaźniki oddziaływania dla celu 
ogólnego III  

Jednostka miary  Stan początkowy 
2013 rok  

Plan 2023 
rok  

Źródło danych sposób pomiaru  

Wzrost wartości i atrakcyjności 
turystycznej obszaru 
 

Wzrost liczby turystów 
 

0  97125  Dane z monitoringu, dane gmin LGD 
 

Zmniejszenie bezrobocia i wzrost 
przychodów pracowników i 
przedsiębiorstw na obszarze LGD 
 

Liczba podmiotów 0 3 Dane z monitoringu, dane gmin LGD 
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Ocena wpływu na kapitał społeczny  

Operacje, które były wdrażane za pośrednictwem LGD można podzielić na kilka grup pod 

względem ich wpływu na budowanie kapitału społecznego. Pierwsza grupa to projekty 

premiujące podejmowanie działalności gospodarczej. Dużo osób bezrobotnych otrzymało 

fundusze na założenie działalności. Był to duży zastrzyk kapitału społecznego dla 

beneficjentów. Osoby miały szansę na powrót do aktywności zawodowej, do bycia 

pełnoprawnymi członkami społeczności. Druga kategoria projektów to wsparcie dla 

niepełnosprawnych dzieci. To duża pomoc dla dzieci oraz ich rodzin. Celem było umożliwienie 

niepełnosprawnym dzieciom nawiązywanie normalnych relacji z rówieśnikami i osobami 

dorosłymi. Ważnym obszarem budowy kapitału społecznego były projekty grantowe. Z 

funduszy korzystały najczęściej małe organizacje pozarządowe i przeznaczały je na tzw. 

„miękkie projekty społeczne” związane z organizacją czasu wolnego, rozwojem umiejętności, 

organizacją imprez sportowych. To operacje, które odpowiadają na duże oczekiwania 

społeczne. Rezultaty projektów grantowych bardzo szybko są „konsumowane” przez 

społeczność. Dodatkową korzyścią tych operacji jest rozwój kompetencji organizacji 

pozarządowych w zakresie korzystania z funduszy zewnętrznych. Stowarzyszenie i fundacje, 

które brały udział w projekcie grantowym są już przygotowane do ubiegania się o fundusze z 

innych programów i perspektyw. 

Nie bez znaczenia w budowie kapitału społecznego ma infrastruktura. Świetlice, place zabaw, 

to przede wszystkim fizyczne przestrzenie, w których mogą spotykać się mieszkańcy. To 

przestrzenne, o które się dba i służą przede wszystkim organizacji czasu wolnego. Projekty 

infrastrukturalne to często przedsięwzięcia, które są realizowane przez kilku partnerów, co 

również jest wartością dodaną w ramach wzmacniania i budowy kapitału społecznego. 

 

Przedsiębiorczość  

Lokalne Grupy Działania powinny stale wspierać przedsiębiorczość na terenach wiejskich. 

Środki którymi dysponuje LGD to w zasadzie jedyne fundusze na rozwój przedsiębiorczości na 

tych obszarach. 

Dużo większym zainteresowaniem w przeszłości cieszyło się podejmowanie działalności 

gospodarczej. Być może z powodu kryzysu finansowego w ostatnich naborach było mniejsze 

zainteresowanie. Możliwe, że spadek popytu na te środki wynikał z niskich kwot 

dofinansowania. Z tego powodu Stowarzyszenie zdecydowało się na zwieszenie wartości 

premii na podejmowanie działalności z 50 tysięcy do 80 tysięcy złotych.  
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Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

Obszar LGD jest typowo rolniczy ale są też perełki turystyczne, które powodują, że może być 

uznany za atrakcyjny turystycznie. Na terenie LGD są również miejsca nieznane szerszej 

publiczności, a są bardzo interesujące. W Lokalnej Strategii Rozwoju były projekty 

nakierowane na turystykę oraz na utrzymanie dziedzictwa kulturalnego. Oprócz projektów 

ściśle nakierowanych na turystykę były również projekty dedykowane utrzymaniu dziedzictwa 

kulturowego. Dodatkowo były też operacje infrastrukturalne, w tym  związane z zakupem 

infrastruktury rowerowej oraz wytyczeniem i promocją szlaku kolejki wąskotorowej.  

Ważne w tym kontekście są projekty współpracy, które w swoich celach miały wsparcie i 

rozwój turystyki w regionie. Powstały wiaty turystyczne na obszarze każdej z gmin oraz questy 

turystyczne dostępne w aplikacji mobilnej. 

 

Grupy defaworyzowane  

Lokalna Strategia Rozwoju skoncentrowała się przede wszystkim na osobach bezrobotnych i 

niepracujących jako grupach defaworyzowanych. Osoby bezrobotne lub niepracujące były 

dodatkowo opisane: osoby młode (do 29 roku życia), kobiety 50+, niepełnosprawni. 

Bezrobotni nie są grupą stałą w czasie, szczególnie w perspektywie kilku lat. W okresie kryzysu 

osób takich przybywa, a w okresie prosperity ubywa. Nabory LGD dedykowane nowym 

przedsięwzięciom gospodarczym skupiały zainteresowanie osób bezrobotnych, które w ten 

sposób chciały pozyskać fundusze na powstanie firmy. Problem mieli przedsiębiorcy, którzy 

zainteresowani środkami na rozwój przedsiębiorstwa i deklarowali zatrudnienie osób z grup 

defaworyzowanych. Realizując operację okazywało się, że nie można takich osób znaleźć na 

terenie LGD. 

Grupy defaworyzowane powinny pozostać w LSR ale być może powinny być precyzyjniej 

opisane i zweryfikowane w diagnozie społecznej. Na dziś wydaje się, że osoby starsze, 

niepełnosprawni z powodu oczywistych barier na rynku pracy powinny być grupami 

uprzywilejowanymi. Dodatkowo osoby młode, też powinny należeć do grup 

defaworyzowanych. W tym przypadku wsparcie dla tych osób mogłoby zahamować 

niekorzystne tendencje demograficzne i migracyjne regionu. 

 

Innowacyjność  

W opinii przedstawicieli LGD pojęcie innowacyjności wymaga ponownego zdefiniowania. W 

LSR innowacyjność była traktowana jako nowe produkty i usługi na obszarze LGD. Z faktu, iż 

podobne projekty są wspierane ze środków z innych funduszy może się okazać , że te produkty 

lub usługi nie są już innowacyjne na lokalnym rynku.  

Należy też podkreślić że wnioski zawierające elementy innowacyjności nie były w 

rzeczywistości wnioskami wyróżniającymi się. Poziom innowacji był mimo wszystko niski.  
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Projekty współpracy  

Lokalna Grupa Działania jest zainteresowania projektami współpracy w przyszłości, mimo 

mniejszych środków przeznaczonych na ten cel w kolejnej perspektywie finansowania.  LGD 

widzi bardzo dużo korzyści biorąc udział w projektach współpracy. Przede wszystkim to 

poznanie innych Lokalnych Grup Działania. Poznanie innych środowisk i dowiedzenie się 

czegoś nowego, szczególnie zapoznając się z dobrymi praktykami regionu. Projekty 

współpracy stają się jednocześnie bazą danych do innych operacji, poza PROW.  

Stowarzyszenie nie miało problemów z finansową stroną przedsięwzięcia. Dzięki 

dysponowaniu składkami członkowskimi LGD nie miało problemów finansowych. Oczywistym 

utrudnieniem realizacji projektu współpracy są sprawy administracyjne i biurokratyczne. Są to 

uciążliwe procedury i dokumenty, ale LGD przyzwyczaiło się do takich uwarunkowań 

formalnych. W prowadzonym projekcie współpracy, w którym wybudowano wiaty turystyczne 

Stowarzyszenie miało kłopot z interpretacją prawa budowlanego. W każdym ze starostw było 

inne zrozumienie przepisów. 

 

Ocena funkcjonowania LGD  

LGD współpracuje bardzo dobrze z samorządami. To bardzo partnerskie podejście. Samorządy 

pomagają w organizacji spotkań i szkoleń. Wyniki naborów nie były kwestionowane. Oceny 

Rady są uznawane. Nie było dużych protestów po ocenach wniosków. Jeśli pojawiały się jakieś 

niejasności były rozwiązywane w trakcie wyjaśnień. Nie było żadnych spraw sądowych.  

Stowarzyszenie prowadzi działania animacyjne, choć od czasu pandemii te projekty zostały 

bardzo ograniczone. Obecnie prowadzonych jest zdecydowanie mniej projektów 

angażujących mieszkańców. Widać, że mieszkańcy odwykli od bezpośredniego kontaktu z  

Lokalną Grupą Działania.   

Do działań aktywizacyjnych należy zaliczyć projekty grantowe. Projektami grantowymi objęto 

21 organizacji pozarządowych. To spowodowało, że LGD, dzięki skali oddziaływania, mocno 

zaistniała w społeczności.   

LGD nie ma własnej imprezy promocyjnej ale korzysta z imprez organizowanych przez 

samorządy. W trakcie takich wydarzeń LGD rozbija i prowadzi namiot promocyjny.  

 

Ocena procesu wdrażania  

Obecnie proces wdrażania LSR przebiega bezproblemowo. LGD zwraca uwagę na występujące 

trudności w przeszłości. W 2017 roku na etapie „pierwszego kamienia milowego” 

Stowarzyszenia miało kłopot z realizacją naboru związanego z rozwojem przedsiębiorczości. 
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Negatywna ocena Urzędu Marszałkowskiego spowodowała wstrzymanie realizacji naboru. 

Ostatecznie LGD jednak nie otrzymała kary i cieć budżetu. Ostatecznie nie została przekazana 

premia za realizację programu. 

Procedury naborów są w opinii LGD trudne dla wnioskodawców. W trakcie prowadzonych 

szkoleń zwraca się uwagę na konieczność stosowania do instrukcji. Wnioskodawcy bardzo 

często popełniają błędy, nie z powodu skomplikowanej procedury ale niechęci do 

szczegółowego zapoznania się z instrukcją. Podobnie w trakcie realizacji projektu. Beneficjenci 

czasami nie znają umowy, którą podpisują. Nie stosują się do biznesplanu, czy złożonego 

wniosku. Później pojawiają się problemy z rozliczeniem wniosku. 

Stosowane przy ocenie wniosków kryteria sprowadziły się, choć zdobyte doświadczenie po 

kilku naborach pokazuje, że można dokonać kilku zmian. Po pierwsze kryterium 

innowacyjności. Liczba możliwych do zdobycia punktów powinna być niższa. Dodatkowo 

kryterium powinno eliminować tzw. „szukania na siłę” innowacyjności w projekcie.  Powinno 

pojawić się kryterium zapobiegające sytuacji meldowania się „obcych” osób na obszarze LGD, 

wyłącznie w celu złożenia wniosku. LGD powinno promować stałych mieszkańców. Ważne jest 

również docenienie wnioskodawców, którzy są w stanie szybko zrealizować projekt. Co 

pomogłoby LGD w szybszym tempie realizować zakładane wskaźniki.  

 

Wartość dodana podejścia LEADER 

Zdaniem LGD organizacje pozarządowe uczestniczą w istotny sposób w działalności 

Stowarzyszenia. LGD jest znane w społeczności. Organizacje pozarządowe wiedzą, że mogą 

zgłaszać się o pomoc w różnych sytuacjach nie tylko w ramach realizacji projektów PROW. 

Stowarzyszenie pomagało Kołom Gospodyń Wiejskich w zakresie bieżącego funkcjonowania 

(np. szkolenia z księgowości). Podobnie z Ochotniczą Strażą Pożarną, która zwracała się o 

pomoc w kwestiach podatkowych. Poza programem PROW, Stowarzyszenie prowadziło dla 

organizacji pozarządowych projekty związane z rejestracją produktu lokalnego, warsztaty z 

serowarstwa, pszczelarstwa. To spowodowało, że organizacje znają LGD i zapraszają do 

różnych inicjatyw.  

Przedsiębiorcy są również grupą aktywnie współpracującą z LGD. Są zainteresowani udziałem 

w konsultacjach dotyczących LSR i zostają członkami LGD, choć nie otrzymali dofinansowania 

w prowadzonych naborach. 

Mieszkańcy korzystają z infrastruktury, która powstała dzięki środkom LGD. Wiedzą, które 

obiekty powstały dzięki naborom wniosków. To co powstało, infrastruktura zewnętrzna, 

pozwala na organizację czasu wolnego, np. stoły zewnętrzne do ping ponga i jest 

wykorzystywana przez mieszkańców.  
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Projekty infrastrukturalne prowadzone przez LGD uzupełniają to co powstało wcześniej w 

zakresie sportowym, kulturalnym i społecznym. I tutaj często zupełnie inne programy, poza 

PROW, są wykorzystywane do rozwoju istniejącej infrastruktury. 

LGD podkreśla dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Opiekun do kontaktu z LGD w 

UM jest oceniony bardzo wysoko. Wsparcie dotyczy rozliczeń oraz monitoring stanu 

zakontraktowania. Zmiana personalna Kierownika Wydziału Leader również jest oceniona 

pozytywnie przez LGD. Przedstawiciele Stowarzyszenia potwierdzają, że wiedzą czego UM 

oczekuje i wymaga od Stowarzyszenia. W przypadku spornych kwestii obie strony szukają 

rozwiązania i wyjaśnienia.    

Na obszarze województwa brakuje funkcjonującej sieci Lokalnych Grup Działania. Na obszarze 

LGD istnieje nieformalna sieć. Były podejmowane przez LGD „Północne Mazowsze” próby 

stworzenia Sieci LGD, ale nie doszło do jej powołania. Jednym z powodów niepowodzeń jest 

wielkość województwa i lokalizacja LGD „Północne Mazowsze”. Dla niektórych stowarzyszeń 

jest to odległa lokalizacja.  
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7. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

Funkcjonowanie partnerstwa opartego o 17 gmin jest nie lada wyzwaniem. Duży obszar nie 

sprzyja dobrej komunikacji fizycznej, a odległości pomiędzy skrajnymi miejscowościami są 

znaczne. Mimo tego Stowarzyszenie działa sprawnie integrując wszystkie trzy sektory. 

Wiodącą rolę pełnią w LGD samorządy. Posiadają wydajne struktury, wykwalifikowanych 

pracowników oraz stosunkowo stabilne budżety. LGD może zawsze liczyć na wsparcie 

samorządów, a jednocześnie gminy widzą w LGD kolejną platformę współpracy i 

przewidywalne benefity. Drugim dobrze funkcjonującym sektorem są organizacje 

pozarządowe i lokalni liderzy. Dzięki szeroko zakrojonym projektom grantowym współpraca z 

LGD jest obopólnie korzystna. Organizacje wiejskie są aktywne, a od czasu reaktywacji KGW 

można mówić o znaczącej zmianie społecznej. Trzecim filarem Partnerstwa jest sektor 

gospodarczy. Przedsiębiorcy uczestniczący w naborach traktują fundusze dostępne w LGD 

bardzo utylitarnie. Po zakończeniu realizacji operacji i jej rozliczeniu tylko nieliczni z 

beneficjentów kontynuują współpracę z LGD. Wydaje się, że właśnie aktywizacja i 

systematyczne angażowanie przedsiębiorców w funkcjonowanie LGD jest wyzwaniem do 

osiągnięcia. 

Realizacja rzeczowa i finansowa postępuje we właściwy sposób. Rozbudowany katalog 

wskaźników wymaga dużej pracy na każdym etapie prowadzenia naboru, realizacji i rozliczenia 

operacji. Jednak systematycznie osiągane są kolejne wskaźniki i rozliczane przedsięwzięcia. 

Jednym z problemów stojącym na przeszkodzie jeszcze sprawniejszej realizacji strategii jest 

długi czas weryfikacji wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. W czasach inflacji i niepewności 

gospodarczej czynnik ten jest szczególnie istotny. Wydłużenie czasu pomiędzy napisaniem 

wniosku, a jego realizacją powoduje taką dezaktualizację kosztorysów i biznesplanów, że część 

wnioskodawców może rezygnować z już zatwierdzonych operacji. Niestety dotyczy to również 

samorządów, gdzie dynamicznie zmieniają się koszty inwestycji. Wpływ LGD na wydłużanie się 

terminów jest niewielki, a rekomendacja powinna toczyć się przede wszystkim Urzędu 

Marszałkowskiego.  

Zwiększanie jakości wniosków odbywa się dwoma metodami. Pierwszy to szkolenia dla 

wnioskodawców oraz indywidualne doradztwo. Wnioskodawcy wysoko cenią sobie jakość 

doradztwa i deklarują, że stanowi dla nich ważny czynnik zdobywania wiedzy i kształtowania 

wniosku. Niestety ogólne skomplikowanie wniosku powoduje, że cześć wnioskodawców 

korzysta z zewnętrznych ekspertów co pozytywnie wpływa na formalną jakość wniosku, ale 

nie sprzyja jakości merytorycznej. Drugą metodą poprawy jakości wniosków jest ich selekcja. 

Rada LGD, posługując się kryteriami wyboru operacji rozstrzyga, które z wniosków są lepsze i 

bardziej rokują pozytywnym zakończeniem. To od decyzji członków Rady zależy, które wnioski 

dostaną szansę na realizację i w konsekwencji przysłużą się osiągnięciu wskaźników zapisanych 
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w LSR. Stosowane w LGD kryteria są dobrej jakości i pozwalają na wybór najlepszych 

wniosków. Niemniej dbałość o jakość kryteriów jest jednym z najważniejszych zadań władz 

LGD.  

Duża liczba wskaźników oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza i społeczna 

sprawia, że część z nich staje się mniej aktualna. LGD zmieniało katalog wskaźników, ale jest 

to trudna operacja. Wydaje się, że większa elastyczność strategii wpłynęłaby pozytywnie na 

dostosowanie działań do zmieniającego się środowiska lokalnego. Dotyczy to zarówno 

pojedynczych wskaźników, form realizacji operacji jak i katalogu grup defaworyzowanych. 

Uelastycznienie podejścia do strategii i jej realizacji w ograniczonym stopniu zależy od LGD, 

ale wydaje się, że zastosowanie ewaluacji on-going w połowie realizacji strategii pozwoliłoby 

zweryfikować punkty dezaktualizacji dokumentu i w odpowiedni sposób na nie zareagować. 

Rekomendacją na kolejny okres programowania jest wprowadzenie do planu ewaluacji mid-

term.  

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

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

Radę w procesie oceny wniosków, odpowiada za dokumentacje po naborze. Dodatkowo 

realizuje plan komunikacji, plan szkoleń, projekty współpracy, aktywizację społeczności i 

zajmuje się promocją. Wnioskodawcy oraz członkowie LGD wysoko ocenili pracę biura we 

wszystkich wymiarach zamieszczonych w ankiecie. Doceniono organizację pracy, kompetencje 

pracowników oraz ich zaangażowanie. Ważnym czynnikiem jest łączenie w jednej osobie 

funkcji Prezesa oraz dyrektora biura. Ułatwia to komunikację i przepływ informacji oraz 

usprawnia proces podejmowania decyzji. Z uwagi na kluczową rolę biura w procesie realizacji 

strategii rekomendacją dla władz LGD jest otoczenie pracowników opieką i wsparciem nie 

tylko w wymiarze wynagrodzeń ale również rozwoju zawodowego oraz atmosfery pracy. 

LGD prowadząc zaawansowany plan komunikacji, angażuje się w wiele form komunikacji. 

Mieszkańcy, członkowie LGD i wnioskodawcy doceniają możliwości bezpośredniego kontaktu 

z pracownikami biura oraz możliwość łatwego dodzwonienia się do biura. Działania 

informacyjne Stowarzyszenia związane z naborami i aktywizacją koncentrują się na stronie 

www oraz stronach gmin partnerskich. Pod rozwagę władz LGD należy poddać możliwość 

uruchomienia profilu na jednym z portali społecznościowych by w pełni zapewnić komunikację 

z mieszkańcami chętnie korzystającymi z tego narzędzia.  

 

Ewaluacja końcowa wymagała od wszystkich członków Stowarzyszenia wytężonej pracy. 

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

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

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

powstanie tego opracowania, czy to poprzez przygotowanie dokumentów, zestawień, 
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uczestnictwo w wywiadach grupowych i indywidualnych, czy też poprzez wypełnianie 

anonimowych ankiet. 
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

Narzędzia badawcze 

9.1. Scenariusz wywiadu pogłębionego z wnioskodawcami/beneficjentami: 

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

ona znacząca; 

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

wynajmowano firmę lub osobę do pomocy w opracowaniu wniosku; 

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

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

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

6. Proces administracyjny po dokonaniu wyboru operacji do dofinansowania; 

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

realizacji 

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

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

osób, które nie uzyskały dofinansowani) 

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

9.2. Scenariusz wywiadu pogłębionego z przedstawicielami gmin: 

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

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

mieszkańców (kapitału społecznego)?  

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

podejmowanie czy na rozwój działalności gospodarczej? 

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

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

(młodzież, seniorzy, niepełnosprawni) 

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

w tej dziedzinie? 

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

pomiędzy gminami a LGD. 

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

LGD mają włodarze gmin partnerskich? 

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

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

8. W czym należałoby szukać największej zalety istnienia LGD? 

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

Ocena funkcjonowania LGD 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2014-2020 (LSR) opracowanej wspólnie z mieszkańcami obszaru LGD „Północne Mazowsze”. 
Strategia ta realizowana jest przez szereg przedsięwzięć, których zadaniem jest rozwiązywanie potrzeb 
mieszkańców. 

 

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

 

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

LGD "Północne Mazowsze" 

 

1. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani funkcjonowanie  LGD? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Bardzo dobrze 

2.  
 

Raczej dobrze 

3.  
 

I dobrze i źle 

4.  
 

Raczej źle 

5.  
 

Bardzo źle 

6.  
 

Trudno powiedzieć 

 

2. Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 
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1.  Godziny pracy Biura LGD 
są dogodne dla klientów 

    

2.  Strona internetowa 
zawiera aktualne 
informacje 

    

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

    

4.  Łatwo umówić się na 
spotkanie z 
pracownikami Biura LGD 

    

 

3. Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1.  Pracownicy mają wiedzę 
odpowiednią do 
wykonywanej pracy 

    

2.  Pracownicy z 
zaangażowaniem 
wykonują swoje 
obowiązki 

    

3.  Pracownicy udzielają 
rzetelnych informacji i 
porad 

    

4.  Pracownicy są mili i 
uprzejmi 

    

 

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

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

I 
dobrze 
i źle 

Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Trudno 
powiedzieć 

1.  prowadzenie doradztwa       

2.  organizacja naborów 
wniosków 

      

3.  pozyskiwanie 
dodatkowych funduszy 
zewnętrznych 
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4.  prowadzenie działań 
informacyjnych i 
promocyjnych dla 
mieszkańców 

      

5.  współpraca z innymi LGD       

 

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

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Bezpośrednie kontakty z Władzami LGD 

2.  
 

Bezpośrednie kontakty z pracownikami Biura 

3.  
 

Oficjalna strona internetowa LGD 

4.  
 

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w miejscowościach na terenie LGD 

5.  
 

Portale społecznościowe 

6.  
 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów (warsztaty, imprezy) 

7.  
 

Informacja bezpośrednia w siedzibie (biurze) LGD 

8.  
 

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

 

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

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Ankieta papierowa 

2.  
 

Ankieta elektroniczna 

3.  
 

Kontakt bezpośredni z przedstawicielem LGD 

4.  
 

Kontakt mailowy 

5.  
 

Kontakt telefoniczny 

6.  
 

Kontakt poprzez portal społecznościowy (np. czat z pracownikiem LGD) 

7.  
 Panel dyskusyjny po zakończeniu szkoleń i spotkań (możliwość zadawania pytań, zgłaszania 

uwag) 

8.  
 

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

 

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

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 
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1.  
 

Z własnego doświadczenia 

2.  
 

Z rozmów z mieszkańcami 

3.  
 

Z rozmów z samorządowcami, członkami organizacji pozarządowych itp. 

4.  
 

Z mediów (lokalna prasa, telewizja, radio) 

5.  
 

Z Internetu (portale, wortale, fora dyskusyjne) 

6.  
 

Z badań społecznych i analiz gospodarczych 

7.  
 

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

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Idealnie wpisywały się w potrzeby mieszkańców 

2.  
 

W większości przypadków wpisywały się w potrzeby mieszkańców 

3.  
 

Często mijały się z potrzebami mieszkańców 

4.  
 

Prawie w ogóle nie odpowiadały na potrzeby mieszkańców 

5.  
 

Trudno powiedzieć 

 

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

Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 

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

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

I tak i 
nie 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Nie 
dotyczy 

1.  Związane z potrzebą 
zakładania i 
rozwijania 
działalności 
gospodarczej 

      

2.  Związane z potrzebą 
budowy lub remontu 
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infrastruktury 
drogowej 

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

      

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

      

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

      

6.  Związane z potrzebą 
zachowania 
dziedzictwa lokalnego 

      

7.  Związane z potrzebą 
promocji obszaru 
objętego LSR 

      

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej tak 

3.  
 

Raczej nie 

4.  
 

Zdecydowanie nie 

5.  
 

Trudno powiedzieć 

 

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

1.  
 

Tak, inne projekty byłyby bardziej efektywne 

2.  
 

Zastosowanie innych projektów dałoby podobne rezultaty 

3.  
 

Nie, inne projekty byłyby mniej efektywne 

4.  
 

Trudno powiedzieć 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

LGD powinna ograniczyć się do założeń Lokalnej Strategii Rozwoju 

2.  
 

LGD powinna podejmować również wyzwania wykraczające poza LSR 

3.  
 

Trudno powiedzieć 

 

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

Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 

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

 

15. W której gminie Pan(i) mieszka? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Karniewo 

2.  
 

Krasne 

3.  
 

Czernice Borowe 

4.  
 

Krzynowłoga Mała 

5.  
 

Wieczfnia Kościelna 

6.  
 

Dzierzgowo 

7.  
 

Stupsk 
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8.  
 

Szydłowo 

9.  
 

Opinogóra Górna 

10.  
 

Gołymin - Ośrodek 

11.  
 

Grudusk 

12.  
 

Regimin 

13.  
 

Ojrzeń 

14.  
 

Sońsk 

15.  
 

Ciechanów 

16.  
 

Gmina Przasnysz 

17.  
 

Miasto Przasnysz 

 

16. Płeć 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Kobieta 

2.  
 

Mężczyzna 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

mniej niż 18 lat 

2.  
 

od 18 do 25 lat 

3.  
 

od 26 do 35 lat 

4.  
 

od 36 do 50 lat 

5.  
 

więcej niż 50 lat 

 

18. Jestem: 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 
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1.  
 

Rolnikiem 

2.  
 

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

3.  
 

Przedsiębiorcą 

4.  
 

Reprezentantem podmiotu z sektora publicznego (gmina, dom kultury) 

5.  
 

Żadne z powyższych 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

9.4. Ankieta kierowana do mieszkańców obszaru LGD 

Poziom satysfakcji mieszkańców 

 

Zapraszamy Państwa – Mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w 
gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Północne Mazowsze".  

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię 
Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.  

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 

2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnich latach (od 2014 roku) 
warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 
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1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 

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

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 
dobrze 

Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo 
źle 

Nie 
mam 
zdania 

1.  Atrakcyjności turystycznej       

2.  Promocji dziedzictwa 
kulturowego, zasobów 
naturalnych i turystyki 

      

3.  Infrastruktury i oferty 
kulturalnej 

      

4.  Infrastruktury i oferty 
sportowej i rekreacyjnej 

      

5.  Infrastruktury drogowej       

6.  Zaangażowania mieszkańców 
w rozwiązywanie lokalnych 
problemów 

      

7.  Tożsamości mieszkańców z 
regionem 

      

8.  Działań i usprawnień na rzecz 
osób niepełnosprawnych 

      

9.  Działań na rzecz 
bezrobotnych 

      

10.  Działań na rzecz osób przed 
34 rokiem życia 

      

11.  Działań na rzecz osób po 50 
roku życia 

      

12.  Działań na rzecz kobiet       
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13.  Możliwości zatrudnienia poza 
rolnictwem 

      

14.  Sprzyjających warunków dla 
przedsiębiorców i 
prowadzenia firmy 

      

 

4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń: 

Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

nie 
wiem 

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

7.  Znam najważniejsze fakty 
historyczne dotyczące mojej 
miejscowości/gminy 

     

8.  Potrafię wskazać najważniejsze 
atrakcje turystyczne w okolicy 

     

9.  Na terenie mojej gminy mogę 
rozwijać się zawodowo 

     

10.  W mojej gminie powstaje wiele 
firm 
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11.  W mojej gminie chętnie 
inwestują przedsiębiorcy 

     

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

     

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 

6. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

tak 

2.  
 

nie 

 

7. Jakie są powody? 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Trudny dostęp do edukacji 

2.  
 

Trudny dostęp do instytucji kultury 

3.  
 

Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi 

4.  
 

Brak perspektyw zawodowych 

5.  
 

Powody osobiste/ rodzinne 

6.  
 

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

 

8. Czy w Pana/i gminie, począwszy od 2014 r. realizowano projekty ze środków unijnych? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 
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1.  
 

tak 

2.  
 

nie 

3.  
 

nie wiem 

 

9. Ile projektów zrealizowano? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Mniej niż 5 

2.  
 

Od 5 do 10 

3.  
 

Więcej niż 10 

 

10. Czy projekty te poprawiły warunki życia w gminie? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 

11. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych, 
począwszy od 2014 r.? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak często 

2.  
 

Tak, czasem 

3.  
 

Trudno powiedzieć 

4.  
 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak 

2.  
 

Trudno powiedzieć 

3.  
 

Nie 

 

13. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych 
ze środków unijnych, począwszy od 2014 r.? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak często 

2.  
 

Tak, czasem 

3.  
 

Trudno powiedzieć 

4.  
 

Nie 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak 

2.  
 

Trudno powiedzieć 

3.  
 

Nie 

 

15. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków 
finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w 
pierwszej kolejności? ( Prosimy o zaznaczenie „x” trzech najważniejszych) 

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki 

2.  
 

Infrastruktura i oferta kulturalna 

3.  
 

Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna 

4.  
 

Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań) 

5.  
 

Infrastruktura drogowa 
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6.  
 

Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne) 

7.  
 

Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem 

8.  
 

Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców 

9.  
 

Warunki życia osób niepełnosprawnych 

10.  
 

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 

11.  
 

Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem 

 

16. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania  "Północne Mazowsze" ? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak, 

2.  
 

Nie znam, nie słyszałam/em 

 

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

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

od znajomych, sąsiadów 

2.  
 

w instytucji (urząd, szkoła) 

3.  
 

z lokalnej prasy 

4.  
 

widziałem/am działania LGD 

5.  
 

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

6.  
 

nie dotyczy 

 

18. Status na rynku pracy: 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność gospodarczą 

2.  
 

Zatrudniony/a w rolnictwie 

3.  
 

Zatrudniony/a poza rolnictwem 

4.  
 

Uczący się/studiujący 

5.  
 

Osoba bezrobotna 
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6.  
 

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

 

19. Płeć: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Kobieta 

2.  
 

Mężczyzna 

 

20. Czy należy Pan(i) do którejkolwiek grupy zdefiniowanej w Lokalnej Strategii Rozwoju? 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

osoby bezrobotne (z potwierdzeniem z UP) 

2.  
 

osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem o niepełnosprawności) 

3.  
 

niepracujące osoby młode i absolwenci (do 29 r. ż.) 

4.  
 

niepracujące kobiety 50+ 

5.  
 

Żadna z powyższych grup 

 

21. Wykształcenie: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

podstawowe 

2.  
 

zasadnicze zawodowe 

3.  
 

średnie 

4.  
 

policealne 

5.  
 

licencjat, inżynier 

6.  
 

wyższe magisterskie 

7.  
 

inne 

 

22. Wielkość gospodarstwa rolnego: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

nie posiadam gospodarstwa rolnego 
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2.  
 

do 5 ha 

3.  
 

6-10 ha 

4.  
 

11-20 ha 

5.  
 

21-50 ha 

6.  
 

>50 ha 

 

23. Wiek 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

mniej niż 18 lat 

2.  
 

18 do 24 lat 

3.  
 

25-34 lat 

4.  
 

35-50 lat 

5.  
 

>50 lat 

 

24. Miejsce zamieszkania: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Karniewo 

2.  
 

Krasne 

3.  
 

Czernice Borowe 

4.  
 

Krzynowłoga Mała 

5.  
 

Wieczfnia Kościelna 

6.  
 

Dzierzgowo 

7.  
 

Stupsk 

8.  
 

Szydłowo 

9.  
 

Opinogóra Górna 
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10.  
 

Gołymin - Ośrodek 

11.  
 

Grudusk 

12.  
 

Regimin 

13.  
 

Ojrzeń 

14.  
 

Sońsk 

15.  
 

Ciechanów 

16.  
 

Gmina Przasnysz 

17.  
 

miasto Przasnysz 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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9.5. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego 

 

1. Wprowadzenie 

a. Przedstawienie moderatora, opisanie celu badania, anonimowości uzyskanych 

odpowiedzi, konieczność nagrywania wywiadu z uwagi na późniejszą analizę 

wyników 

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny   

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

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

3. Przedsiębiorczość   

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

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

LSR jest wskazane?  

4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe   

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

zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

5. Grupy defaworyzowane   

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

w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

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

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

ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

7. Innowacyjność   

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

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

8. Ocena funkcjonowania LGD   

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

skuteczną realizację LSR?  

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

informacyjno-promocyjnych, doradczych)?  

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

LSR?  

9. Zakończenie spotkania 

Czas trwania 120 minut 

 


