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Wstęp 

Niniejszy raport został opracowany przez Fundację Socjometr Laboratorium 

Rozwiązań Społecznych we współpracy z Lokalną Grupą Działania Powiatu Opatowskiego. 

Fundacja Socjometr jest organizacją pozarządową, której jednym ze statutowych zadań jest 

wspieranie innych podmiotów w realizacji badań społecznych – wierzymy, że rzetelna 

diagnoza problemów, ewaluacja działań, oraz analiza wyników prowadzonych badań 

umożliwiają lepszą realizację przedsięwzięć i skuteczniejsze osiąganie celów.  

W ramach słowa wstępnego, poprzedzającego raport, chcielibyśmy podkreślić, że 

współpraca Fundacji Socjometr z LGD Powiatu Opatowskiego miała charakter partnerski; 

wiązała się z udostępnianiem informacji i zasobów oraz pełną otwartością. Przedstawiciele 

Lokalnej Grupy Działania oczekiwali od Wykonawcy czegoś więcej, niż raportu 

przygotowanego na podstawie analizy fragmentarycznych danych zastanych oraz pospiesznie 

zebranych wypowiedzi przypadkowo dobranych mieszkańców obszaru. W tym aspekcie 

efekty naszej współpracy zdecydowanie różnią się od produktów oferowanych przez wiele 

spośród firm działających na  rynku badań społecznych.  
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Zrealizowany schemat badawczy dostarczył danych umożliwiających rzetelną ocenę 

działalności stowarzyszenia w okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Dużą uwagę 

położono na realizację wszystkich etapów postępowania badawczego: konceptualizacji, 

operacjonalizacji, tworzenia narzędzi badawczych, doboru prób badawczych oraz analizy 

zebranych danych.  

Liczymy, że wyniki przeprowadzonych analiz oraz sformułowane na ich podstawie 

rekomendacje dostarczą trafnych inspiracji do dalszych działań LGD Powiatu Opatowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótka charakterystyka LGD Powiatu Opatowskiego 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego została zarejestrowana w KRS 

26.03.2008 roku jako stowarzyszenie. Obecnie, obszar działania LGD to pięć gmin, w tym: 

miasto i gmina Opatów, miasto i gmina Ożarów, gmina Wojciechowice, gmina Iwaniska oraz 

gmina Tarłów. Należy zauważyć, że jest to obszar spójny zarówno pod względem 

przyrodniczym, społecznym jak i historycznym. Według danych z 2006 roku zamieszczonych 

w LSR, liczba mieszkańców regionu wynosi łącznie 41 721 mieszkańców. 

Do niewątpliwych zasobów, jakimi charakteryzuje się omawiana Lokalna Grupa 

Działania zaliczyć należy korzystne położenie geograficzne, sprzyjające warunki środowiska 

naturalnego, dużą dostępność terenów pod inwestycje, korzystny układ komunikacyjny, 

dobrze rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną, liczne i cenne zabytki historyczne, 

istnienie wielu organizacji społecznych, w tym klubów sportowych, zespołów artystycznych  

i folklorystycznych, a także duży kapitał społeczny. 

Stowarzyszenie, w przyjętym dokumencie strategicznym określiło trzy cele ogólne do 

realizacji w okresie programowania: 
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1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu 

2. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 

3. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców 

Skuteczność wprowadzenia polityki publicznej w zaprezentowanym zakresie była 

przedmiotem analizy ewaluacyjnej. 

 

 

 

 

 

Cele badań. Zastosowane metody i techniki badawcze. 

Głównym celem przeprowadzonych w Lokalnej Grupie Działania Powiatu 

Opatowskiego badań ewaluacyjnych, było oszacowanie efektów wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju na obszarach wiejskich objętych działaniem stowarzyszenia oraz ocena jego 

funkcjonowania jako organizacji. Dodatkowo, zespół badawczy Fundacji Socjometr miał za 

zadanie zgromadzenie wiedzy na temat potrzeb i problemów mieszkańców badanego obszaru. 

W związku z tak szeroko zdefiniowanymi celami badań zastosowano rozbudowany schemat 

badawczy, którego  realizacja została podzielona na kilka etapów. 

W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę desk research (analizę danych 

zastanych) na podstawie dokumentów udostępnionych przez biuro stowarzyszenia. Dzięki 

temu udało się uzyskać obiektywne dane świadczące o podejmowanych działaniach, pracy 

organów i biura LGD, realizacji wskaźników oraz budżecie LGD. W ramach tego etapu badań 

analizie poddane zostały następujące dokumenty: 

1. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2009 r. Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego 

2. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2010 r. Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego 
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3. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2011 r. Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego 

4. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2012 r. Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego 

5. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2013 r. Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego 

6. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2014 r. Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego 

7. Protokoły z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGD Powiatu Opatowskiego 

8. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Objętych Działaniem Lokalnej Grupy 

Działania Powiatu Opatowskiego 

9. Regulamin Biura LGD Powiatu Opatowskiego 

10. Regulamin Rady Programowej LGD Powiatu Opatowskiego 

11. Statut Stowarzyszenia LGD Powiatu Opatowskiego 

12. Wykaz szkoleń pracowników biura LGD Powiatu Opatowskiego 

Kolejne etapy badań przeprowadzone zostały z wykorzystaniem metod reaktywnych, 

tzn. takich, w ramach których badacz wchodzi w interakcję z osobami badanymi. Warto 

jednak zaznaczyć, że badania prowadzone były przez doświadczonych badaczy, dlatego ich 

wyniki nie zostały w większym stopniu zniekształcone przez oddziaływanie efektu 

ankieterskiego.  

Po przeprowadzonej analizie desk research zespół badawczy przystąpił do realizacji 

indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych 

(FGI). W ramach tych pierwszych przeprowadzono rozmowy ze wszystkimi pracownikami 

Biura LGD Powiatu Opatowskiego, natomiast dzięki „fokusom” udało się zebrać informacje 

od reprezentantów organów LGD. Na tym etapie postępowania badawczego zebrano zatem 

opinie członków organów LGD oraz jego pracowników na temat funkcjonowania biura 

Lokalnej Grupy Działania, dotychczas podejmowanych działań, relacji pomiędzy organami 

stowarzyszenia oraz jakości ich współpracy z biurem. Dodatkowo rozeznano preferowane 

przez wymienionych powyżej respondentów możliwości działania w przyszłej perspektywie 

finansowej 2014-20.  

W czasie następnego etapu badania przeprowadzona została ankieta wśród 

mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD. W przypadku badań ilościowych 
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przeprowadzanych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety warto opisać próbę, która 

reprezentowała w badaniu całą populację mieszkańców obszaru LGD. Badanie zostało 

zaprojektowane w ten sposób, aby było reprezentatywne na poziomie całego obszaru objętego 

LSR. W przypadku LGD Powiatu Opatowskiego oznacza to, że ankieterzy musieli dotrzeć do 

350 osób w pięciu gminach. Reprezentatywność próby oszacowano przy założeniu 0,05 błędu 

maksymalnego, poziomie ufności  0,95 oraz operacie składającym się z 41791 mieszkańców 

obszaru LGD. Przy ustalaniu rozkładu realizacji ankiet w poszczególnych gminach posłużono 

się procentowym udziałem liczby ludności danej gminy w całej populacji. Dzięki temu 

obliczono ilu mieszkańców danej gminy należy przebadać, aby liczba ta była proporcjonalna 

do udziału liczby mieszkańców w próbie z pozostałych gmin. Poniższa tabela obrazuje 

omawiane wyliczenia. 

Nazwa gminy Liczba ludności Procent w próbie Liczba ankiet 

Wojciechowice 4554                      10,90                      38     

Iwaniska 7136                      17,08                      60     

Tarłów 5805                      13,89                      49     

Ożarów 11585                      27,72                      97     

Opatów 12711                      30,42                    106     

SUMA 41791                    100,00              350,00     

 

W trakcie realizacji zakładanej próby ważne jest również, aby zapewnić losowy dobór 

respondentów. W związku z tym w każdej z gmin należało punkty startowe (miejscowości 

oraz miejsca w tych miejscowościach), z których ankieterzy rozpoczynali badania. Dzięki 

temu wyeliminowano indywidualne preferencje ankieterów, które mogłyby wpływać na 

wybór określonych miejsc do przeprowadzania badań. Dodatkowo, ankieterzy posługiwali się 

kilkoma zasadami, które również miały zapewnić maksymalnie losowy dobór próby. Po 

pierwsze, ankieterzy odwiedzali co piąty dom kierując się zawsze w prawą stronę, począwszy 

od miejsca startu. Po drugie, w przypadku w którym w domu była więcej niż jedna osoba,  

z którą można było przeprowadzić rozmowę, ankieterzy przyjmowali, że w ankiecie 

uczestniczyć będzie osoba, która jako ostatnia obchodziła urodziny. Zastosowanie opisanych 

procedur zapewniło losowość próby, co realnie przełożyło się na bardzo wysoki stopień 

rzetelności wyników badań. Za realizację badań w terenie odpowiedzialny był Zamawiający, 
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więc rzetelność zebranych badań była wysoce uzależniona od pracy podjętej przez 

pracowników i członków LGD. 

W ramach badania, mieszkańcy obszaru LGD mieli możliwość wypowiedzenia się na 

temat znajomości stowarzyszenia oraz wybranych projektów, które zostały zrealizowane 

dzięki LGD Powiatu Opatowskiego. Dodatkowo, ważną część zbieranych informacji 

stanowiły opinie na temat zachodzących lokalnie zmian oraz potrzeb i problemów do 

rozwiązania w gminie, w której respondent mieszka. Dzięki temu możliwe było oszacowanie 

efektywności podejmowanych działań, a także diagnoza obszarów tematycznych, które 

wymagają dalszych interwencji. W tym zakresie ważną grupę pytań skierowanych do 

respondentów stanowiły zagadnienia związane z kapitałem społecznym.  

W trakcie kolejnego etapu badań przeprowadzono wywiady telefoniczne (CATI) z 

wnioskodawcami projektów w LGD oraz ankietę internetową (CAWI) wśród uczniów III klas 

gimnazjalnych szkół znajdujących się na obszarze działania LGD. 

W ramach badań CATI przeprowadzono  wywiady z osobami reprezentującymi 

wnioskodawców z sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego (po osiem wywiadów 

w każdym z sektorów). Zastosowany celowy dobór respondentów zakładał przebadanie 

wnioskodawców, którzy z różnym skutkiem ubiegali się w LGD o dofinansowanie swoich 

projektów. Rozmowy przeprowadzono zatem zarówno z wnioskodawcami, którzy 

(z)realizowali przedsięwzięcie, osobami, które same zrezygnowały z realizacji składanego 

wniosku oraz tymi, których wniosek został odrzucony na którymś z etapów jego oceny. 

Badanie wnioskodawców miało na celu dostarczenie wiedzy na temat pracy biura na różnych 

etapach przygotowywania i realizacji wniosków oraz opinii wnioskodawców na temat 

procedur oceny wniosków (w tym na temat karty oceny) oraz możliwości składania 

wniosków w nowym okresie programowania 2014-20. 

Specyficzną grupę badanych osób stanowili uczniowie szkół gimnazjalnych. W 

kontekście planowania strategicznego na lata 2014-20 przedstawiciele LGD Powiatu 

Opatowskiego uznali za użyteczne zapoznanie się z opiniami młodych ludzi na temat zmian w 

gminach oraz możliwości spędzania czasu wolnego. Badacze z Fundacji Socjometr podjęli się 

także diagnozy stanu kapitału społecznego w tej grupie. Głos pokolenia, które będzie 

stanowiło o przyszłości analizowanego obszaru wydaje się być istotny z punktu widzenia 

konieczności zapewnienia młodzieży możliwości rozwoju w miejscu zamieszkania. 

Dodatkowo, pamiętając o założeniach nowego okresu programowania 2014-20, zwrócono 
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uwagę, że młodzież jest specyficzną grupą mieszkańców obszarów wiejskich, która może być 

zagrożona wykluczeniem społecznym. Nierozwiązanie problemów grup defaworyzowanych 

może bowiem skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami w najbliższej przyszłości.  

Jednym z ważniejszych etapów badań były prowadzone warsztaty konsultacyjne. Warsztaty, 

w których udział wzięli przedstawiciele zarówno sektora publicznego, społecznego i 

gospodarczego miały na celu z jednej strony podsumowanie zrealizowanej Lokalnej Strategii 

Rozwoju, z drugiej był to zarazem pierwszy krok do stworzenia dokumentu strategicznego dla 

LGD na kolejne lata. W związku z tak postawionymi celami, uczestnikami spotkań byli 

również „zwykli” mieszkańcy, których nie sposób przypisać do żadnego z wymienionych 

sektorów. Główną ideą, którą kierowali się pracownicy odpowiedzialni za rekrutację 

uczestników na warsztat, było umożliwienie jak najszerszej społeczności wypowiedzenia się 

w sprawach dotyczących przeszłości oraz przyszłości gminy, w której mieszkają.  

Badanie ewaluacyjne w Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego 

realizowane było od w okresie kwiecień – czerwiec 2015. W trosce o wypracowanie jak 

najbardziej rzetelnych wyników badań zastosowano triangulację metod i technik badawczych, 

która polega na badaniu tych samych obszarów problemowych przy pomocy zróżnicowanej 

aparatury badawczej. Poniższa tabela przedstawia w syntetyczny sposób zastosowany 

schemat badań. 

Zastosowana 

technika 

badawcza 

Opis realizacji badania 

Analiza desk 

research 

Przeprowadzono analizę desk research w oparciu o dane wypracowane 

i gromadzone przez biuro LGD.  

Indywidualne 

wywiady 

pogłębione (IDI) 

Przeprowadzono wywiady ze wszystkimi pracownikami biura LGD  

Zogniskowane 

wywiady 

grupowe (FGI) 

Przeprowadzono wywiady z członkami organów stowarzyszenia. 

CATI 

(wnioskodawcy) 

Przeprowadzono badania CATI wśród wnioskodawców LGD  
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Warsztaty 

konsultacyjne 

Przeprowadzono warsztaty w każdej gminie wchodzącej w skład LGD  

CAWI 

(gimnazjaliści) 

Przeprowadzono badania CAWI wśród  uczniów III klas szkół 

gimnazjalnych znajdujących się na terenie działania LGD  

ANKIETY 

(mieszkańcy) 

Przeprowadzone zostały badania ankietowe na reprezentatywnej próbie 

dla obszaru funkcjonowania LGD.  
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Ocena funkcjonowania biura LGD Powiatu Opatowskiego 

 Rozpoczynając analizę stowarzyszenia i jego działalności warto zwrócić uwagę na 

biuro, gdyż to tutaj odbywa się większość prac, które przekładają się realnie na jakość  

i sposób wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym warto zwrócić uwagę 

zarówno na infrastrukturalny wymiar działalności stowarzyszenia jak i potencjał kadrowy 

oraz funkcjonowanie samego biura w opinii członków LGD, pracowników oraz 

wnioskodawców, którzy poprzez swoje doświadczenia w składaniu i realizacji wniosków 

mają wypracowaną opinię na temat działalności stowarzyszenia. 

Biuro Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego zlokalizowane jest w ścisłym 

centrum miasta Opatów, co przez wszystkich badanych członków LGD i pracowników biura 

zostało ocenione jako pozytywne. LGD zajmuje jedno piętro w budynku, w którym mieści się 

również między innymi, Prokuratura, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Firmy 

Ubezpieczeniowe i dysponuje kilkoma pomieszczeniami. Respondenci uznali, że położenie 

lokalu jest korzystne dla mieszkańców, gdyż do miasta łatwo dostać się z sąsiednich gmin. 

Dodatkowo, położenie właśnie w tym mieście powoduje, że mieszkańcy mogą odwiedzić 

siedzibę LGD przy okazji załatwiania innych spraw w mieście. Pracownice i członkowie 

LGD zastanawiali się również nad tym, czy biuro dysponuje wystarczającą liczbą 

pomieszczeń oraz, czy ich wyposażenie jest odpowiednie. Zarówno w pierwszym jak  

i drugim przypadku badani uznali, że infrastruktura, którą dysponuje LGD jest wystarczająca, 

jednak w przyszłości warto byłoby się zastanowić nad wygospodarowaniem dodatkowego 

pomieszczenia, w którym mogłyby się odbywać spotkania Zarządu, Rady, czy inne,  

w których udział bierze kilka – kilkanaście osób. LGD dysponuje jednak dodatkowo 

pomieszczeniami w piwnicy budynku, które docelowo również będą wykorzystywane przez 

LGD. Należy zatem wskazać, że jest to swego rodzaju potencjał, który może być 

wykorzystany przez stowarzyszenie. Dodatkowym atutem aktualnego położenia LGD jest 

fakt, że stowarzyszenie uiszcza jedynie niewielką opłatę za użytkowane lokale, co powoduje 

duże oszczędności w funkcjonowaniu biura, które można przeznaczyć na bardziej potrzebne 

kwestie.  

 Drugim analizowanym aspektem są pracownice biura. Historia zatrudniania 

pracowników w biurze LGD wydaje się być bardzo merytokratyczna. Pomimo tego, że 

ukończone przez nie studia nie do końca są zbieżne z obowiązkami w biurze, wykształcenie 

jest atutem, który pracownice wykorzystują w swojej pracy. Dodatkowo, w ramach pracy, 

pracownice biura oraz dyrektor przechodzili liczne szkolenia mające na celu wzmocnienie 
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potencjału kadrowego i podwyższenie jakości pracy. Poniższa tabela przedstawia obszary 

szkolenia wraz z podaniem osoby, która kończyła dane szkolenie. 

Data Nazwa Szkolenia Imię i nazwisko uczestnika 

szkolenia 

27.06.2008 

 

Partnerstwo międzynarodowe Władysław Duda 

24.04.2008 

 

Działania Osi III i IV PROW na 

lata 2007-2013 wdrażane za 

pośrednictwem Lokalnych Grup 

Działania 

Władysław Duda 

19.11.2008 

 

Przygotowanie lokalnej grupy 

działania do konkursu na wybór 

lokalnej grupy działania do 

realizacji lokalnej strategii 

rozwoju w ramach osi IV 

Leader PROW 2007-2013 

Władysław Duda 

09.12.2008 

 

Szkolenie dla członków 

zarządów i pracowników biur 

lokalnych grup działania nt. 

procedury wyboru LGD do 

realizacji LSR oraz przyznania 

pomocy na funkcjonowanie 

LGD w ramach PROW 2007-

2013 

Władysław Duda 

27.02.2009 

 

Pozyskiwanie funduszy na 

działalność NGO 

Władysław Duda 

25-26.08.2009 

 

Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja w 

ramach Osi 4 Leader PROW 

2007-2013 

Władysław Duda 
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02.07.2009 

 

Zarządzanie organizacją Władysław Duda 

01.06.2010 

 

Szkolenie okresowe bhp Władysław Duda 

21-22.06.2010 1) Warunki i zasady przyznania 

pomocy oraz kryteria wyboru 

projektów w ramach działania 

421 Wdrażanie projektów 

współpracy – omówienie 

rozporządzenia. 

2) Warunki i zasady 

przyznawania pomocy w 

ramach działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju dla 

operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy 

w ramach działań: 311 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej oraz 

312 Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

Władysław Duda 

12-13.08.2010 Wdrażanie projektów 

współpracy w ramach Osi 4 

Leader PROW na lata 2007-

2013 

Władysław Duda 

26-28.07.2011 Komunikacja Interpersonalna Władysław Duda 

08.01.2011 

 

Promocja ekonomii społecznej 

 i zatrudnienia w sektorze 

ekonomii społecznej 

Władysław Duda 

09-10.01.2012 Metody rozwiązywania 

konfliktów 

Władysław Duda 

05.04.2012 Cele i sposoby ewaluacji Władysław Duda 
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Lokalnej Strategii Rozwoju 

12-13.04.2012 Kreowanie wizerunku regionu 

turystycznego 

Władysław Duda 

24-26.04.2012 Profesjonalne prowadzenie 

spotkań 

Władysław Duda 

27.08.2012 Rola i zadania lokalnych grup 

działania w aktywizacji 

lokalnych społeczności – formy 

 i metody 

Władysław Duda 

16.10.2012 Zarządzanie organizacją 

pozarządową typu partnerstwo 

trójsektorowe w okresie 

przejściowym 

Władysław Duda 

28-29.11.2012 

 

Przywództwo w grupie Władysław Duda 

14.12.2012 

 

Szkolenie dla liderów, moduł I – 

Psychologia dla liderów 

Władysław Duda 

07-08.01.2013 

 

Nowoczesny marketing Władysław Duda 

22.02.2013 

 

Szkolenie dla liderów, moduł II 

– Zarządzanie dla liderów 

Władysław Duda 

28.02-

01.03.2013 

Internet jako skuteczne 

narzędzie promocji 

Władysław Duda 

12.03.2013 Metodyka budowania 

zintegrowanych 

wielofunkcyjnych strategii  - 

LGD wobec wyzwań jakie 

niesie nowy okres 

programowania 

Władysław Duda 

17.05.2013 Turystyka a dziedzictwo 

kulturowe regionu 

Władysław Duda 
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10.06.2013 Dobre praktyki jako instrument 

podnoszenia jakości 

wdrażanych  projektów w 

ramach osi IV LEADER PROW 

2007-2013 

Władysław Duda 

28.08.2013 Produkt lokalny i dziedzictwo 

kulturowe – szansą promocji i 

rozwoju regionu 

Władysław Duda 

21-22.11.2013 Zarządzanie finansami 

i rozliczanie działalności 

wiejskich organizacji 

pozarządowych 

Władysław Duda 

24.11.2014 

 

Przygotowanie strategii 

 i przeprowadzenie analizy 

SWOT 

Władysław Duda 

25-26.11.2014 

 

Określenie celów LSR 

 i wskaźników realizacji 

strategii 

Władysław Duda 

27.11.2014 

 

Metodologia wsparcia 

przygotowywania projektów 

Władysław Duda 

02-03.12.2014 

 

Ewaluacja LGD i LSR Władysław Duda 

04-05.12.2014 

 

Przygotowanie strategii 

komunikacyjnej LGD i metody 

angażowania społeczności 

lokalnych w przygotowanie i 

realizację LSR 

Władysław Duda 

15.04.2010 

 

Jak opracować dobry wniosek 

do POKL 

Magdalena Adamek 

29.04.2010 

 

Zasada równości szans kobiet 

i mężczyzn w POKL 

Magdalena Adamek 
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15.06.2010 

 

Skuteczne raportowanie i 

rozliczanie projektów 

Magdalena Adamek 

21-22.06.2010 1) Warunki i zasady przyznania 

pomocy oraz kryteria wyboru 

projektów w ramach działania 

421 Wdrażanie projektów 

współpracy – omówienie 

rozporządzenia. 

2) Warunki i zasady 

przyznawania pomocy w 

ramach działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju dla 

operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy 

w ramach działań: 311 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej oraz 

312 Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

Magdalena Adamek 

12-13.08.2010 Wdrażanie projektów 

współpracy w ramach Osi 4 

Leader PROW na lata 2007-

2013 

Magdalena Adamek 

08.01.2011 

 

Promocja ekonomii społecznej 

 i zatrudnienia w sektorze 

ekonomii społecznej 

Magdalena Adamek 

16.12.2011 Zasady współpracy NGO z 

administracją publiczną przy 

opracowaniu strategii regionu 

Magdalena Adamek 

05.04.2012 Cele i sposoby ewaluacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

Magdalena Adamek 

09-10.01.2012 Metody rozwiązywania 

konfliktów 

Magdalena Adamek 
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12-13.04.2012 Kreowanie wizerunku regionu 

turystycznego 

Magdalena Adamek 

24-26.04.2012 Profesjonalne prowadzenie 

spotkań 

Magdalena Adamek 

27.08.2012 Rola i zadania lokalnych grup 

działania w aktywizacji 

lokalnych społeczności – formy 

 i metody 

Magdalena Adamek 

16.10.2012 Zarządzanie organizacją 

pozarządową typu partnerstwo 

trójsektorowe w okresie 

przejściowym 

Magdalena Adamek 

28.02-

01.03.2013 

 

Internet jako skuteczne 

narzędzie promocji 

Magdalena Adamek 

12.03.2013 Metodyka budowania 

zintegrowanych 

wielofunkcyjnych strategii – 

LGD wobec wyzwań jakie 

niesie nowy okres 

programowania 

Magdalena Adamek 

17.05.2013 Turystyka a dziedzictwo 

kulturowe regionu 

Magdalena Adamek 

10.06.2013 Dobre praktyki jako instrument 

podnoszenia jakości 

wdrażanych  projektów w 

ramach osi IV LEADER PROW 

2007-2013 

Magdalena Adamek 

28.08.2013 Produkt lokalny i dziedzictwo 

kulturowe – szansą promocji i 

rozwoju regionu 

Magdalena Adamek 

24.11.2014 Przygotowanie strategii Magdalena Adamek 
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  i przeprowadzenie analizy 

SWOT 

25-26.11.2014 

 

Określenie celów LSR 

 i wskaźników realizacji 

strategii 

Magdalena Adamek 

27.11.2014 

 

Metodologia wsparcia 

przygotowywania projektów 

Magdalena Adamek 

02-03.12.2014 Ewaluacja LGD i LSR Magdalena Adamek 

04-05.12.2014 

 

Przygotowanie strategii 

komunikacyjnej LGD i metody 

angażowania społeczności 

lokalnych w przygotowanie i 

realizację LSR 

Magdalena Adamek 

21-22.11.2013 Zarządzanie finansami 

i rozliczanie działalności 

wiejskich organizacji 

pozarządowych 

Joanna Smarc 

21-22.06.2010 1) Warunki i zasady przyznania 

pomocy oraz kryteria wyboru 

projektów w ramach działania 

421 Wdrażanie projektów 

współpracy – omówienie 

rozporządzenia. 

2) Warunki i zasady 

przyznawania pomocy w 

ramach działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju dla 

operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy 

w ramach działań: 311 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej oraz 

Ewelina Budzisz 
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312 Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

12-13.08.2010 Wdrażanie projektów 

współpracy w ramach Osi 4 

Leader PROW na lata 2007-

2013 

Ewelina Budzisz 

15.06.2010 

 

Skuteczne raportowanie i 

rozliczanie projektów 

Ewelina Budzisz 

  

Obie pracownice, które obecnie pracują dla LGD przeszły okres rekrutacyjny  

i swoim doświadczeniem korzystnie wpływają na skuteczność pracy instytucji. Obie 

pracownice zatrudnione są w Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego na podstawie 

umowy o pracę.  

 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że dyrektor biura jest postacią bardzo 

charyzmatyczna, którą członkowie organów LGD oraz pracownice biura postrzegają jako 

„głowę” LGD. W rozmowie na temat komunikacji LGD z otoczeniem, dyrektor biura 

przedstawiony został jako osoba, która występuje publicznie na różnego rodzaju spotkaniach, 

festynach i imprezach okolicznościowych oraz jako osoba dobrze znająca środowisko 

działania samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. W związku z tym 

wszelkiego rodzaju rozmowy, negocjacje i zadania wynikające z partnerstwa (współpracy) są 

ważnym zadaniem właśnie dyrektora biura. Zarówno członkowie organów LGD jak  

i pracownice, bardzo wysoko oceniają wkład pracy dyrektora biura w rozwój stowarzyszenia  

i jakość wdrażania strategii. 

 Organizacja pracy biura jest na poziomie LSR jasno podzielona. Obowiązki 

przypisane dwóm pracownikom oraz dyrektorowi biura nie są jednak w rzeczywistości 

jednoznacznie określone w codziennej pracy. Jak zauważa jedna z pracownic, w biurze 

wszyscy robią wszystko, gdyż jest zbyt mało pracowników, aby się wyspecjalizować  

i zajmować jedynie wąskim obszarem działalności LGD. W sytuacji dwóch pracownic,  

w sytuacji kiedy jedna z nich jest na urlopie, druga jest w stanie bez problemu zastąpić ją  

w bieżących zadaniach. Taki podział obowiązków przy zatrudnieniu dwóch osób jest 

optymalny do funkcjonowania stowarzyszenia, gdyż powoduje możliwość wymienialności 

zadań pracowników. W przyszłości, warto zastanowić się jednak nad zatrudnieniem 
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dodatkowej osoby do pracy w biurze, aby pracownice mogły podjąć omawianą specjalizację  

i szkolić się w danym zakresie. To może wpłynąć na podwyższenie jakości pracy i wdrażania 

LSR, co potwierdza również Zarząd LGD. 

 Odnośnie sprzętu, którym dysponuje LGD warto zauważyć, że zarówno meble jak  

i urządzenia pochodzą z różnych projektów realizowanych przez stowarzyszenie. LGD 

Powiatu Opatowskiego jest niewątpliwie prężnie działającą instytucją, która podejmuje 

działania w różnych projektach europejskich. Szerokie działania LGD przekładają się na 

dużymi możliwościami inwestycji w infrastrukturę. Różne mechanizmy jej finansowania 

wpływają na dobre wyposażenie wszystkich pomieszczeń stowarzyszenia.  

 Oceniając pracę stowarzyszenia warto również zwrócić uwagę że zdecydowana 

większość wnioskodawców oceniła współpracę z biurem na każdym etapie składania  

i realizacji projektu bardzo dobrze. Rozmówcy zwracali uwagę na wysoki poziom 

merytoryczny oraz na miłą atmosferę w trakcie udzielanego doradztwa. Wnioskodawcy mogli 

liczyć zarówno na pomoc dotyczącą technicznych aspektów pisania wniosku, jak i na 

praktyczne wskazówki jak opisywać poszczególne działania w ramach projektu. Nie wszyscy 

respondenci korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD. W przypadku tych 

wnioskodawców należy wyróżnić grupę korzystających z profesjonalnych firm zewnętrznych 

piszących wnioski oraz grupę piszącą wnioski samodzielnie. O ile w pierwszym przypadku 

realizacja projektów kończyła się sukcesem lub niepowodzeniem, tak wśród osób z drugiej 

grupy żaden ze składanych wniosków nie uzyskał dofinansowania Taki stan rzeczy 

potwierdza tezę o niedostosowaniu dokumentów projektu do możliwości przeciętnego, 

niewyspecjalizowanego w pisaniu wniosków człowieka.  

 Potwierdziło się również przekonanie o tym, że ustawowo przewidziane procedury  

i zasady realizacji projektów ze środków LGD zniechęcały do realizacji projektów. Wśród 

rozmówców, którzy rezygnowali z realizacji wniosków pozytywnie ocenionych przez Radę  

i instytucję zewnętrzną wszyscy uznali, że na ich decyzję wpłynęły wyżej wymienione 

czynniki.  

 Oprócz opinii pracowników i członków LGD oraz wnioskodawców na temat 

funkcjonowania biura, warto zwrócić również uwagę na kontrole jakie w latach 2009 – 2014 

przechodziło stowarzyszenie LGD Powiatu Opatowskiego. 
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Lp. Podmiot 

przeprowadzający 

kontrolę 

Rok Zakres kontroli 

1. 

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 

Regionalnego – Biuro PROW  

 

2010 Przeprowadzenie czynności kontrolnych dotyczących 

działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 

ramach PROW 2007-2013 Lokalnej Grupy Działania 

Powiatu Opatowskiego – rok 2009 

2. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 

Regionalnego – Biuro Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  

 

2010 Kontrola projektu „Otwórzcie przed nimi drzwi”. 

Kontrola w zakresie: 

1. Prawidłowości i zgodności rozliczeń finansowych 

wynikających z przedłożonych i zatwierdzonych 

wniosków o płatność. 

2. Zgodności realizacji projektu z umową i 

harmonogramem. 

3. Poprawności dokumentacji dotyczącej personelu 

projektu. 

4. Sposobu rekrutacji uczestników projektu. 

5. Sposobu pozyskiwania, przechowywania oraz 

przetwarzania danych o uczestnikach projektu. 

6. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o 

płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego 

oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą 

realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 

7. Poprawności udzielania zamówień publicznych 

związanych z realizacją projektu, 

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 

9. Poprawności udzielania pomocy publicznej. 

10. Sposobu realizacji działań promocyjnych. 

11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji 

dokumentacji projektu. 

12. Osiągnięcia założonych rezultatów(twardych i 

miękkich) zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

3. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 

Regionalnego – Biuro Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  

 

2010 Kontrola projektu „Nowe kwalifikacje – nowe 

możliwości”. Kontrola w zakresie: 

1. Prawidłowości i zgodności rozliczeń finansowych 

wynikających z przedłożonych i zatwierdzonych 

wniosków o płatność. 



22 

 

2. Zgodności realizacji projektu z umową i 

harmonogramem. 

3. Poprawności dokumentacji dotyczącej personelu 

projektu. 

4. Sposobu rekrutacji uczestników projektu. 

5. Sposobu pozyskiwania, przechowywania oraz 

przetwarzania danych o uczestnikach projektu. 

6. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o 

płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego 

oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą 

realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 

7. Poprawności udzielania zamówień publicznych 

związanych z realizacją projektu, 

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 

9. Poprawności udzielania pomocy publicznej. 

10. Sposobu realizacji działań promocyjnych. 

11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji 

dokumentacji projektu. 

4. 

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 

Regionalnego – Biuro PROW  

 

2011 Przeprowadzenie czynności kontrolnych dotyczących 

wniosku o płatność końcową Lokalnej Grupy 

Działania Powiatu Opatowskiego - działanie 431 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja w ramach PROW 2007-

2013 – rok 2010. 

5. 

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 

Regionalnego – Biuro PROW  

 

2011 Przeprowadzenie czynności kontrolnych wniosku  

o płatność pośrednią -  Etap I, realizowanego przez 

Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego – 

działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 

ramach PROW 2007-2013. 

6. 

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 

Regionalnego – Biuro PROW  

 

2012 Sprawdzenie poprawności dokonania przez LGD 

wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” pod względem 

zgodności 

 z przepisami prawa, PROW 2007-2013 i umową o 

warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii 

rozwoju (tzw. umowa „ramowa”). Kontrolą objęty 

został wybór operacji dla naborów wniosków 

 o dofinansowanie przeprowadzonych w dn. 12-27 
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stycznia 2012r. w zakresie: 

- operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”; 

- małych projektów 

- „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, 

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  

Zakres kontroli obejmował: 

-prawidłowość i terminowość wykonywania zadań 

związanych z dokonywaniem przez LGD wyboru 

operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju”; 

-przestrzeganie przyjętych przez LGD procedur 

 i kryteriów oceny; 

- prawidłowość wykonania zobowiązań wynikających  

z umowy ramowej; 

- przestrzeganie zgodności z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 

Regionalnego – Biuro PROW 

Kielce 

 

2012 Przedmiotem kontroli było sprawdzenie 

poprawności dokonania przez LGD wyboru operacji 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” pod względem zgodności z przepisami 

prawa, PROW 2007-2013 i umową  

o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii 

rozwoju(tzw. umowa ‘’ramowa”) w związku ze skargą 

wnioskodawcy na poprawność przeprowadzonego 

wyboru. Kontrolą objęty został wybór operacji dla 

naboru wniosków o dofinansowanie 

przeprowadzonego w dniach 16-31.08.2012r.  

w zakresie małych projektów. 

Zakres czynności kontrolnych obejmował przede 

wszystkim: 

- prawidłowość i terminowość wykonywanych zadań 

związanych z dokonywaniem przez LGD wyboru 

operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju”, 

- przestrzeganie przyjętych przez LGD procedur i 

kryteriów oceny, 

- prawidłowości wykonania zobowiązań 
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wynikających  

z umowy ramowej; 

- przestrzeganie zgodności z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział w Kielcach 

2013 1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na 

ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do 

których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz 

zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz 

dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania 

wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych 

dla celów ubezpieczeń społecznych. 

9. Agencja Rynku Rolnego 2013 Sprawdzenie poprawności dystrybucji artykułów 

spożywczych w ramach Programu PEAD w 2013 

roku. 

10. Świętokrzyskie Biuro 

Rozwoju Regionalnego Biuro 

PROW  

2014 Sprawdzenie poprawności dokonania przez LGD 

wyboru operacji  

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” pod względem zgodności z przepisami 

prawa, PROW 2007-2013 i umową o warunkach i 

sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (tzw. 

umowa „ramowa”) w związku ze skargą 

wnioskodawcy na poprawność przeprowadzonego 

wyboru. Kontrolą objęte zostało sprawdzenie 

poprawności wyboru operacji złożonych przez 

Towarzystwo Upowszechniania Kultury 

Staropolskiej „Śmiłowski Dwór” w ramach naboru 

wniosków o dofinansowanie przeprowadzonego w 

dniach 15.01-04.02.2014r. w zakresie małych 

projektów oraz rozpatrzenia odwołań od decyzji 

Rady. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczył skargi i 

obejmował przede wszystkim sprawdzenie: 

- prawidłowości i terminowości wykonywania zadań 

związanych z dokonywaniem przez LGD wyboru 
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operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju”, 

- przestrzegania przyjętych przez LGD procedur  

i kryteriów oceny, 

- prawidłowości wykonania zobowiązań 

wynikających  

z umowy ramowej, 

- przestrzegania zgodności z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 Wśród instytucji, które przeprowadzały kontrole były Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 

Regionalnego – Biuro PROW, Agencja Rynku Rolnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

oddział w Kielcach oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres prowadzonych kontroli obejmował różne aspekty 

prowadzenia dokumentacji i rozliczania poszczególnych działań i projektów. Kontrole miały 

na celu przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości i terminowości wykonywania zadań 

związanych z dokonywaniem przez LGD wyboru operacji w ramach poszczególnych działań,  

przestrzegania przyjętych przez LGD procedur i kryteriów oceny, prawidłowości wykonania 

zobowiązań wynikających z umowy ramowej, a także przestrzegania zgodności  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

  Ważnym aspektem pracy biura jest prowadzone doradztwo dla potencjalnych 

wnioskodawców. W opinii pracowników, w minionym okresie programowania przyjęty 

schemat pomocy wnioskodawcom się sprawdzał i był dobry. Nie było zorganizowanych 

specjalnych punktów informacji, ale osoby zainteresowane dzwoniły i mogły przyjść do 

biura. W zależności od rodzaju podmiotu, który starał się złożyć wniosek, praca z nim 

wyglądała różnie. W sytuacji, kiedy podmiotem składającym wniosek był samorząd, kontakt 

pracowników biura ograniczał się do kontaktu z osobą piszącą wniosek w Urzędzie Gminy. 

Zazwyczaj były to osoby kompetentne i z dużym doświadczeniem w składaniu wniosków 

europejskich, dlatego tutaj doradztwo sprowadzało się do wymiany kilku telefonów. W miarę 

upływu czasu, osoby piszące wnioski w gminach nauczyły się doskonale wypełniać 

formularze, dlatego po kilku latach, pomoc zaczęła być zbyteczna. Inaczej było jednak  

z przedstawicielami organizacji społecznych. To z nimi najwięcej czasu spędzały pracownice 

biura. Dochodziło do sytuacji, w których pracownice biura pisały niemal cały wniosek dla 

wnioskodawcy. Taka sytuacja miała miejsce najczęściej w przypadku przedstawicieli 

związków wyznaniowych. 
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  2009 2010 2011 2012 2013 2014 RAZEM 

Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób 
fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą) 

0 13 9 33 10 0 65 

Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą) 

0 4 9 24 5 0 42 

Organizacje pozarządowe 0 5 9 12 5 3 34 

Inne podmioty 11 18 12 16 12 14 83 

RAZEM 11 40 39 85 32 17 224 

 Pomimo tego, co sugerowały pracownice biura, dane zastane pokazują, że najwięcej 

porad udzielono podmiotom skategoryzowanym jako inne, czyli związkom wyznaniowym  

i instytucjom JST. W dalszej kolejności, najwięcej porad udzielono osobom fizycznym  

z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (65) oraz 

przedsiębiorcom (42). Najmniej pomocy udzielono natomiast organizacjom pozarządowym 

(34). Świadczy to o dużym relatywnie dużym zainteresowaniu wnioskami większości 

wymienionych grup. W przyszłości warto skupić działania mające na celu zaktywizowanie 

NGO, które najmniej korzystały z pomocy doradczej w biurze LGD. 

 Warto również zwrócić uwagę na liczbę wniosków, które były składane  

w poszczególnych działaniach w latach 2009-2014. 

 Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wybranych 
operacji 

Małe projekty 119 103 

Odnowa i rozwój wsi 25 22 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 6 5 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 

6 6 

 Jak pokazuje powyższa tabela, liczba złożonych wniosków niewiele różni się od 

liczby wybranych operacji. Ilościowy rozkład składanych wniosków w poszczególnych 

działaniach nie dziwi i odzwierciedla opinie przedstawicieli LGD na temat zainteresowania 

poszczególnymi działaniami. 

 Pracownice biura LGD najmniej czasu poświęcały natomiast na pracę z podmiotami 

starającymi się o finansowanie z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

oraz Zakładanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Tutaj, polityka biura była odmienna niż  

w przypadku pozostałych działań, w których pomagali w całości pisania wniosków. Dla tych 

podmiotów pracownice biura sprawdzały gotowe wnioski pod względem jedynie formalnego 
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spełniania warunków przystąpienia do konkursu. Uznano, że szczegółowa pomoc przy 

pisaniu wniosków może przełożyć się – w przypadku niewybrania wniosku – na pretensje  

i roszczenia wnioskodawców. W związku z tym, polecano korzystanie z usług firm 

zewnętrznych trudniących się przygotowywaniem wniosków. Takie działanie mogło mieć 

wpływ na relatywnie małą liczbę składanych przez osoby fizyczne projektów, dlatego  

w przyszłości pozostając w zgodzie z zasadą bezstronności, biuro LGD powinno położyć 

większy nacisk na szkolenia i działania informacyjne, które zmotywują przedsiębiorców  

i rolników do składania wniosków. 

 Warto również zwrócić uwagę, że ze względu na bogatą działalność stowarzyszenia 

również w projektach realizowanych poza PROW, biuro pomaga mieszkańcom w składaniu 

wniosków w różnych programach europejskich. Wynika to z dużego doświadczenia w tej 

materii. Takie działania należy uznać za cenne i warto je kontynuować w przyszłości. 

Członkowie Zarządu zwrócili uwagę, że środki przeznaczane na rozwój przedsiębiorczości są 

generalnie duże, jednak w podziale na pojedynczych beneficjentów często zbyt małe, aby 

można było myśleć o „poważnej” inwestycji. W tym kontekście, doradcza rola biura, która 

wykracza poza PROW jest zasadna i powinna prowadzić do realizacji dużych projektów 

przynoszących korzyści dla społeczności lokalnej. 

 W opinii pracowników, wnioski przygotowywane przez wnioskodawców są na 

dobrym poziomie i nie zdarza się sytuacja, żeby jakiś wniosek został odrzucony z przyczyn 

formalnych. Zdecydowana większość składanych dokumentów jest przed złożeniem do oceny 

prezentowana w biurze. Jak zaznaczają pracownice „rzadko zdarza się tak, żeby jakiś wniosek 

został złożony bez wcześniejszej, naszej pomocy”. To powoduje, że wnioski są na wysokim 

poziomie, a o ich odrzuceniu decydują jedynie limity środków. 

Ocena pracy organów LGD  

Kolejnym analizowanym wątkiem w kontekście funkcjonowania stowarzyszenia są 

organy LGD oraz relacje pomiędzy nimi, a także aktywność członków niefunkcyjnych LGD. 

Jak podkreślają pracownice biura jak i członkowie LGD, wśród wszystkich członków LGD są 

zarówno aktywne jak i nieaktywne osoby. W związku z tym, że obszar działania LGD się 

zmieniał w czasie i kilka gmin zostało włączonych do sąsiednich LGD-ów, część obecnych 

członków mieszka w gminie, która przynależy do innego LGD, co jest dość ciekawym 

zjawiskiem, rzadko spotykanym w skali kraju. Co ważne, są to osoby względnie aktywne i na 
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które można liczyć w ramach współpracy w terenie. Członkowie Zarządu uważają, że 

wszyscy członkowie LGD są aktywni, gdyż nawet jeśli nie interesują się pracą 

stowarzyszenia jako instytucji, to w terenie angażują się w różne inicjatywy, promując w ten 

sposób działania oddolne zgodne z podejściem Leader. Dodatkowo, biuro wysyła do 

wszystkich członków maile z informacjami na temat naborów, czy organizowanych 

wydarzeń. Członkowie są pośrednikami informacji pomiędzy biurem a mieszkańcami i – 

zdaniem Zarządu – w tej materii można liczyć na wszystkich członków LGD. Warto również 

zauważyć, że wśród wszystkich członków LGD, relatywnie mało jest takich, którzy nie 

sprawują żadnej funkcji, co dodatkowo wpływa na fakt, że wszyscy członkowie LGD są 

oceniani jako aktywni. 

 W ramach badań prowadzonych w stowarzyszeniu zadano również szereg pytań 

dotyczących relacji między organami LGD. Przedstawiciele LGD byli zgodni co do tego, że 

w historii działalności LGD Powiatu Opatowskiego nie było sytuacji konfliktowych, które 

wpłynęłyby na działalność instytucji. Stowarzyszenie ma wyspecjalizowane organy, które 

spełniają swoje funkcje i wzajemnie oczekują od siebie wywiązywania się z powierzonych 

zadań. Zarówno Rada jak i Zarząd są wspierane przez biuro LGD, które przygotowuje 

dokumentację i dba o to, aby przedstawiciele obu organów mieli zawsze przedstawiane pełne 

i poprawne merytorycznie informacje w sytuacji zwrócenia się z zapytaniem do 

pracowników. Spośród dwóch wspomnianych organów, biuro więcej pracy poświęca Radzie, 

co wynika z obowiązku przygotowywania dokumentacji na posiedzenia, na których Rada 

ocenia wnioski. LGD nie zdecydowało się na wprowadzenie oceny elektronicznej wniosków, 

w związku z czym biuro przygotowuje wszelką potrzebną dokumentację w formie 

drukowanej. Dodatkowo, pracownice biura referują kolejne wnioski na spotkaniach Rady, 

przed głosowaniem.  

 W historii głosowań nad wnioskami zdarzały się również takie, w których nie 

uzyskiwano quorum ze względu na niewystarczający odsetek reprezentacji danego sektora  

w ocenie wniosków. Takie sytuacje były jednak rozwiązywane na bieżąco i jeśli istniała taka 

potrzeba, osoby przyjeżdżały na głosowanie, aby formalne warunki były spełnione. Ważnym 

dokumentem podpisywanym przez członków Rady jest deklaracja bezstronności, której 

podpisanie oznacza, że radny nie może brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem, z którym 

jest związany osobiście lub/i poprzez pełnioną funkcję. Wprowadzenie tego dokumentu 

należy uznać za szczególnie wartościowe w kontekście etycznym.  
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 Praca Zarządu została oceniona przez wszystkich reprezentantów LGD bardzo dobrze. 

Jedyny obszar problemowy, który jednak obecnie został już rozwiązany dotyczył przelewów 

bankowych. Przed 2015 rokiem realizacja przelewów bankowych była utrudniona, gdyż 

wymagała zbierania podpisów członków Zarządu. W sytuacji, kiedy przelew trzeba było 

zrobić pilnie, pojawiały się problemy z dostępnością i koniecznością poświęcania sporej ilości 

czasu na spełnienie formalnych warunków realizacji przelewu. Od bieżącego roku sytuacja 

została poprawiona, a przelewy osoby z pełnomocnictwem mogą wykonywać przez Internet.  

 Również praca Rady została oceniona wysoko. W ramach oceny wniosków, czyli 

głównego zadania tego organu, w okresie funkcjonowania LGD nie zdarzyły się sytuacje 

poważnego konfliktu. Dla wszystkich samorządów obliczono taką samą składkę 

członkowską, co pozwalało uniknąć pokusy chęci realizacji maksymalnie wielu projektów we 

własnej gminie. Kryteria zamieszczone na karcie oceny były również tak skonstruowane, że 

oceniający kierowali się jedynie zasadą merytorycznego uzasadnienia realizacji projektu.  

 Oceniając pracę Rady warto zwrócić uwagę na zmiany we frekwencji osób podczas 

głosowań. Jak zostało to powiedziane, udział w głosowaniu nad wnioskami do wdrażania 

LSR jest najważniejszym zadaniem Radnych, w związku z czym, ich udział w posiedzeniach 

jest miarą aktywności i zaangażowania w pracę. 

Data Posiedzenia Uprawnieni do 

uczestnictwa 

członkowie organu 

decyzyjnego 

Obecni na posiedzeniu 

spośród uprawnionych 

do uczestnictwa 

Frekwencja na 

posiedzeniu 

(%) 

18.11.2009 13 13 100 

01.12.2009 13 13 100 

09.12.2009 13 13 100 

12.04.2010 13 13 100 

20.04.2010 13 13 100 

07.05.2010 13 13 100 

02.11.2010 13 13 100 

15.11.2010 13 13 100 

26.11.2010 13 13 100 

02.12.2010 13 13 100 

24.12.2010 13 13 100 

23.05.2011 12 12 100 

02.06.2011 12 12 100 
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13.06.2011 12 12 100 

30.01.2012 – 

10.02.2012 

12 12 100 

23.05.2012 12 12 100 

03.09.2012 12 10 83 

24.09.2012 12 9 75 

08.11.2012 13 10 77 

11.12.2012 13 11 85 

27.05.2013 13 10 77 

05.09.2013 13 10 77 

07.02.2014 13 10 77 

27.02.2014 13 4 31 

07.03.2014 13 10 77 

02.06.2014 13 8 62 

07.08.2014 13 9 69 

 Tabela pokazuje, że w latach 209-2014 odbyło się 27 posiedzeń. W omawianym 

okresie czasu liczba uprawnionych do uczestnictwa członków organu decyzyjnego wahała się 

między 12, a 13 osób. Jak widać, do połowy roku 2012 wszystkie posiedzenia odbywały się  

z frekwencją 100%, natomiast od tego czasu widać wyraźną zmianę. Obniżenie frekwencji 

trwa do końca analizowanego okresu, a na początku 2014 roku, frekwencja nie osiągnęła 

wymaganego stanu, aby móc podejmować decyzje. W przyszłości należy zadbać, aby 

frekwencja utrzymała się na średnim poziomie i przedsięwziąć działania służące jej 

podwyższeniu. Należy zatem przeprowadzić rozmowę z Radnymi dotyczącą powodów nie 

uczestnictwa w posiedzeniach. Być może wystarczy przełożyć godzinę spotkań lub dzień 

tygodnia, aby frekwencja wróciła do rewelacyjnego stanu sprzed 2012 roku. 

 Ostatnim organem, który funkcjonuje w ramach stowarzyszenia jest Komisja 

Rewizyjna. Tak jak w innych LGD-ach, tak i w LGD Powiatu Opatowskiego, Komisja 

Rewizyjna pełni funkcję nadzorczą (kontrolną). Wypowiedzi wszystkich reprezentantów 

LGD świadczą o tym, że członkowie tego organu dobrze wywiązują się z obowiązków. Ich 

praca nie wpływa jednak znacząco na rozwój stowarzyszenia, gdyż sprowadza się do spotkań 

zatwierdzających sprawozdania roczne i podejmujących uchwałę o udzieleniu absolutorium 

dla Zarządu. 
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Działania promocyjne i informacyjne 

 Niezwykle ważnym aspektem działalności LGD są podejmowane działania 

komunikacyjne. W opinii przedstawicieli LGD, podejmowane do tej pory działania są 

skuteczne. Jedna z pracownic biura uznała nawet, że około 70% mieszkańców obszaru 

działania LGD powinno słyszeć o LGD Powiatu Opatowskiego. Tak wysoki odsetek byłby 

rewelacyjnym wynikiem i rzeczywiście wskazywałby na wysoką skuteczność 

podejmowanych działań. Badania ilościowe pokazują, że w rzeczywistości odsetek 

mieszkańców, którzy rozpoznają LGD Powiatu Opatowskiego wynosi nawet więcej niż 

zakładany przez pracownicę biura. Aż 74% respondentów uznało, że słyszało o działającym 

w regionie stowarzyszeniu LGD Powiatu Opatowskiego.  

 

 Tak wysoki odsetek wskazań potwierdzających znajomość LGD należy uznać za duży 

sukces LGD. W związku z tym, w przyszłości należy podtrzymywać wykorzystywane metody 

komunikacji z otoczeniem, a także nadal prowadzić tak szeroką działalność społeczną, jaką 

charakteryzuje się omawiany LGD. Jak pokazuje poniższa tabela, wśród działań mających na 

celu rozpowszechnianie informacji o LGD i zasadach przyznawania pomocy finansowej  

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, stowarzyszenie podejmowało 

wiele, zróżnicowanych działań, które należy kontynuować.  

74% 

26% 

Czy słyszał/a Pan/Pani o działającym w tym regionie 
stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania (LGD) 

Powiatu Opatowskiego" (n=350) 

Tak Nie
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Data Miejsce Opis 

22.01.2009, 

15.10.2009 

Gmina Ożarów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat założeń LSR oraz jej 

realizacji w latach funkcjonowania LGD, 

zasad przyznawania pomocy finansowej,  

harmonogramu ogłaszania konkursów na 

realizację LSR.   

30.01.2009 

27.10.2009 

Gmina 

Wojciechowice 

Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat założeń LSR oraz jej 

realizacji w latach funkcjonowania LGD, 

zasad przyznawania pomocy finansowej,  

harmonogramu ogłaszania konkursów na 

realizację LSR.   

02.02.2009 

24.11.2009 

Gmina Opatów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat założeń LSR oraz jej 

realizacji w latach funkcjonowania LGD, 

zasad przyznawania pomocy finansowej,  

harmonogramu ogłaszania konkursów na 

realizację LSR.   

03.02.2009 

30.11.2009 

Gmina Tarłów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat założeń LSR oraz jej 

realizacji w latach funkcjonowania LGD, 

zasad przyznawania pomocy finansowej,  

harmonogramu ogłaszania konkursów na 

realizację LSR.   

11.02.2009 

15.12.2009 

Gmina Iwaniska Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat założeń LSR oraz jej 

realizacji w latach funkcjonowania LGD, 

zasad przyznawania pomocy finansowej,  

harmonogramu ogłaszania konkursów na 

realizację LSR.   

25.09.2009 www.lgdopatow.pl Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu: 

„Małe projekty” oraz „Odnowa i Rozwój 
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Wsi”.  

25.09.2009 Wiadomości 

Świętokrzyskie 

Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu: 

„Małe projekty” oraz „Odnowa i Rozwój 

Wsi”. 

26.10.2009 Wiadomości 

Świętokrzyskie 

Artykuł prasowy dotyczący realizacji LSR, 

zasad przyznawania pomocy w zakresie 

„Małych projektów’ oraz „Odnowy i Rozwoju 

Wsi” a także terminów ogłoszenia naboru 

wniosków na te działania. 

15.01.2010 

23.09.2010 

Gmina 

Wojciechowice 

Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat zasad  przyznawania pomocy 

finansowej na działania z zakresu „Małe 

projekty:, „Odnowa i rozwój wsi”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” a także przedstawienie  

harmonogramu ogłaszania w/w konkursów. 

21.01.2010, 

08.11.2010 

 

Gmina Opatów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat zasad  przyznawania pomocy 

finansowej na działania z zakresu „Małe 

projekty:, „Odnowa i rozwój wsi”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” a także przedstawienie  

harmonogramu ogłaszania w/w konkursów. 

03.02.2010, 

10.12.2010 

Gmina Tarłów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat zasad  przyznawania pomocy 

finansowej na działania z zakresu „Małe 

projekty:, „Odnowa i rozwój wsi”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” a także przedstawienie  

harmonogramu ogłaszania w/w konkursów. 
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10.02.2010, 

03.09.2010 

Gmina Iwaniska Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat zasad  przyznawania pomocy 

finansowej na działania z zakresu „Małe 

projekty:, „Odnowa i rozwój wsi”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” a także przedstawienie  

harmonogramu ogłaszania w/w konkursów. 

31.03.2010, 

10.12.2010 

Gmina Ożarów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat zasad  przyznawania pomocy 

finansowej na działania z zakresu „Małe 

projekty:, „Odnowa i rozwój wsi”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” a także przedstawienie  

harmonogramu ogłaszania w/w konkursów. 

15.01.2010 

23.09.2010 

Gmina 

Wojciechowice 

Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat zasad  przyznawania pomocy 

finansowej na działania z zakresu „Małe 

projekty:, „Odnowa i rozwój wsi”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” a także przedstawienie  

harmonogramu ogłaszania w/w konkursów. 

12.01.2011 

 

Gmina Iwaniska Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat realizacji LSR za rok 2010, 

kierunków realizacji w dalszych latach 

funkcjonowania LGD, terminów ogłaszania 

konkursów w zakresie „Małe projekty”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz zasadach przyznawania 

pomocy finansowej. 

13.01.2011 Gmina Informacja udzielana podczas sesji Rady 
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Wojciechowice Gminy na temat realizacji LSR za rok 2010, 

kierunków realizacji w dalszych latach 

funkcjonowania LGD, terminów ogłaszania 

konkursów w zakresie „Małe projekty”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz zasadach przyznawania 

pomocy finansowej. 

17.01.2011 

 

Wiadomości 

Świętokrzyskie 

Artykuł prasowy dotyczący działalności LGD, 

ogłoszonych konkursów z zakresu „Odnowa i 

rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” a także planowanego 

do ogłoszenia konkursu z zakresu 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz zasadach przyznawania 

pomocy finansowej. 

27.01.2011 Gmina Tarłów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat realizacji LSR za rok 2010, 

kierunków realizacji w dalszych latach 

funkcjonowania LGD, terminów ogłaszania 

konkursów w zakresie „Małe projekty”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz zasadach przyznawania 

pomocy finansowej. 

23.02.2011 Gmina Opatów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat realizacji LSR za rok 2010, 

kierunków realizacji w dalszych latach 

funkcjonowania LGD, terminów ogłaszania 

konkursów w zakresie „Małe projekty”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz zasadach przyznawania 

pomocy finansowej. 

01.04.2011 Gmina Iwaniska Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat realizacji LSR za rok 2010, 
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kierunków realizacji w dalszych latach 

funkcjonowania LGD, terminów ogłaszania 

konkursów w zakresie „Małe projekty”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz zasadach przyznawania 

pomocy finansowej. 

10.05.2011 Gmina Ożarów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat realizacji LSR za rok 2010, 

kierunków realizacji w dalszych latach 

funkcjonowania LGD, terminów ogłaszania 

konkursów w zakresie „Małe projekty”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz zasadach przyznawania 

pomocy finansowej. 

11.05.2011 Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Św. 

Wojciecha Biskupa i 

Męczennika w 

Wojciechowicach 

Spotkanie z proboszczem Parafii oraz Radą 

Parafialną odnośnie realizacji LSR oraz 

możliwości składania wniosków do LGD w 

ramach realizacji LSR w zakresie małych 

projektów oraz działania „Odnowa i rozwój 

wsi” a także zasadach przyznawania pomocy 

finansowej. 

12.05.2011 Gmina Iwaniska Spotkanie z pracownikami Gminy Iwaniska 

oraz Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór 

w Ujeździe nt. konkursów, które będą 

ogłoszone w 2011r. w zakresie małych 

projektów oraz działania „Odnowa i rozwój 

wsi”, o możliwości składania wniosków w tym 

zakresie oraz zasadach przyznawania pomocy 

finansowej. 

13.05.2011 Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. 

Przemienienia 

Pańskiego w 

Spotkanie z proboszczem Parafii oraz Radą 

Parafialną odnośnie realizacji LSR oraz 

możliwości składania wniosków do LGD w 

ramach realizacji LSR w zakresie małych 
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Przybysławicach projektów oraz działania „Odnowa i rozwój 

wsi” a także zasadach przyznawania pomocy 

finansowej. 

26.05.2011 Szkolenie lokalnych 

liderów – Bałtów 

Szkolenie w zakresie zasad przyznawania 

pomocy finansowej oraz wypełniania wniosku 

o przyznanie pomocy w zakresie działania 

„Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”. 

 

05.09.2011 

Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Św. 

Michała Archanioła w 

Lasocinie 

Spotkanie z proboszczem Parafii oraz Radą 

Parafialną odnośnie realizacji LSR oraz 

możliwości składania wniosków do LGD w 

ramach realizacji LSR w zakresie małych 

projektów oraz działania „Odnowa i rozwój 

wsi” a także zasadach przyznawania pomocy 

finansowej. 

13.09.2011 Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Św. 

Anny w Janikowie 

Spotkanie z proboszczem Parafii oraz Radą 

Parafialną odnośnie realizacji LSR oraz 

możliwości składania wniosków do LGD w 

ramach realizacji LSR w zakresie małych 

projektów oraz działania „Odnowa i rozwój 

wsi” a także zasadach przyznawania pomocy 

finansowej. 

25.11.2011 Gmina Tarłów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat realizacji LSR, terminów 

ogłaszania konkursów w 2012r. w zakresie 

małych projektów, działania „Odnowa 

 i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej” oraz 

zasadach przyznawania pomocy finansowej. 

28.11.2011 Gmina 

Wojciechowice 

Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat realizacji LSR, terminów 

ogłaszania konkursów w 2012r. w zakresie 

małych projektów, działania „Odnowa 
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 i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej” oraz 

zasadach przyznawania pomocy finansowej. 

30.11.2011 Gmina Opatów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat realizacji LSR, terminów 

ogłaszania konkursów w 2012r. w zakresie 

małych projektów, działania „Odnowa 

 i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej” oraz 

zasadach przyznawania pomocy finansowej. 

02.12.2011 Gmina Ożarów Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat realizacji LSR, terminów 

ogłaszania konkursów w 2012r. w zakresie 

małych projektów, działania „Odnowa 

 i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej” oraz 

zasadach przyznawania pomocy finansowej. 

02.12.2011 Gmina Iwaniska Informacja udzielana podczas sesji Rady 

Gminy na temat realizacji LSR, terminów 

ogłaszania konkursów w 2012r. w zakresie 

małych projektów, działania „Odnowa 

 i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej” oraz 

zasadach przyznawania pomocy finansowej. 

26.08.2012 Kaliszany (Festyn 

Rodzinny). 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

12.08.2012 Bidziny (Opatowski Rozpowszechnianie informacji oraz 
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Piknik Kulinarny). materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

07.08.2012 

 

Tarłów  Działania doradcze dla beneficjentów w 

związku z ogłoszonym naborem w zakresie 

działania „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój 

wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw. 

06.08.2012 

 

Ożarów  Działania doradcze dla beneficjentów w 

związku z ogłoszonym naborem w zakresie 

działania „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój 

wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. 

03.08.2012 

 

 

Wojciechowice 

 

Działania doradcze dla beneficjentów w 

związku z ogłoszonym naborem w zakresie 

działania „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój 

wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. 

02.08.2012 

 

 

Opatów  Działania doradcze dla beneficjentów w 

związku z ogłoszonym naborem w zakresie 

działania „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój 

wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. 

01.08.2012 

 

Wojciechowice 

(Centrum 

Szkoleniowe LGD). 

 

Szkolenie lokalnych liderów w zakresie 

działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, warsztaty. 

30.07.2012 

 

Wojciechowice 

(Centrum 

Szkoleniowe LGD). 

 

Szkolenie lokalnych liderów w zakresie 

działania „Odnowa i rozwój wsi”, warsztaty. 

25.07.2012 

 

Wojciechowice 

(Centrum 

Szkolenie lokalnych liderów w zakresie 

działania „Małe projekty”, warsztaty. 
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 Szkoleniowe LGD). 

22.07.2012 Zielonka (5-lecie 

Zespołu Ludowego 

„Stańczanie” 

Rozpowszechnianie informacji oraz nt. 

działalności LGD Powiatu Opatowskiego oraz 

założeń LSR, działania doradcze 

23.06.2012 Ożarów (Festyn 

Rodzinny) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

23.06.2012 Ożarów (Festyn 

Rodzinny) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

26.05.2012 Iwaniska (Opatowska 

Wystawa Koni) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

24.05.2012 

 

Nowe (Gospodarstwo 

Agroturystyczne 

„Sielska Dolina”) 

Szkolenie lokalnych liderów w zakresie 

działania „Małe projekty”, warsztaty. 

02.01.2012 Ożarów  Działania doradcze dla beneficjentów w 

związku z ogłoszonym naborem w zakresie 

działania „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój 

wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”. 

03.01.2012 Wojciechowice  Działania doradcze dla beneficjentów w 

związku z ogłoszonym naborem w zakresie 

działania „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój 

wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”. 
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10.04.2013 Opatów (Targi 

Edukacji 

 i Pracy) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu  

Opatowskiego oraz założeń LSR, działania 

doradcze. 

31.05 -

01.06.2013 

 

 

Opatów (Regionalne 

Targi Twórczości 

Ludowej) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

22-23.06.2013 Ożarów (Dni 

Ożarowa) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

11.08.2013 Tarłów(Piknik 

Rodzinny) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

25.08.2013 Lasocin (Dożynki 

Gminne) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

26.09.2013 Opatów(Wojewódzkie 

Targi Edukacji i 

Pracy) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

04.05.2014 (Nowe)Święto 

Kwitnącej Wiśni  

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

31.05 .2014 

 

 

Ożarów (Piknik 

Edukacyjno-

Kulturalny 

„Tradycyjnie 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 
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Nowocześni” 

01.06.2014                                                                                                                                                                                                                                                                 Opatów (Regionalne 

Targi Twórczości 

Ludowej” 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

21-22.06.2014 Ożarów (Dni 

Ożarowa) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

10.08.2014 Opatów (Piknik 

Rodzinny) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

16.08.2014 Kaliszany(Piknik 

Edukacyjno-

Kulturalny 

„Tradycyjnie 

Nowocześni” 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

24.08.2014 Przybysławice 

(Dożynki Parafialne i 

Piknik Rodzinny) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

31.08.2014 Lasocin (Dożynki 

Gminne) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

06.09.2014 Dębno (Piknik 

Rodzinno-

Integracyjny) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 
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13.11.2014 Opatów(Powiatowe 

Targi Edukacji i 

Pracy) 

Rozpowszechnianie informacji oraz 

materiałów informacyjnych nt. działalności 

LGD Powiatu Opatowskiego oraz założeń 

LSR, działania doradcze. 

 Natomiast łączną liczbę uczestników wydarzeń promocyjnych i informacyjnych 

przedstawia kolejna tabela. 

Rok Liczba uczestników 

działań 

promocyjnych 

Liczba uczestników 

działań informacyjnych 

2009 300 2000 

2010 700 4 000 

2011 0 352 

2012 2 000 6 265 

2013 2 200 3 192 

2014 3 000 33 088 

 Można zatem powiedzieć, że łączna liczba uczestników, do których trafiły działania 

promocyjne i informacyjne LGD jest stosunkowo duża. W przyszłości należy podjąć starania, 

aby utrzymać osiągnięty wynik. 

Wszyscy reprezentanci LGD uznali, że podejmowane działania są skuteczne, co 

rzeczywiście znajduje odzwierciedlenie w zebranych danych. Wśród badanych istniała jednak 

rozbieżność co do tego, która z wykorzystywanych dróg komunikacji jest najskuteczniejsza. 

Pracownice biura zgodnie uznały, że promocja poprzez imprezy lokalne, pojawianie się na 

wydarzeniach gminnych i powiatowych są najbardziej skutecznymi kanałami komunikacji  

z mieszkańcami. Członkowie organów stwierdzili jednak, że najskuteczniejsze jest 

zamieszczanie ogłoszeń w prasie, na stronach www LGD oraz poprzez radio. Udział  

w imprezach i rozdawane tam ulotki wymienili w dalszej kolejności.  

W kwestii skuteczności działań komunikacyjnych, respondenci mieli odpowiedzieć na 

dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczyło sytuacji, z których respondent miał okazję spotkać się 

z różnymi obszarami działalności LGD, natomiast drugie, dotyczyło preferowanych kanałów 

komunikacji. W związku z pierwszym pytaniem, respondenci mieli ustosunkować się do 

konkretnych sytuacji z którymi mogą kojarzyć działalność stowarzyszenia. Na zadane w ten 
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sposób pytanie odpowiadali jedynie respondenci, którzy w poprzednim pytaniu stwierdzili, że 

spotkali się z LGD Powiatu Opatowskiego, czyli blisko ¾ wszystkich badanych. 
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Tak; 94% 

Tak; 45% 

Tak; 69% 

Tak; 15% 

Tak; 37% 

Tak; 26% 

Nie; 6% 

Nie; 55% 

Nie; 31% 

Nie; 85% 

Nie; 63% 

Nie; 74% 

Zna Pan/Pani projekty z terenu mojej gminy, które
zostały zrealizowane dzięki LGD?

Brał/a Pan/Pani udział w spotkaniach
aktywizujących lub konsultacjach w Pana/i gminie?

Brał/a Pan/Pani udział w wydarzeniach (np. festyny,
spływy kajakowe), które współorganizowało LGD?

Brał/a Pan/Pani udział w projekcie realizowanym w
partnerstwie z LGD (np. finansowanym z PO KL)?

Korzystał/a Pan/Pani z doradztwa w biurze LGD?

Składał/a lub planował/a Pan/Pani złożyć wniosek o
dofinansowanie projektu przez LGD?

Czy spotkał/a się Pan/Pani z którymś z 
poniższych obszarów działalność LGD Powiatu 

Opatowskiego? (n=259) 
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Powyższy wykres pokazuje, że zdecydowana większość badanych zna projekty 

z terenu swojej gminy, które były zrealizowane dzięki LGD (94%). Tak spory odsetek 

wskazań należy uznać za duży sukces LGD w kategorii promocji podejmowanych działań. 

Nie mniejszym sukcesem jest również liczba respondentów, którzy brali udział  

w wydarzeniach współorganizowanych przez LGD  (69%). Obie kategorie odpowiedzi 

sugerują, że mieszkańcy badanego obszaru chętnie włączają się w inicjatywy i/lub korzystają 

z proponowanych przez LGD atrakcji i ofert. Taki stan rzeczy należy ocenić pozytywnie,  

a wypracowany w toku działań podejmowanych przez LGD potencjał społeczny, należy 

wykorzystać do promocji samego stowarzyszenia.  

Relatywnie wysokiego odsetka wskazań negatywnych, sugerującego, że 74% 

badanych nie składało wniosku w LGD i nie planowało takiego działania, nie należy 

interpretować zbyt pochopnie. Taki stan rzeczy oznacza bowiem, że blisko 1/3 badanych 

miała taki zamiar lub złożyła wniosek, co przy zachowaniu losowości doboru próby należy 

uznać za wynik dobry. Martwić powinien natomiast niewysoki odsetek osób korzystających  

z doradztwa w siedzibie LGD (37%)  i spotkaniach aktywizujących lub konsultacjach  

w gminie (45%). Obie kategorie wskazują, że badani pomimo dużej aktywności opisanej  

w pierwszych kategoriach, nie są skorzy do tego, aby poświęcać swój czas na działania 

typowo informacyjno-szkoleniowe. Oznacza to, że w przyszłości należy zaprojektować 

więcej działań rekreacyjnych i rozrywkowych, przy okazji których można podjąć działania 

informacyjno – promocyjne. Takie połączenie należy jednak dobrze przemyśleć, gdyż 

łączenie obu działań nie zawsze jest skuteczne. Należy zatem zadbać, aby potencjalni 

wnioskodawcy dostali na imprezach materiały, z którymi mogliby zapoznać się w domach. 

Dobrym rozwiązaniem jest wydawanie ulotek, które respondenci uznali za skuteczny kanał 

komunikacji. 

W drugim pytaniu dotyczącym komunikacji, wszyscy respondenci (a więc zarówno 

Ci, którzy uznali, że słyszeli o LGD, oraz ta grupa, która nie słyszała o stowarzyszeniu) mieli 

ocenić poszczególne kanały komunikacji pod kątem swoich preferencji. 
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 Jak pokazuje powyższy wykres, kanałami komunikacyjnymi, którymi zdaniem 

badanej grupy najlepiej się z nimi komunikować są kolejno festyny i imprezy lokalne, ulotki  

i foldery pozostawione w sklepach oraz gazety regionalne. W dalszej kolejności są to 

ogłoszenia parafialne oraz portale społecznościowe. Taki rozkład odpowiedzi nie jest 

zaskakujący wobec jasnej deklaracji respondentów, że uczestniczą w imprezach 

organizowanych przez LGD. Warto jednak zaznaczyć, że w opinii niektórych respondentów 

spośród przedstawicieli LGD, należy zmienić profil oferty przy realizowanych wydarzeniach, 

tak aby były one bardziej atrakcyjne Dodatkowo w przyszłości należy kontynuować dobrze 

oceniane działania wydawnicze. Ważna okazuje się również dalsza, dobra współpraca  

z parafiami, gdyż ogłoszenia parafialne są jednym z najbardziej skutecznych kanałów 

komunikacji. To, co zdecydowanie należy w przyszłości poprawić w działaniach 

komunikacyjnych LGD, to działania w przestrzeni wirtualnej. Respondenci uznali, że 

wykorzystanie nowych technologii ułatwiłoby stowarzyszeniu kontakt ze sporą częścią z nich, 

zatem niewielkie działania w dziedzinie rozbudowy strony www i aktywności LGD na 

portalach społecznościowych powinny zostać zamienione w regularną pracę nad tym 

rodzajem kanału komunikacyjnego.  

Reprezentanci LGD uznali, że LGD jest rozpoznawalną instytucją zarówno wśród 

mieszkańców jak i działających lokalnie NGO i w samorządach. Warto podkreślić kolejny 

raz, że LGD jest bardzo szeroko działającą organizacją. Dzięki temu, że jest to organizacja 

pożytku publicznego, jest znana również z licznych działań charytatywnych, między innymi 

związanych z przekazywaniem 1% na pomoc potrzebującym, czy działalnością dystrybucyjną 

pożywienia pobieranego z banków żywności. Ważną działalnością w ostatnim czasie było 

również przekazywanie jabłek w okresie nałożenia przez władze rosyjskie embarga na 

sprowadzanie jabłek polskich. Tego typu działania powodują, że LGD jest kojarzony  

z szeroką działalnością społeczną, a nie tylko z działaniami wdrażania LSR. 

 Szerokie działanie powoduje również, że kontakt z instytucjami jest bardzo dobry,  

a LGD nie jest traktowane jedynie jako „skarbonka”, która pozwala realizować projekty  

z pomocą funduszy UE. LGD Powiatu Opatowskiego jest poważanym „graczem” rozwoju 

lokalnego, z którym liczą się zarówno samorządy, przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele NGO. 

Obecnie nie ma osoby odpowiedzialnej za działania komunikacyjne. Pracownice 

realizują sporo zadań z zakresu redakcji, obróbki materiału do wykorzystania promocyjnego, 

a także organizacji wydarzeń i imprez. Prace redakcyjne są jednak ostatecznie zlecane na 
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zewnątrz, co ma gwarantować wysoki poziom wykonania pracy. Pojawiła się również opinia, 

że najbardziej zaangażowaną osobą w działania komunikacyjne „w terenie” jest dyrektor 

biura. Jak zostało to opisane powyżej, pełni on ważną funkcję reprezentatywną LGD na 

zewnątrz organizacji. W związku z tym, spora część imprez i wydarzeń, na których występuje 

LGD jest odwiedzanych właśnie przez dyrektora. Ważnym zadaniem komunikacyjnym jest 

również udział przedstawicieli LGD w spotkaniach Rad Gmin, wchodzących w skład LGD. 

Jest to sytuacja naturalna, gdyż spora część członków LGD piastuje również stanowisko 

radnego. Zdaniem reprezentantów LGD przekłada się to na wzmocnienie wizerunku LGD  

i wpływa korzystnie na współpracę pomiędzy samorządami, a LGD. Taki stan rzeczy należy 

uznać za pozytywny, jednak należy zwracać szczególną uwagę, aby LGD nie był utożsamiany 

z JST, a budował własną markę i pozycję w świadomości mieszkańców. 

 Jedna z ważniejszych imprez promocyjnych, w której bierze udział większość LGD-

ów z województwa świętokrzyskiego jest „Baw się z nami LGD-ami”. Impreza odbywająca 

się każdego roku w centrum Kielc pozwala na przedstawienie pracy stowarzyszeń, a także 

promocji całego regionu. Zdaniem większości badanych reprezentantów LGD udział w tym 

wydarzeniu jest bardzo cenny i przekłada się na wzrost zainteresowania obszarem, a także na 

projekty współpracy w ramach Sieci Świętokrzyskich LGD. Istnieje jednak również zdanie, 

gdzie udział w tego typu dużych, ponadlokalnych wydarzeniach nie przynosi efektów. 

Zdaniem jednego z respondentów, udział i organizacja imprez jest ważna na poziomie 

lokalnym, gdzie można rzeczywiście zachęcić mieszkańców do działania i/lub zaprezentować 

swoją działalność w taki sposób, że zostanie ona zapamiętana. W trakcie dużych wydarzeń 

jak np. udział w Agrotravel, takiej możliwości nie ma. W przyszłości warto jednak brać udział 

w obu rodzajach imprez ze względu na fakt, że ważnym działaniem LGD jest promocja  

i rozwój turystyki w regionie. Imprezy ponadlokalne są natomiast dobrą sposobnością do 

zachęcenia do odwiedzin regionu przez osoby z zewnątrz. 

 Oprócz udziału w imprezach i działalności wydawniczej, biuro podejmuje również 

inne działania, których dużą częścią jest publikacja materiałów informacyjnych oraz 

organizacja spotkań bezpośrednich (informacyjnych i promocyjnych). Ważnym elementem 

promocji LGD jest włączanie w te działania KGW działających na obszarze wdrażania LSR 

LGD Powiatu Opatowskiego. Dzięki temu, LGD przygotowuje ciekawą ofertę promocyjną na 

wydarzenia, w których bierze udział. 
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 Badani uznali, że najwięcej zaniedbań jeśli chodzi o działalność promocyjną, 

poczyniono w rozwoju strony www LGD. Strona stowarzyszenia nie jest linkowana ze stron 

gmin, które należą do organizacji. Co więcej, nie jest to również czytelne źródło 

pozyskiwania informacji o działalności stowarzyszenia ani o regionie. W przyszłości 

zdecydowanie rekomenduje się poprawę zarówno funkcjonalności jak i estetyki wirtualnej 

wizytówki LGD. Może to przełożyć się na większe zainteresowanie zarówno 

stowarzyszeniem jak i regionem. Dodatkowo, jest to kanał komunikacji, który wyjątkowo 

skutecznie trafia do osób młodych, z którymi współpracę należy nawiązywać priorytetowo  

w kontekście zdiagnozowanych w badaniu problemów obszaru LGD i celów wdrażania LSR 

w okresie 2014-20. 

 W kontekście rozpoznawalności stowarzyszenia, warto zwrócić uwagę na jeszcze 

jeden aspekt. Nazwa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego jest  

z jednej strony długa i trudna do zapamiętania, z drugiej w oczywisty sposób przywodzi na 

myśl konotacje z samorządem, co może powodować przekonanie wśród wielu mieszkańców, 

że LGD jest agencją samorządową. Kiedy przypomnimy, że spora część członków LGD jest 

również urzędnikami różnych szczebli organów samorządu, skojarzenie pracy władz 

gminy/powiatu i LGD jest dość intuicyjne. W przyszłości należy zastanowić się nad zmianą 

nazwy LGD, tak aby stowarzyszenie mogło pracować na swoją renomę i autonomicznie 

kreować swój wizerunek. 

Działania LGD podejmowane w ramach projektów współpracy oraz 

poza Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 Jak zostało to powiedziane wcześniej, LGD podejmuje szereg projektów współpracy 

w ramach KSOW, Sieci Regionalnej oraz poza nimi. Stowarzyszenie aktywnie działa również 

poza Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki czemu może pochwalić się licznymi 

projektami zrealizowanymi na rzecz społeczności lokalnej finansowanych z wielu źródeł.  

 W ramach projektów współpracy realizowanych przez LGD Powiatu Opatowskiego 

wymienić należy: 
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Rok Współpraca z podmiotami spoza 

obszaru LGD 

Pomoc przyznana LGD 

2012 IV Targi Turystyki Wiejskiej i 

Agroturystyki „AGROTRAVEL” – w ramach 

współpracy KSOW sfinansował LGD 

Powiatu Opatowskiego stoisko podczas 3 

dni Targów Turystyki Wiejskiej i 

Agroturystyki „AGROTRAVEL” 

- 

2013 „Kultura – Tradycja – Współpraca Łączy 

Regiony” – projekt polegający na 

przygotowaniu projektu współpracy w 

ramach PROW 2007-2013. Po odbytej 

wizycie studyjnej na Węgry LGD Powiatu 

Opatowskiego i Jászsági Kistérségi Helyi 

Közösség Egyesület ostatecznie nie 

podjęły współpracy. 

6 352,22 

2013 V Targi Turystyki Wiejskiej i 

Agroturystyki „AGROTRAVEL” – w ramach 

współpracy KSOW sfinansował LGD 

Powiatu Opatowskiego stoisko podczas 3 

dni Targów Turystyki Wiejskiej i 

Agroturystyki „AGROTRAVEL” 

- 

2014-2015 „Poznaj region z audioprzewodnikiem” – 3 

lokalne grupy działania, dwie z Polski – 

Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego i „Beskid Gorlicki” oraz 

jedna z terenu Słowacji - Partnerstwo 

Bachureň o. z. złożyły wniosek o 

przyznanie pomocy w ramach PROW 

2007-2013, działanie 421 Wdrażanie 

projektów współpracy w zakresie operacji 

polegającej na opracowaniu i nagraniu 

audioprzewodników w 3 wersjach 

językowych (polskiej, słowackiej  

i angielskiej) oprowadzających po 

30 347,13 
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zakątkach/obiektach związanych z 

kulturą ludową, historią 

i przyrodą obszarów partnerskich LGD. 

2014 VI Targi Turystyki Wiejskiej i 

Agroturystyki „AGROTRAVEL” – w ramach 

współpracy KSOW sfinansował LGD 

Powiatu Opatowskiego stoisko podczas 3 

dni Targów Turystyki Wiejskiej i 

Agroturystyki „AGROTRAVEL” 

- 

2014-2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  - 

projekt realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Wiejskim Nasze Kobylany (beneficjent 

projektu), LGD Powiatu Opatowskiego -  

partner projektu. Celem było  zdobycie 

kwalifikacji  w zakresie: spawania 

metodą MAG, spawania metodą PIG, 

przewozu towarów niebezpiecznych 

ADR, eksploatacji urządzeń, instalacji 

sieci energetycznych o napięciu do 1kV, 

sprzedawca magazynier z obsługą 

wózka jezdniowego, przedstawiciel 

handlowy z prawem jazdy kat. B., 

pracownik administracyjno-

biurowy+jęz. angielski, sekretarka  

asystentka szefa z prawem jazdy kat. B., 

profesjonalny sprzedawca+jęz. 

angielski. 

1 727 574,66 

 Wartość przyznanej pomocy LGD na wymienione powyżej projekty wynosi 1 764 

274,01 zł. Jak widać realizowane projekty są zróżnicowane zarówno pod względem 

tematycznym, jak i zasięgu oddziaływania. Wśród nich znajdują się również projekty 

międzynarodowe, które należy uznać za wyjątkowo cenne w kontekście zbierania dobrych 

praktyk działalności LGD. Ważnymi projektami były również te, które służyły promocji 

regionu, a także projekt mający na celu podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszaru 
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działania LGD.  Na uwagę zasługują również projekty realizowane poza PROW. Jak 

podkreślali przedstawiciele LGD, realizowanie projektów poza PROW mających na celu 

szeroko rozumiany rozwój społeczny jest ważną częścią pracy całego LGD. Ilość 

podejmowanych w ten sposób działań jest zarazem specyfiką analizowanego LGD. 

Lp

. 

Podmiot Kwota 

środkó

w 

Okres 

realizacji 

Przeznaczenie środków Uwagi 

1. Świętokrzyski

e Biuro 

Rozwoju 

Regionalnego 

- POKL 

49 

933,00    

28.08.2009

-

30.09.2009 

Realizacja projektu pn. 

"Otwórzcie przed nimi 

drzwi" w zakresie informacji 

o chorobie schizofrenia w 

środowisku i aktywizacji 

chorych. 

Projekt 

realizowany 

samodzielnie 

przez LGD 

Powiatu 

Opatowskiego 

2. Świętokrzyski

e Biuro 

Rozwoju 

Regionalneg -  

POKL 

47 

625,00    

28.08.2009

-

28.02.2010 

Realizacja projektu pn. 

"Nowe kwalifikacje - nowe 

możliwości" ; celem było 

zdobycie umiejetności w 

zakresie obsługi komputera 

oraz posługiwania się 

językiem angielskim w 

stopniu podstawowym. 

Projekt 

realizowany 

samodzielnie 

przez LGD 

Powiatu 

Opatowskiego 

3. Świętokrzyski

e Biuro 

Rozwoju 

Regionalnego  

-  POKL 

47 

563,00    

28.08.2009

-

31.05.2010 

Realizacja projektu pn. 

"Wiek moim atutem"; 

dotyczył zdobycia nowych 

kwalifikacji zawodowych - 

kucharz małej gastronomii. 

Projekt 

realizowany 

samodzielnie 

przez LGD 

Powiatu 

Opatowskiego 

4. Wojewódzki 

Urząd Pracy 

w Kielcach -  

POKL 

129 

104,00    

01.08.2010

-

31.12.2010 

Realizacja projektu pn. 

"Nowy zawód - szansa na 

pracę"; celem było zdobycie  

nowego zawodu przez 

bezrobotnych w zakresie 

Projekt 

realizowany 

samodzielnie 

przez LGD 

Powiatu 
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obsługi koparko-ładowarek i 

wózków widłowych. 

Opatowskiego 

5. Województwo 

Świętokrzyski

e 

2 000,00    14.05.2012

-

25.05.2012 

Wydanie książki 

reporterskiej "Orłowińska 

ballada". 

Projekt 

realizowany 

samodzielnie 

przez LGD 

Powiatu 

Opatowskiego 

6. Wojewódzki 

Urząd Pracy 

w Kielcach  -  

POKL 

1 727 

574,66    

17.02.2014

-

30.06.2015 

Realizacja projektu "Razem 

możemy więcej". Celem 

było  na celu zdobycie 

kwalifikacji  w zakresie: 

spawania metodą MAG, 

spawania metodą PIG, 

przewozu towarów 

niebezpiecznych ADR, 

eksploatacji urządzeń, 

instalacji sieci 

energetycznych o napięciu 

do 1kV, sprzedawca 

magazynier z obsługą wózka 

jezdniowego, przedstawiciel 

handlowy z prawem jazdy 

kat. B., pracownik 

administracyjno+biurowy+ję

z. angielski, sekretarka  

asystentka szefa z prawen 

jazdy kat. B., profesjonalny 

sprzedawca+jęz. angielski. 

Projekt 

realizowany w 

partnerstwie 

ze 

Stowarzyszeni

e Wiejskim 

"Nasze 

Kobylany" 
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 Podejmowane działania głównie dotyczyły podnoszenia kwalifikacji i umiejętności 

mieszkańców obszaru działania LGD. Na szczególną uwagę zasługuje jednak projekt  

pn. "Otwórzcie przed nimi drzwi" w zakresie informacji o chorobie schizofrenia  

w środowisku i aktywizacji chorych. Tego typu działania nie są popularne, dlatego każda 

inicjatywa w zakresie uświadamiania i aktywizacji chorych osób powinny być oceniane 

bardzo pozytywnie. Oprócz działań opisanych w tabeli, LGD podejmowało także szereg 

działań związanych ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego. 

Realizacja działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” 

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju 

 Zmiany w LSR zostały wprowadzone głównie w wymiarze realizacji zakładanych 

wskaźników. Jak mówią przedstawiciele LGD, było to „urealnienie” wskaźników, które były 

założone w pierwszym okresie działania LGD, w którym zarówno pracownice,  jak  

i członkowie LGD i Urzędy Marszałkowskie dopiero uczyły się i poznawały sposoby 

funkcjonowania programu Leader. Dodatkowo, w trakcie realizacji okazało się, że z części 

zadań, które zgłaszały samorządy do realizacji, podmioty wycofały się, dlatego trzeba było 

przez cały okres realizacji strategii odpowiednio „przerzucać” pieniądze pomiędzy 

poszczególnymi działaniami, a także cele szczegółowe, przedsięwzięcia i wskaźniki na trzech 

poziomach. Dodatkowo zmianie podlegały harmonogramy przewidywanych terminów 

podawania informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,  procedura 

oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru; procedura 

wyboru operacji przez LGD, matryca logiczna, w tym cele szczegółowe i przedsięwzięcia 

LSR, Regulamin Pracy Rady LGD oraz Procedura wyboru operacji przez LGD i Procedura 

odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. 

 

Rok Zmiana 

2009 - budżet; 

- limity środków na działania Osi 4; 

- harmonogram przewidywanych terminów 

podawania do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości skłania wniosków o 

przyznanie pomocy; 
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W/w zagadnienia aktualizowano dla potrzeb 

ogłaszania konkursów w zakresie działań 

„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, 

„Tworzenie 

 i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”. 

 

2010 - budżet; 

- limity środków na działania Osi 4; 

- harmonogram przewidywanych terminów 

podawania do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości składania wniosków 

o przyznanie pomocy; 

- procedura oceny zgodności operacji z LSR 

i oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

wyboru; 

- procedura wyboru operacji przez LGD; 

- cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz 

wskaźniki produktu, rezultatu, 

oddziaływania; 

2011 - budżet; 

- limity środków na działania Osi 4; 

- harmonogram przewidywanych terminów 

podawania do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości skłania wniosków o 

przyznanie pomocy; 

W/w zagadnienia aktualizowano dla potrzeb 

ogłaszania konkursów w zakresie działań 

„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, 

„Tworzenie 

 i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności 
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nierolniczej”. 

2012 - budżet; 

- matryca logiczna, w tym cele szczegółowe i 

przedsięwzięcia LSR; 

- Regulamin Pracy Rady LGD; 

- Procedura oceny zgodności operacji z LSR 

i oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

wyboru, 

- Procedura wyboru operacji przez LGD; 

- Procedura odwołania od rozstrzygnięć 

organu decyzyjnego w sprawie wyboru 

operacji; 

- limity środków na działania Osi 4; 

- harmonogram przewidywanych terminów 

podawania do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości skłania wniosków o 

przyznanie pomocy; 

W/w zagadnienia aktualizowano dla potrzeb 

efektywnej realizacji LSR, ogłaszania 

konkursów w zakresie działań „Małe 

projekty”, „Odnowa  

i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”. 

2013 - budżet; 

- matryca logiczna, w tym cele szczegółowe i 

przedsięwzięcia LSR; 

- Procedura oceny zgodności operacji z LSR 

i oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

wyboru, 

- Procedura wyboru operacji przez LGD; 

- Procedura odwołania od rozstrzygnięć 

organu decyzyjnego w sprawie wyboru 
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operacji; 

- limity środków na działania Osi 4; 

- harmonogram przewidywanych terminów 

podawania do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości skłania wniosków o 

przyznanie pomocy; 

2014 - budżet; 

- matryca logiczna, w tym cele szczegółowe i 

przedsięwzięcia LSR; 

- limity środków na działania Osi 4; 

- harmonogram przewidywanych terminów 

podawania do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości skłania wniosków o 

przyznanie pomocy; 

W/w zagadnienia aktualizowano dla potrzeb 

efektywnej realizacji LSR, ogłaszania 

konkursów w zakresie działań „Małe 

projekty”, „Odnowa  

i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”. 

Ocena realizacji wskaźników LSR 

  W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na zdanie reprezentantów LGD na 

temat przyjętych celów i realizacji strategii z lat 2007-2013. Zdaniem wszystkich badanych, 

przyjęte cele ogólne były bardzo adekwatne i potrzebne do realizacji. Wynika to – zdaniem 

większości – z procedury jaką zastosowano przy opracowywaniu dokumentu. Przyjęte cele  

w dokumencie ostatecznym  były szeroko konsultowane i wynikały z przeprowadzonych 

spotkań z mieszkańcami w każdej gminie. Zebrane w ten sposób dane zostały opracowane 

przez ekspertów dopiero w takim kształcie zostały wpisane do LSR. Metoda przyjęta  

w poprzednim okresie programowania, będzie powielana w konkursie na LSR w 2015 roku.  

 Respondenci uznali, że przyjęte cele ogólne powinny być zachowane w przyszłości, 

gdyż potrzeba ich doinwestowania jest aktualna. Warto jednak zmienić wskaźniki i operacje, 
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dzięki którym cel zostaje osiągnięty, gdyż tutaj sytuacja uległa zmianie. Zdaniem 

pracowników biura, ważne są przede wszystkim projekty miękkie, które wzmacniają kapitał 

społeczny, jednak zdaniem Zarządu i Rady najważniejszymi projektami są inwestycje, które 

służą przez lata i dają podstawę do działań społecznych. Ta kwestia wymaga jeszcze 

przedyskutowania wśród przedstawicieli LGD. Co prawda organem decyzyjnym jest w tej 

materii Zarząd, jednak specyfika funkcjonowania LGDów jest taka, że tak ważne aspekty jak 

projektowanie przyszłej strategii rozwoju powinny być ustalane w zdecydowanie szerszym 

gronie osób. W przyszłości warto zatem przeprowadzić burzę mózgów wśród samych 

pracowników i członków LGD, gdyż są to osoby najbardziej doświadczone w prowadzeniu 

działań w zakresie Leadera i niewykorzystanie ich potencjału byłoby błędem.  

 Odnośnie poszczególnych celów, respondenci zauważyli co następuje. 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu 

 W realizacji tego problemu przyjęto w LGD politykę promującą grupy wyznaniowe  

i samorządy w realizacji projektów. Taki stan rzeczy jest oceniany przez większość badanych 

pozytywnie, jednak zdarzały się też głosy, że tego rodzaju promocja określonych podmiotów 

nie powinna mieć miejsca i w przyszłości należy zdecydowanie wyrównać szansę dla 

wszystkich wnioskodawców. Przyjęta polityka wynikała z zasobów lokalnych, jakie stanowią 

mała i duża architektura sakralna. Jej remont i modernizacja miała – i zdaniem większości tak 

się stało – przyczynić się do wzrostu zainteresowania turystów omawianym regionem. 

Inwestycje w innego rodzaju zasoby jest zdaniem badanych równie ważna, lecz w pierwszej 

kolejności należało zadbać o to, co może być największą atrakcją. Przyjęcie polityki realizacji 

projektów należy uznać za pozytywne, jednak w przyszłości należy zadbać o większą 

transparentność działań i jasne określenie priorytetów, gdyż niewiedza osób 

zainteresowanych procedurą wyborów wniosków prowadzi do podejrzeń działań niezgodnych 

z etyką, a nawet prawem. W celu uniknięcia konfliktowych sytuacji rekomenduje się czytelne 

i ostentacyjne opisanie zarówno procedury wyboru, jak i rzeczywistej oceny wniosków.  

 W ramach tego celu realizowano również wiele imprez i wydarzeń kulturalnych. 

Wszyscy respondenci uznali, że tego typu działania były ważne, przyczyniły się do rozwoju 

rozpoznawalności obszaru i spowodowały zwiększenie ruchu turystycznego. Ich zdaniem,  

w przyszłości należy kontynuować działanie z tego zakresu. Pojawiły się jednak głosy, że 

organizowane wydarzenia powinny być bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów, gdyż 

współczesny odbiorca jest wymagający i potrzebuje wielu atrakcji i zmian. Realizowane 
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projekty w przyszłości powinny przełamać tradycję organizowania dożynek i jarmarków. 

Oferta powinna być atrakcyjna dla ludzi młodych i konkurencyjna względem atrakcji  

w Kielcach, gdyż tylko poprzez takie działania młodzi mieszkańcy będą mogli zintegrować 

się obszarem i mieszkańcami na tyle, aby nie myśleć o wyjeździe. Dodatkowo, wydarzenia 

powinny być przeznaczone nie tylko dla mieszkańców, ale dla turystów, więc tym bardziej 

muszą wyróżniać się spośród wszystkich innych organizowanych w okolicy. Dobrym 

przykładem wydaje się być wydanie gry plenerowej, która oprócz walorów informacyjnych 

dawała również pretekst do zwiedzania włączonych w działanie gmin.  

 W ramach celu rozwoju turystyki udało się osiągnąć duży sukces w wymiarze 

promocyjnym. Wydano wiele ciekawych publikacji i opracowań. Nadal jednak jest duża 

potrzeba inwestycji w tworzenie oferty turystycznej oraz – co łączy się z celem trzecim – 

rozwoju agroturystyki, która świetnie wykorzystywałaby rolniczy charakter obszaru.  

W minionym okresie funkcjonowania LGD powstało zaledwie jedno gospodarstwo 

agroturystyczne, co oznacza, że należy zbadać rzeczywisty potencjał turystyczny obszaru oraz 

określić strategię jej rozwoju. Być może w regionie nie ma zapotrzebowania na agroturystykę, 

ponieważ charakter turystyki w badanym obszarze jest objazdowy. Taki stan rzeczy 

potwierdza część respondentów. Dodatkowo – jak zauważają Radni LGD – ogólne warunki  

w kraju spowodowały, że zarówno ten cel, jak i cel związany z rozwojem przedsiębiorczości 

był wyjątkowo trudny do osiągnięcia. 

 Zdaniem wszystkich badanych turystyka powinna być w przyszłości „siłą napędową” 

obszaru, dlatego warto w nią inwestować. Warto byłoby jednak połączyć rozwój turystyki 

(agroturystyki) z rozwojem innych gałęzi gospodarki, np. przetwórstwem, które wymaga 

sporych inwestycji, ale koreluje ze współczesnymi trendami. Przetwórstwo lokalnych 

produktów rolniczych wymaga jednak finansowania poza PROW. Do pomocy w realizacji 

złożonych projektów przygotowani są jednak pracownice biura LGD, które w minionym 

okresie realizowali wiele projektów, nie tylko z Leadera. 

Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 

 W ramach celu ogólnego nr dwa w minionym okresie programowania pojawiły się 

największe problemy z osiąganiem wskaźników. Pieniądze przeznaczone w budżecie na ten 

cel były przeniesione na inne, w których podmioty były bardziej aktywne i chętne do 

realizacji operacji. Projekty, które zostały zrealizowane w ramach tego celu zostały ocenione 

przez część badanych negatywnie. Ich zdaniem zakup sprzętów nie przyczynił się 
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rzeczywiście do osiągnięcia zakładanego celu rozwoju przedsiębiorczości i aktywności 

gospodarczej, a jedynie pozwolił na realizację indywidualnych potrzeb osób, które było na to 

stać. Co więcej wśród badanych pojawiła się generalna negatywna ocena minionego okresu 

programowania. W kontekście zadania poprawy przedsiębiorczości, badani uznali, że 

procedury i biurokratyzacja doprowadziły do tego, że o środki starały się osoby najbardziej 

kompetentne, zorientowane i takie, które de facto tej pomocy nie potrzebowały. Natomiast 

osoby, które rzeczywiście potrzebowały wsparcia, nie były na tyle obrotne i nie posiadały 

kapitału, aby zrealizować projekt. W przyszłości warto zmienić zniechęcające procedury  

i wprowadzić bardziej dostępną formę ubiegania się o wsparcie. Postulat ten nie może jednak 

znaleźć się w podsumowaniu raportu, gdyż nie dotyczy bezpośrednio LGD, a instytucji 

zewnętrznych. Zarząd daje pewne propozycje rozwiązania takiego stanu rzeczy. W pierwszej 

kolejności finansowanie projektów powinno odbywać się na zasadach ryczałtu, a nie 

refinansowania. Po drugie, powinny to być mikrodotacje, które powinny być wydawane  

w zależności od potrzeb przedsiębiorców w miarę elastycznie, żeby mogli decydować jak 

rozwijać swoją firmę w odniesieniu do sytuacji na rynku. Ciekawym pomysłem na 

pobudzenie przedsiębiorczości jest również stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości. 

 Wspomniane procedury i biurokratyzacja doprowadziły w minionym okresie, że 

zdecydowana większość chętnych i zmotywowanych do realizacji operacji wnioskodawców 

rezygnowała ze swoich projektów.  

Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców 

 Tak jak w przypadku turystyki, tak i w przypadku celu ogólnego nr trzy, ważnym 

problemem jest fakt, że istnieje infrastruktura, która powinna pomagać w realizacji 

założonych celów, jednak nadal nie udało się wypracować ciekawej oferty zarówno dla 

turystów, jak i dla mieszkańców, których aktywność społeczną LGD chce wzmacniać. 

Zdaniem badanych jest to równie ważny cel do realizacji w przyszłości co cel nr jeden. 

Podniesienie aktywności powinno iść w parze z rozwojem infrastruktury, jednak czołowym 

działaniem powinno być tworzenie ciekawej oferty ukierunkowanej na określone grupy 

społeczne. 

 Warto zauważyć, że spora część badanych przedstawicieli LGD uznała, że aktywność 

społeczna ludzi już uległa poprawie. W przyszłości nadal jednak jest sporo do zrobienia  

w temacie pobudzenia aktywności wszystkich grup społecznych zamieszkujących 

analizowany obszar oraz integracji międzypokoleniowej. Dobrymi narzędziami do 
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motywowania w podejmowaniu takich działań są dobre praktyki, dlatego w przyszłości 

rekomenduje się organizację wizyt studyjnych oraz warsztatów z zakresu omawianych 

tematów. Dodatkowo, warto działania te wzmocnić za pośrednictwem lokalnych liderów,  

a tam gdzie ich nie ma, wyłonionymi liderami. Dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie 

konkursu na inicjatywy oddolne, w którym nagrodą byłoby finansowanie zaplanowanego 

działania. W ten sposób uruchomione zostaną mechanizmy więziotwórcze, a przy tym 

wyłonią się osoby, które są chętne do pracy na rzecz swojej społeczności. Liderzy 

zdecydowanie dobrze wpływają na pobudzenie aktywności w szerszej społeczności, co 

pokazują przykłady z wdrażania programu Leader w Polsce i za granicą. W ramach dobrych 

praktyk można wykorzystać już zrealizowane projekty z terenu działania LGD z minionego 

okresu wdrażania. 

 Poniżej zaprezentowana została tabela pokazująca obiektywnie dane z realizacji LSR. 

Podane wskaźniki określone zostały na dzień 31.12.2014r., dlatego analiza wdrażania LSR 

nie jest pełna. Przedstawione dane ulegają dynamicznej zmianie w miarę realizacji kolejnych 

wniosków o płatność, dlatego zamieszczone informacje należy traktować jedynie jako punkt 

orientacyjny w analizie rzeczywistego stopnia wdrażania LSR. 

 Na niebiesko zaznaczone zostały wskaźniki, których na koniec roku 2014 nie udało się 

jeszcze osiągnąć. Jak widać jest ich stosunkowo niewiele, a liczba działań potrzebnych do 

realizacji wszystkich zakładanych celów jest realna do osiągnięcia. Wśród niezrealizowanych 

wskaźników wymienić należy: 

 Wskaźnik  produktu przedsięwzięcia I.2.1. Poprawa atrakcyjności obiektów 

infrastruktury turystycznej. Osiągnięto 7 z 9 zakładanych ulepszonych obiektów 

 Wskaźnik produktu przedsięwzięcia I.4.1. Odbudowa i renowacja obiektów 

zabytkowych, kultywowanie tradycji wiejskich, ludowych, historycznych. Osiągnięto 

12 z 13 zakładanych obiektów zabytkowych, które poddane zostały renowacji. 

 Wskaźnik rezultatu celu szczegółowego III.1. Wspieranie aktywności lokalnej 

mieszkańców. Osiągnięto liczbę uczestników 14 350 z 15 000 zakładanych osób. 

 Wskaźnik produktu przedsięwzięcia III.1.1. Organizacja inicjatyw integrujących 

lokalne społeczności. Osiągnięto 24 z 26 inicjatyw integrujących lokalne społeczności 

 Wskaźnik produktu przedsięwzięcia III.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej  

i rekreacyjnej. Osiągnięto 30 z zakładanych 34 obiektów infrastruktury kulturalnej  

i rekreacyjnej, które zostały doposażone lub poprawiono ich stan techniczny. 
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Odsetek 

ankietowanych 

mieszkańców 

woj. 

świętokrzyskie

go potrafiących 

wskazać 

charakterystyc

zny obiekt  

z terenu 

objętego LSR z 

2% w 2010 r. 

do 8%  

w 2015r.  

2% 8% 8% 

Cel szczegółowy I.1 

Rozwój promocji 

potencjału 

turystycznego naszego 

terenu działania, 

informacji w tym 

zakresie 

Liczba odbiorców 

wydarzeń 

promocyjnych  - 

10 000 osób do 

2015 r.  

0 10 000 10 000 

Przedsięwzięcie nr I.1.1 

Opracowanie, druk i 

dystrybucja materiałów 

promujących LGD 

Wydanie minimum 3 

publikacji dotyczących 

terenu działania LGD  

3 3 

Cel szczegółowy I.2 

Zagospodarowanie 

terenów i obiektów 

turystyczno-

rekreacyjnych 

Liczba osób 

korzystających z 

wybudowanych / 

odnowionych  

terenów/obiektów 

– 1 000 do 2015 r. 

 30 1015 1 000 

Przedsięwzięcie nr I.2.1 

Poprawa atrakcyjności 

obiektów infrastruktury 

turystycznej 

Liczba ulepszonych 

obiektów – szt. 9 
7 9 
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Cel szczegółowy I.3 

Zachowanie 

dziedzictwa 

krajobrazowego; rozwój 

bazy noclegowej 

Liczba osób 

korzystających 

z usług 

gospodarstw 

agroturystycznych 

– 100 osób do 

2015 r. 

0 106 100 

Przedsięwzięcie nr I.3.1 

Powstanie gospodarstw 

agroturystycznych 

 

 

Powstanie min. 1 

gospodarstwa 

agroturystycznego 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Cel szczegółowy I.4 

Zachowanie lokalnego 

dziedzictwa 

kulturowego i 

historycznego 

 

Wzrost liczby 

osób 

odwiedzających 

odnowione 

obiekty o 10% do 

roku 2015 w 

stosunku do roku 

2010 

750 935 825 

Przedsięwzięcie nr I.4.1 

Odbudowa i renowacja 

obiektów zabytkowych, 

kultywowanie tradycji 

wiejskich, ludowych , 

historycznych 

 

Renowacja min. 13 

obiektów zabytkowych 
12 

 

13 

 

Liczba inicjatyw 

kultywujących 

miejscowe obyczaje 

 i tradycje – szt. 4 

4 4 
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Powstanie 

nowych 

podmiotów 

gospodarczych 

do 2015 r. – szt. 

1 

0 1 1 

Cel szczegółowy nr II.1 

Wsparcie  

mikroprzedsiębiorstw 

na terenie LGD  

 

Powstanie min. 7 

nowych miejsc 

pracy 

0 7 7 

Przedsięwzięcie nr II.1.1 

Rozwój usług 

budowlanych, 

motoryzacyjnych, 

kamieniarskich, 

informatycznych, 

doradztwa, pozyskiwania 

biopaliw, przetwórstwa 

produktów rolnych i 

innych 

Liczba zrealizowanych 

zadań inwestycyjnych 

przez 

mikroprzedsiębiorstwa 

dotyczących rozwoju 

usług - 4 

4 4 

Powstanie 

nowych miejsc 

pracy w 

istniejących 

przedsiębiorstw

ach do 2015 r. –  

szt. 5 

0 6 5 

Cel szczegółowy nr II.2 

Wsparcie dla 

pozarolniczej 

działalności na terenie 

LGD  

 

Powstanie min. 1 

miejsca pracy 
0 2 1 

Przedsięwzięcie nr II.2.1 

Rozwój z zakresu 

działalności pozarolniczej 

Liczba zrealizowanych 

zadań inwestycyjnych 

przez rolników lub 

domowników 

dotyczących 

działalności 

pozarolniczej - 4 

4 4 
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Wzrost liczby 

różnych form 

aktywności 

społecznej na 

terenie gmin 

LGD o 10 % do 

113 130  125 

Cel szczegółowy nr 

III.1 

Wspieranie aktywności 

lokalnej mieszkańców 

 

 

Liczba 

uczestników 

inicjatyw – 

3 000 osób  

0 14 350 15 000 

Przedsięwzięcie nr 

III.1.1 

Organizacja inicjatyw 

integrujących lokalne 

społeczności  

Liczba inicjatyw 

integrujących lokalne 

społeczności - 26 

24 26 
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2015 r. w 

stosunku do 

roku 2010 

Cel szczegółowy nr 

III.2 

Budowa, remont lub 

przebudowa 

infrastruktury 

publicznej związanej z 

rozwojem funkcji 

sportowych i społeczno-

kulturalnych 

 

Wzrost liczby 

spotkań/ imprez  

organizowanych 

w 

wybudowanych/ 

wyremontowanyc

h lub 

wyposażonych 

obiektach o 10 % 

do roku 2015 w 

stosunku do roku 

2010 

218 258  240 

Przedsięwzięcie nr 

III.2.1 

Rozwój infrastruktury 

kulturalnej i rekreacyjnej 

Liczba obiektów 

infrastruktury 

kulturalnej  

i rekreacyjnej, które 

zostały doposażone lub 

poprawiono ich stan 

techniczny - 34 

30 34 
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Zmiany na obszarze wdrażania LSR  

 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju to nic innego jak praca nad rozwojem 

społeczno-gospodarczym obszaru, który obejmuje dokument strategiczny. W związku z tym, 

oprócz niezwykle istotnych obiektywnych wskaźników realizacji poszczególnych działań, 

warto również zwrócić uwagę na opinię badanej grupy na temat tego, jakie zmiany ich 

zdaniem zaszły w ich gminie w ostatnich pięciu latach. Pomiar tego aspektu realizacji LSR 

jest niezwykle trudny, gdyż nie można ocenić, czy na poszczególne wymiary życia 

społecznego wpływ miały działania podjęte w ramach wdrażania LSR Powiatu 

Opatowskiego, czy też inne czynniki zewnętrzne, w tym realizacja innych projektów na 

badanym terenie. Należy jednak przyjąć, że jeżeli respondenci widzą zmianę, to nawet  

w przypadku dublowania się działań realizowanych z różnych źródeł finansowania, wpływ 

operacji w ramach LSR był pozytywny. 

 Ogólnie, można powiedzieć, że badana grupa dostrzega zmiany w niemal każdym 

obszarze, o który byli pytani respondenci, jednak różni się odsetek wskazań sugerujących 

zauważenie tej zmiany. Największa część respondentów uznała, że zmiany w ostatnich pięciu 

latach zaszły w obszarach: poprawy estetyki przestrzeni publicznej (87%), infrastruktury 

technicznej (85%), poprawy stanu zabytków (84%) oraz zmian w strukturze zatrudnienia  

w rolnictwie – większej ilości osób, które znajdowały zatrudnienie poza rolnictwem (79%) 

oraz zakładania większej ilości firm niezwiązanych z rolnictwem (75%). Najczęściej 

wskazywane zmiany dotyczą najbardziej wizualnych, przez to łatwo dostępnych dla 

mieszkańców efektów realizacji różnych działań. Można również powiedzieć, że wysoki 

odsetek wskazań poprawy stanu zabytków koreluje z opiniami przedstawicieli LGD na temat 

dużej liczby zrealizowanych projektów z tego zakresu. Warto również przyjrzeć się 

kategoriom odpowiedzi sugerującym zmiany w zatrudnieniu w rolnictwie. Tak duże zmiany, 

jakie zaszły w tym aspekcie daniem badanych sugerują, że pomimo trudności wykonania 

wskaźników z działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Zakładanie  

i rozwój mikroprzedsiębiorstw, mieszkańcy podejmowali działania mające na celu zmianę 

zatrudnienia z rolnictwa na inny sektor gospodarki. To oznacza, że cele założone przez LGD 

były słuszne i słusznie rozpoznawały potrzeby mieszkańców, jednak potwierdza się fakt, że 

przyczyny obiektywne sprawiły, że mieszkańcy nie korzystali z tych środków dostępnych  

w LGD. W przyszłości należy podjąć działania, które ułatwiłyby dostęp do omawianych 

środków, gdyż badania pokazują dużą potrzebę na tego typu projekty wśród mieszkańców. 

LGD powinno prowadzić z jednej strony rozmowy z instytucjami nadrzędnymi na temat 
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problemów z wydatkowaniem środków na omawiane działania, z drugiej szkolić, motywować 

i przygotowywać wnioskodawców do procedur wynikających z ustawodawstwa.  

 

Tak; 52% 

Tak; 61% 

Tak; 85% 

Tak; 75% 

Tak; 57% 

Tak; 70% 

Tak; 53% 

Tak; 79% 

Tak; 26% 

Tak; 57% 

Tak; 69% 

Tak; 87% 

Tak; 84% 

Nie; 48% 

Nie; 39% 

Nie; 15% 

Nie; 25% 

Nie; 43% 

Nie; 30% 

Nie; 47% 

Nie; 21% 

Nie; 74% 

Nie; 43% 

Nie; 31% 

Nie; 13% 

Nie; 16% 

Widoczne były inicjatywy służące kultywowaniu
lokalnej tradycji

Rozbudowano kanalizację

Zbudowano nowe drogi lub wyremontowano
istniejące

Mieszkańcy zakładali coraz więcej firm
niezwiązanych z rolnictwem

Mieszkańcy mieli wpływ na to, co dzieje się w
gminie

Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych

Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu

Coraz więcej ludzi znajdowało zatrudnienie poza
rolnictwem

Poprawiła się sytuacja na rynku pracy

Pojawiły się nowe miejsca noclegowe dla turystów

Zwiększył się ruch turystyczny

Poprawiła się estetyka przestrzeni publicznej

Poprawił się stan zabytków

Proszę ocenić co zmieniło się w Pana/Pani 
gminie w ciągu ostatnich 5 lat? (n=350) 
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 Jedynym wymiarem, w którym większość respondentów nie dostrzega zmiany  

w ostatnich pięciu latach jest sytuacja na rynku pracy. Aż 74% badanych uznała, że nie widzi 

zmian w tym obszarze, co należy tłumaczyć ogólną sytuacją w kraju. Działania w kierunku 

poprawy stanu rzeczy są wpisane w PROW 2014-20, dlatego należy mieć nadzieję, że  

w przyszłości LGD będzie mógł rzeczywiście oddziaływać sytuację na rynku pracy. 

 Wśród innych wymiarów, w których respondenci wskazali na zmianę w ostatnich 

pięciu latach wymienić należy (kolejno wg odsetka wskazań zachodzącej zmiany) zwiększył 

się ruch turystyczny (69%), rozbudowano kanalizację (61%), pojawiły się nowe miejsca 

noclegowe dla turystów (57%), mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się  

w gminie (57%), pojawiły się nowe formy spędzania czasu wolnego (53%), widoczne były 

inicjatywy służące kultywowaniu lokalnej tradycji (52%). Na uwagę zasługuje jeszcze 

relatywnie wysoki względem innych kategorii odsetek osób wskazujących na zwiększenie 

ruchu turystycznego, należy uznać to za sukces LGD, którego jednym z głównych celów była 

poprawa atrakcyjności obszaru i rozwój turystyki. 

 W ramach analizy wdrażania LSR, respondenci mieli ocenić również wybrane 

projekty zrealizowane na terenie objętym działaniem LGD. Lista projektów została stworzona 

w taki sposób, aby obejmowała zróżnicowane inicjatywy z całego badanego terenu. Poniższa 

tabela pokazuje procentowy rozkład odpowiedzi przyporządkowany do poszczególnych 

projektów jakie oceniali respondenci.  

  

 Podobało mi 

się 

Nie podobało mi się Nie wiem, nie 

uczestniczyłam/em 

Wymiana pokrycia dachowego 

zabytkowego kościoła pw. Św. 

Bartłomieja w Strzyżowicach 

49 1 50 

Rewitalizacja placu przykościelnego w 

Wojciechowicach 

42 0 58 

Zabezpieczenie fundamentów - 

odwodnienie i malowanie ścian 

kościoła w Przybysławicach 

67 0 33 

Renowacja dzwonnicy oraz 

uzupełnienie ogrodzenia przy kościele 

parafialnym w Ożarowie 

67 0 33 
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Wykonanie ciągów pieszych przy 

kościele parafialnym w Bidzinach 

57 1 42 

Obchody 100 rocznicy Nominacji 

Oficerskich Legionów Marszałka 

Piłsudskiego - organizacja imprezy, 

wystawy i wydanie gazety 

okolicznościowej 

47 0 53 

Utworzenie Hufca Rycerstwa 

Opatowskiego 

65 1 34 

Wyposażenie placu zabaw w 

Kobylanach 

55 1 44 

 Ogólnie można stwierdzić, że zdecydowana większość respondentów, którzy znają 

dany projekt oceniała go pozytywnie. Odpowiedzi „nie podobało mi się” wskazało jedynie  

3 respondentów spośród wszystkich badanych. Oznacza to, że projekty, o które pytani byli 

respondenci są oceniane pozytywnie, co jest niewątpliwie dużym sukcesem LGD. Z drugiej 

jednak strony, w wielu przypadkach odsetek osób, które nie znają projektu jest wysoki.  

W trzech przypadkach (Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła  

pw. Św. Bartłomieja w Strzyżowicach, Rewitalizacja placu przykościelnego  

w Wojciechowicach, Obchody 100 rocznicy Nominacji Oficerskich Legionów Marszałka 

Piłsudskiego - organizacja imprezy, wystawy i wydanie gazety okolicznościowej) odsetek ten 

przekracza połowę ogólnej liczby badanych. Taki stan rzeczy nasuwa wniosek, że 

realizowane projekty są dobrze oceniane, jednak w przyszłości należy zadbać o większą 

promocję tych wydarzeń. Analiza krzyżowa, pokazuje, że mieszkańcy gmin ,w których 

realizowany był projekt wiedzą o takim działaniu i oceniają go pozytywnie. Informacja nie 

jest jednak powszechna na pozostałym obszarze działania LGD. W przyszłości warto 

przedsięwziąć działania mające na celu większą promocję realizowanych projektów na całym 

obszarze wdrażania LSR, gdyż tego rodzaju informacje są zarazem dobrymi praktykami do 

„podpatrzenia” przez mieszkańców innych miejscowości. Dzięki temu LGD może realnie 

wpłynąć na innowacyjność i liczbę składanych wniosków. 

 Co interesujące, respondenci uznali, że najważniejszymi działaniami wśród tych,  

o które byli pytani, były pierwsze trzy, czyli Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego 

kościoła pw. Św. Bartłomieja w Strzyżowicach, Rewitalizacja placu przykościelnego  

w Wojciechowicach oraz Zabezpieczenie fundamentów - odwodnienie i malowanie ścian 

kościoła w Przybysławicach. Taki stan rzeczy potwierdza słuszność prowadzonej polityki 
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przez LGD, w której preferencyjne warunki otrzymywania środków miały związki 

wyznaniowe. 

Preferowane kierunki rozwoju 

 Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego realizowała różnego rodzaju 

działania w minionym okresie programowania, mające na celu wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju. W dokumencie strategicznym zapisane były cele ogólne, szczegółowe i konkretne 

operacje, których realizacja miała doprowadzić do szeroko rozumianego rozwoju społecznego 

i odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców obszaru objętego strategią. Wyżej przedstawione 

rozważania i dane na temat tego w jakim stopniu wdrażanie LSR było skuteczne jest ważne  

z punktu widzenia oceny podejmowanych decyzji i działań. W dalszej części niniejszego 

raportu, analiza będzie skupiała się na tym, co LGD może robić w przyszłości. Dzięki 

podejmowanym technikom badawczym udało się ustalić jakie preferencje mają badane grupy 

odnośnie tego, jakie problemy i potrzeby występują na badanym obszarze. Zebrane w ten 

sposób dane dają podstawową wiedzę na temat tego, jakie cele w najbliższej przyszłości 

powinny podejmować instytucje związane z rozwojem lokalnym. 

Kierunki rozwoju w opinii mieszkańców obszaru działania LGD 

 W pierwszej kolejności omówione zostaną badania ilościowe, przeprowadzone na 

grupie 350 osób. Respondenci mieli w pierwszej kolejności zastanowić się, jak bardzo ważna 

jest zmiana w poszczególnych obszarach życia społecznego. Obszary, o które pytani byli 

respondenci były identyczne jak w pytaniu o ocenę zmiany w ostatnich pięciu latach. Ogólnie 

można powiedzieć, że badani odczuwają silną potrzebę zmian. Przy sporej części obszarów, 

które respondenci mieli oceniać, w ogóle nie pojawiały się odpowiedzieć „w ogóle 

niepotrzebne” i „raczej niepotrzebne”. Największe odsetki wskazań przypadły natomiast na 

odpowiedź „bardzo potrzebne”. Z poniższych analiz wynika jednak, że są obszary, które 

zdecydowanie należy wspierać w przyszłości, oraz takie, które nie są priorytetem. 
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 Zdecydowanie najsilniejszą potrzebę zmian respondenci odczuwają w obszarze 

sytuacji na rynku pracy i zatrudnienia. Aż 98% badanych uznała, że zmiany w tym obszarze 

są konieczne, natomiast 90%, że są bardzo konieczne. Taki rozkład odpowiedzi 

jednoznacznie wskazuje, że sytuacja na rynku pracy nie jest dobra i a mieszkańcy oczekują 

podjęcia działań zaradczych. 

1% 1% 

8% 

90% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jak bardzo potrzebne jest by poprawiła się 
sytuacja na rynku pracy? (n=350) 

Raczej niepotrzebne

Trudno powiedzieć

Raczej potrzebne

Bardzo Potrzebne
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 Jednym z preferowanych kierunków zmian w zakresie struktury zatrudnienia jest 

stopniowe odchodzenie od rolnictwa, co pokazuje powyższy wykres, a także wysoki odsetek 

wskazań „potrzebne” i „bardzo potrzebne” na konieczność poszukiwania pracy poza 

rolnictwem (odpowiednio 13% i 83% wskazań).  
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17% 
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Jak bardzo potrzebne jest by mieszkańcy
zakładali coraz więcej firm

niezwiązanych z rolnictwem? (n=350)

W ogóle niepotrzebne

Raczej niepotrzebne

Trudno powiedzieć

Raczej potrzebne

Bardzo Potrzebne
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 W kontekście realizacji minionej strategii, a także rozważań na temat tego, czy 

turystyka może być „siłą napędową” lokalnej gospodarki, mieszkańcy zdają się pozytywnie 

postrzegać ten kierunek rozwoju. Aż 61% badanych uznało, że zmiany w analizowanym 

obszarze są bardzo potrzebne, natomiast 28%, że są potrzebne. Taki stan rzeczy powinien 

ukierunkować podejmowane w przyszłości działania mające na celu zwiększenie 

zatrudnienia, gdyż okazuje się, że mieszkańcy widzą potencjał na rozwój sektora 

turystycznego w ich gminie.  
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 Aby turystyka mogła rozwijać się na danym obszarze, nieodzowne są inwestycje  

w zakresie zapewnienia infrastruktury turystycznej, w tym bazy noclegowej. Mieszkańcy 

zdają się dobrze odczytywać potrzeby rozwojowe w tym zakresie, gdyż aż 63% z nich uznało, 

że zmiany w tym wymiarze są bardzo potrzebne, a 28%, że są potrzebne. 
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 Powyższą tezę o dobrej intuicji mieszkańców w zakresie rozwoju turystyki potwierdza 

również kolejny wykres, na którym widać, że ponad połowa mieszkańców (56%) uznaje, że 

dalszych inwestycji wymagają zabytki. Dodatkowe 27% badanych uważa, że są to raczej 

potrzebne inwestycje. Warto zatem zastanowić się, czy dotychczasowe działania są już 

wystarczające, aby turyści chcieli przyjeżdżać i zostawać na noc na obszarze gmin 

wchodzących w skład LGD. 
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 Również estetyka publiczna została oceniona przez respondentów jako ten obszar, 

który wymaga zdecydowanych, dalszych inwestycji. Aż 94% badanych uznało, że inwestycje 

w tym zakresie są nadal potrzebne, natomiast 69%, że są to inwestycje bardzo potrzebne. 

Poprawa estetyki miejsc publicznych jest niewątpliwie ważnym działaniem, które może 

zaprocentować zwiększeniem ruchu turystycznego i poprawą ogólnej oceny obszaru pod 

kątem atrakcyjności turystycznej. Jest to jednak działanie, które wpływa również pozytywnie 

na poprawę jakości życia samych mieszkańców. 
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 Nieodzownym elementem poprawy jakości życia oraz poprawy atrakcyjności 

turystycznej regionu jest polepszenie stanu sieci komunikacyjnej. Powyższy wykres pokazuje, 

jak bardzo zmiany w tym obszarze są  oczekiwane przez mieszkańców. Łącznie 99%  

z badanych uznała, że należy dalej budować i/lub remontować już istniejące drogi. Pomimo 

tego, że LGDy nie są instytucją właściwą dla podejmowania tego typu zadań, warto, aby LGD 

dążył do wypracowania Strategii Rozwoju Turystyki, w którym w porozumieniu  

z samorządowcami określone zostaną priorytetowe kierunki inwestycji w zasoby oraz sieć 

komunikacyjną w ten sposób, aby zsynchronizować te działania. 
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 Innym ocenianym aspektem jakości życia mieszkańców oraz podnoszenia standardów 

obiektów turystycznych jest rozwój kanalizacji. Tak jak w przypadku dróg, tak i tutaj niemal 

wszyscy respondenci uznali, że dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej jest konieczny. 
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 Warto zauważyć, że w kontekście rozwoju lokalnego, mieszkańcy nie tylko zwracali 

uwagę na jednoznaczną potrzebę rozwoju infrastruktury i realizacji projektów „twardych”. 

Tak samo ważna dla mieszkańców jest również realizacja projektów „miękkich”, dzięki 

którym poprawi się jakość życia mieszkańców i turystów. Aż 96% badanych uznało, że 

potrzeba jest wprowadzenia do oferty spędzania czasu wolnego nowych form. Jako nowe 

formy spędzania czasu wolnego rozumieć należy obecnie modne zajęcia jak np. nordic 

walking, jazdę na rolkach i deskorolkach, uprawianie sportów na siłowniach i innych 

obiektach zewnętrznych. 
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 W ramach oferty spędzania czasu wolnego, warto również podjąć kolejne działania 

zmierzające do zwiększenia liczby wydarzeń kulturalnych. Niemal ¾ badanych uznało, że jest 

to działanie bardzo potrzebne, a ponad ¼ (26%), że potrzebne. Należy jednak pamiętać  

o pewnym zniechęceniu do realizowanych dotychczas imprez przez LGD. W nowym okresie 

programowania warto zatem zastanowić się nie tylko nad zwiększeniem liczby wydarzeń 

kulturalnych, ale również nad nowymi formami ich realizacji. 
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 W ramach organizacji wydarzeń kulturalnych, wydaje się, że dobrym tropem, który 

warto podjąć w nowym okresie programowania jest organizacja wydarzeń związanych  

z lokalną tradycją. Tak samo jak w przypadku poprzednich obszarów, tak i tutaj zdecydowana 

większość badanych (92%) uznała, że jest to ważny kierunek działań. 
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 Ostatnim wymiarem jaki mieli ocenić respondenci w kontekście zmian, jakich 

oczekują w najbliższych latach w gminie, w której mieszkają było upodmiotowienie 

mieszkańców w zarządzaniu gminą. Jak się okazuje, mieszkańcy analizowanego obszaru  

w znaczący sposób chcą pracować na rzecz rozwoju lokalnego. Jest to doskonały wskaźnik 

zaangażowania społecznego, które warto wykorzystywać do podejmowania działań na rzecz 

rozwoju. Aż 80% badanych uznało, że włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne na temat 

tego, co dzieje się w gminie jest bardzo potrzebne. Dodatkowe 16% uznało, ze jest to 

potrzebne. Deklaracje chęci włączenia się we współrządzenia powinny być dostrzeżone  

i wykorzystane, choćby w procesie budowy LSR. Dodatkowo, takie włączenie mieszkańców 

w podejmowanie decyzji wpływa korzystnie na wypracowane rozwiązania, gdyż w lepszym 

stopniu odpowiadają one oczekiwaniom społeczności lokalnej. W związku z tym, 

zaangażowanie chętnych do współpracy mieszkańców powinno dotyczyć zarówno organizacji 
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pozarządowych jak i samorządowych, co przełoży się w przyszłości na dobrą ocenę pracy 

urzędników. 

 Oprócz pytania, w którym sugerowano respondentom określone kierunki działań, 

które należy podjąć w przyszłości, respondenci mieli również możliwość podania 

najważniejszych problemów gminy w której mieszkają, które należy rozwiązać w pierwszej 

kolejności. Formuła pytania była otwarta, co powodowało, że respondenci podać jakąkolwiek 

odpowiedź, która nasunęła im się do głowy. Tak zadane pytanie miało zapewnić spontaniczny 

i rzeczywisty opis problemów pojawiających się na obszarze działania LGD. 

 Analiza udzielonych przez respondentów odpowiedzi pokrywa się ze wcześniej 

prezentowanymi wynikami. Zdecydowanie najważniejszym problemem gmin, dla badanej 

grupy osób jest sytuacja na rynku pracy. Mieszkańcy widzieli ten obszar wielowymiarowo  

i wskazywali między innymi na niewystarczającą ilość projektów mających na celu 

przeprowadzenie szkoleń dla bezrobotnych oraz pobudzające przedsiębiorczość, małą liczbę 

dużych zakładów pracy oraz brak pomocy ze strony Urzędu Gminy. Bardzo częstą grupą osób 

wymienianych jako osoby szczególnie narażone na bezrobocie byli młodzi ludzie, którzy 

wyjeżdżają ze swoich rodzinnych storn w poszukiwaniu pracy (często za granicą). Drugim 

ważnym problemem na który zwrócili uwagę respondenci jest niewystarczająca oferta 

turystyczna. To zagadnienie należy rozmieć zarówno jako niewystarczającą infrastrukturę 

turystyczną (miejsca noclegowe, gastronomia, atrakcje turystyczne), jak i działania mające na 

celu poprawę oferty turystycznej. Spory udział odpowiedzi wskazujących na konieczność 

inwestycji w turystykę jest zbieżny z innymi wynikami badań, w których różne grupy 

respondentów uznają ten sektor gospodarki za ważny dla rozwoju lokalnego.  

Kolejnym ważnym obszarem problemowym jest zdaniem respondentów 

niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego skierowana do mieszkańców. Co prawda,  

w wypowiedziach widać wyraźny podział na działania kierowane do turystów i mieszkańców, 

jednak wydaje się, że zagwarantowanie mieszkańcom zróżnicowanej i ciekawej oferty 

spędzania czasu wolnego korzystnie wpływa również na możliwości, z jakich mogą korzystać 

turyści. Zatem inwestycje w projekty „twarde” i „miękkie” skierowane do mieszkańców 

analizowanego obszaru powinny przyczynić się także do poprawy atrakcyjności turystycznej. 

Wśród tych działań mieszkańcy mieli na myśli wzbogacenie oferty instytucji, które zajmują 

się animacją czasu wolnego, powstanie dyskotek, kawiarni oraz stworzenie innych miejsc, 

gdzie mieszkańcy mogliby się spotyka. Respondenci zwrócili także uwagę na konieczność 
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powstania kina i rozwoju infrastruktury sportowej. Ważnym aspektem działań było również 

polepszenie dostępu do Internetu, co współcześnie wydaje się za warunek niemal konieczny 

do tego, aby turysta był zadowolony z pobytu w danym miejscu. 

Ważnym zagadnieniem, które również nie jest zaskakujące w kontekście wcześniej 

przywołanych wyników badań jest rozwój infrastruktury technicznej. Tak jak zostało to 

powiedziane, nie jest to działanie, którym LGD może się zająć, jednak w kontekście 

budowania spójnej wizji rozwoju lokalnego, warto porozumieć się z samorządami w kwestii 

rozbudowy dróg, chodników i oświetlenia, aby kierunki inwestycji w infrastrukturę 

techniczną, społeczną i turystyczna były zbieżne.  

Ostatnim z ważnych problemów, na które mieszkańcy zwrócili uwagę był 

niewystarczający dostęp do opieki medycznej. Respondenci wskazywali, że w gminach,  

w których mieszkają jest trudny dostęp nie tylko do specjalistów, ale również lekarzy opieki 

podstawowej. Wydaje się, że zdrowie jest najważniejszym kapitałem, który może 

procentować rozwojem społecznym, dlatego wszelkie działania w zakresie podniesienia 

standardu usług medycznych są wskazane. Wydaje się jednak, że stowarzyszenie nie będzie 

miało narzędzi do tego, aby w tym obszarze podjąć jakiekolwiek działania skierowane do 

ogółu społeczeństwa.  

Ważnym z punktu widzenia nowego okresu programowania pytaniem skierowanym 

do mieszkańców obszaru LGD było zwrócenie się do respondentów z prośbą o wymienienie 

trzech najważniejszych grup osób, którym należy pomóc w pierwszej kolejności. W nowym 

okresie programowania, osoby te nazwane zostały defaworyzowanymi, i taką nomenklaturą 

posługują się również autorzy niniejszego raportu. 

 1 2 3 % 
skumulowany 

Osoby niepełnosprawne 32% 11% 17% 60% 

Bezrobotni, osoby z trudną sytuacją ekonomiczną 44% 24% 6% 74% 

Młodzież po ukończeniu szkoły, która nie może znaleźć zatrudnienia 17% 44% 19% 80% 

Osoby starsze, po 60 roku życia 1% 6% 5% 12% 

Osoby bez znajomości języków obcych  1% 2% 3% 6% 

Kobiety , które pozostają długotrwale bez pracy po urodzeniu 
dziecka  

5% 12% 37% 54% 

Osoby bez znajomości obsługi komputera i urządzeń 
informatycznych (wykluczenie cyfrowe) 

1% 3% 3% 7% 

Powyższa tabela pokazuje kategorie odpowiedzi, oraz odsetki wskazań respondentów. 

Kolumny oznaczone 1,2,3 pokazują hierarchię ważności poszczególnych grup 
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defaworyzowanych. Hierarcha ta przekłada się na kolejność podejmowanych w przyszłości 

interwencji. Ostatnia kolumna wskazuje natomiast na to jaki procent osób, spośród 

wszystkich badanych wskazało na określoną grupę. W związku z tym, że każdy respondent 

mógł zaznaczyć trzy odpowiedzi, procenty nie sumują się do 100%. Okazuje się, że najwięcej 

razy wskazana była grupa młodzieży po ukończeniu szkoły, która nie może znaleźć 

zatrudnienie (80%), w dalszej kolejności bezrobotni, osoby z trudną sytuacja ekonomiczną 

(74%) oraz osoby niepełnosprawne (60%) i kobiety, które pozostają długotrwale bez pracy po 

urodzeniu dziecka (54%). Pozostałe grupy osób defaworyzowanych otrzymały jedynie 

marginalny odsetek wskazań. Powyżej wymienione grupy osób, są zdaniem respondentów 

najbardziej potrzebujące pomocy, co pokrywałoby się ze wcześniejszymi ustaleniami 

dotyczącymi trudnej sytuacji na rynku pracy i potrzeby rozwoju oferty spędzania czasu 

wolnego i dostępu do usług medycznych.  

Powyższa tabela pokazuje także, że zdaniem respondentów podwyższanie kwalifikacji 

powinno być zadaniem indywidualnym każdego człowieka, dlatego w wymiarze podnoszenia 

kompetencji językowych i komputerowych, nie sugeruje się podejmowania projektów 

strukturalnych.  

Interesujące jest również relatywnie małe zainteresowanie osobami starszymi, po 60 

roku życia. Jedynie 12% osób uznało, że spośród wymienionych, jest to ważna grupa 

społeczna której należy pomóc. Porównując dane z innymi LGD w Polsce, jest to 

niecodzienny wynik. Z reguły trend wzrostu zainteresowania osobami starszymi ma swoje 

przełożenie na wysoki wskaźnik odpowiedzi twierdzących w analizowanym pytaniu. 

Respondenci zdecydowanie bardziej nastawieni są na rozwój gospodarczy gminy, który być 

może w domyśle ma również spowodować poprawę sytuacji seniorów. Jest to jednak dużo 

bardziej złożony problem, o którym – być możne – warto rozmawiać i uświadamiać 

mieszkańców. 

Zaufanie jest niezwykle ważnym aspektem życia zarówno pojedynczej jednostki, jak  

i struktur społecznych. To jego poziom (wartość) reguluje związki pomiędzy osobami, a także 

warunkuje sposób współżycia w społeczeństwie i mniejszych strukturach. W związku z tym, 

respondenci prowadzonego badania mieli odpowiedzieć na standardowe pytanie, zadawane 

przez CBOS na próbie ogólnopolskiej. Badani mieli opowiedzieć się, które z podanych 

stwierdzeń dotyczących zaufania społecznego jest im bliższe. 
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Wyniki badań przeprowadzonych na próbie reprezentatywnej wśród mieszkańców 

obszarów wiejskich w Polsce wskazują, że obszary te zamieszkuje zdecydowanie więcej 

osób, które uważają, że w stosunkach z innymi trzeba być ostrożnym (82%). Porównując to  

z wynikami uzyskanymi przez społeczność zamieszkującą obszar działania LGD Powiatu 

Opatowskiego należy stwierdzić, że społeczność tą charakteryzuje wyższy poziom zaufania 

niż średni poziom dla obszarów wiejskich w całej Polsce. Aż 22% badanych zamieszkujących 

obszar działania LGD uznała, że ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać. Może 

wydawać się to mało w porównaniu z przeciwnym poglądem 2/3 osób, że w stosunku do 

innych ludzi należy być przede wszystkim ostrożnym. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że 

omawiany odsetek osób jest wyższy niż w badaniach ogólnopolskich o 4%. W przyszłości 

należy zatem podjąć działania, które będą zmierzały do podwyższenia zaufania wśród 

mieszkańców, jednak już ten poziom sugeruje (i zarazem potwierdza), że działaniami które 

będą cieszyły się relatywnie wysokim powodzeniem są wszelkie próby aktywizacji  

i włączenia społecznego, a także organizowanie wydarzeń i imprez, na których mieszkańcy 

mogą ze sobą przebywać i poznawać się. Prezentowany odsetek mieszkańców, którzy 

opowiedzieli się za zdaniem, że większości osób można ufać wskazuje również, że wśród 

ogółu społeczności zamieszkującej analizowany obszar, 22% mieszkańców jest już gotowych 

do tego, aby włączyć się w działania oddolne, natomiast do pozostałej części należy dotrzeć  
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z działaniami aktywizującymi. Można zatem powiedzieć, ze spośród tych 22% należy wybrać 

liderów którzy zajmą się animacją swoich społeczności lokalnych. 

Kierunki rozwoju – podsumowanie prac warsztatowych 

 Spotkania warsztatowe odbyły się we wszystkich gminach należących do LGD 

Powiatu Opatowskiego. Były to zatem: gmina Wojciechowice, gmina Iwaniska, gmina 

Tarłów, miasto i gmina Ożarów oraz miasto i gmina Opatów. Przeprowadzono zatem łącznie 

5 warsztatów, których głównym celem było rozpoznanie możliwych kierunków do dalszego 

działania przez stowarzyszenie. Celem pobocznym, którego ze względu na ograniczony czas, 

jaki uczestnicy warsztatów mogli poświęcić na udział w dyskusji nie zawsze udało się 

osiągnąć, było zebranie możliwie szerokiej informacji na temat zasobów LGD Powiatu 

Opatowskiego.  

 W przypadku LGD Powiatu Opatowskiego, należy zauważyć, że frekwencja na 

wszystkich warsztatach była znaczna. Każde spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, 

jednak większość z uczestników stanowili urzędnicy gminy, co miało istotne znaczenie dla 

przebiegu dyskusji. Niemniej jednak udało się osiągnąć oba założone cele.  

 LGD Powiatu Opatowskiego ma szeroką gamę zabytków, które są wykorzystywane 

do promocji regionu i rozwoju turystyki. Oprócz nich, dyskutanci zwracali uwagę na szereg 

innych zasobów, które mogą być w przyszłości wykorzystywane do rozwoju obszaru. Poniżej 

znajduje się wykaz wszystkich zasobów jakie znajdują się na obszarze działania LGD, które 

wymienili uczestnicy poszczególnych warsztatów. 

 Dobra infrastruktura społeczna: zmodernizowane budynki publiczne, stadiony, place 

zabaw, muzeum wsi, basen 

 Organizacje pozarządowe działające prężnie 

 Rozwijająca się infrastruktura i oferta turystyczna 

 Położenie przy Świętokrzyskiej Strefie Ekonomicznej 

 Cementownia Ożarów 

 Spółdzielnia Owoców Nadwiślanka 

 Położenie na szlakach turystycznych i pielgrzymkowych 

 Walory kulturowe: bogata tradycja i historia, zabytki,  żydowska historia, kościoły 

(np. Kościół PW Św. Trójcy w Tarłowie, Spichlerz, Synagoga), ruiny zamku 

Krzyżtopór, kultura mierzanowicka 
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 Walory naturalne: krajoznawcze, wysokiej klasy urodzajne gleby, rolnictwo, krzemień 

pasiasty, piach, tereny objęte programem NATURA 2000, stawy i rzeki, produkty 

rolne (np. proso) 

 Zasoby ludzkie: duży odsetek osób z wyższym wykształcenie, sprawnie działająca 

władza samorządowa 

 Dobra infrastruktura techniczna: zmodernizowane drogi, powstałe nowe drogi, tereny 

pod inwestycje, rozwój sieci teleinformatycznych (położenie światłowodów) 

 Dobra infrastruktura oświatowo - kulturalna 

Zdiagnozowane zasoby bardzo często były jednak opisywane zarówno jako coś, co już 

powstało na obszarze danej gmin, a z drugiej strony jako coś, czego nadal brakuje 

mieszkańcom. Stąd wiele z kategorii uznawanych za mieszkańców jako zasób, pojawia się 

również w kontekście diagnozowanych problemów. Lista wymienianych na warsztatach 

problemów i obszarów potrzeb jest następująca: 

 Potrzeba inwestycji w infrastrukturę techniczną (drogi) 

 Potrzeba inwestycji w infrastrukturę społeczną (świetlice wiejskie) 

 Brak połączeń komunikacji zbiorowej pomiędzy gminami i sołectwami 

 Brak pełnej opieki lekarskiej w Ośrodku Zdrowia na wsi 

 Szkody wyrządzone przez dziki 

 Niskie zaangażowanie społeczne w sprawy gminne 

 Upadek dużych zakładów pracy 

 Potrzeba stworzenia oferty pomocy dla przedsiębiorców zaczynających 

działalność gospodarczą 

 Problemy społeczne – niż demograficzny, starzenie się gminy, emigracje 

młodych osób 

 Brak inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej 

 Problemy z rentownością rolnictwa 

 Słabo wykorzystany potencjał turystyczny obszaru 

 Brak współpracy między NGO i gminami, oraz samorządami 

 Wzrastająca liczba patologicznych zachowań 

 Niskie dochody gminy z podatków 

 Niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla osób starszych 

 Niska aktywność społeczna mieszkańców gminy 
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 Niewystarczająca promocja regionu 

 Bezrobocie 

 Bieda i ubóstwo 

 Brak infrastruktury przeznaczonej dla osób starszych (Domy Opieki, służba 

medyczna) 

 Niewystraczająca infrastruktura turystyczna i spędzania czasu wolnego dla 

mieszkańców (mała ilość ścieżek rowerowych) 

 Brak inwestorów zewnętrznych 

 Tworzenie budżetu obywatelskiego, promocja funduszy sołeckich 

 Brak zakładów produkcyjnych i przetwórczych produkty regionalne 

Na wiele z obszarów problemowych wskazanych powyżej, uczestnicy warsztatów 

zgłaszali gotowe rozwiązania, które również warto przytoczyć: 

 Uruchomienie placówki zajmującej się osobami wykluczonymi (wykorzystanie 

wolnych budynków i zatrudnienie bezrobotnych) 

 Założenie spółdzielni przetwarzającej owoce (wykorzystanie lokalnych produktów  

i zatrudnienie bezrobotnych) 

 Rozwój infrastruktury turystycznej (wykorzystanie terenów nad rzekami, 

uatrakcyjnienie turystyczne regionu i stworzenie miejsc pracy) 

 Zachęcenie inwestorów do inwestowania na terenie gminy (promocja regionu, 

stworzenie miejsc pracy) 

 Integracja społeczna – organizowanie imprez 

 Odnowa świetlic, udostępnienie ich dla spotkań mieszkańców 

 Budowa obiektów sportowych i poprawa oferty spędzania czasu wolnego 

 Poszerzenie oferty dla dzieci w szkołach 

 Budowa ośrodków sportowych dla młodych 

 Eksport lokalnych produktów 

 Współpraca międzysektorowa 

 Tworzenie partnerstw z sąsiednimi gminami 

 Pomoc młodym matkom w powrocie na rynek pracy poprzez rozwój 

przedsiębiorczości i stworzenie warunków korzystnego zatrudniania (inicjatywa 

powinna wyjść z gminy) 
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 Wykorzystanie wolnych budynków w celu stworzenie Dziennych Domów 

Społecznych 

 Promowanie Zespołów Ludowych 

 Adaptacja zbiornika wodnego do celów wypoczynkowych 

 Przetwórstwo owoców i warzyw  

 Kolejne imprezy na temat produktów owoców i warzyw 

 Powstawanie grup producenckich 

 Utworzenie strefy ekonomicznej 

 Inwestycje w ochronę zdrowia (rehabilitacja) 

 Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego 

 Odnowa budynków sakralnych 

 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki 

 Ułatwienia zatrudnienia dla absolwentów szkół i osób starszych 

 Stworzenie uniwersytetu III wieku 

 Szkolenia, kursy, zajęcia przekwalifikowanie bezrobotnych, doradztwo zawodowe, 

dofinansowanie własnych projektów 

 Kredyty niskooprocentowane dla zakładających działalność gospodarczą 

 Pozyskiwanie inwestorów przez samorząd 

 Ulgi podatkowe 

 Ułatwienia przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 

 Pozyskanie większej ilości specjalistów dla lokalnego ZOZ.  

 Inwestycja w ośrodek wypoczynkowy lub sanatorium z własnym zapleczem 

medycznym udostępnianym również mieszkańcom. 

 Przyciągnąć biznes i tworzyć nowe miejsca pracy 

 Polityka prorodzinna 

 Utworzenie wysokiego poziomu edukacji i kultury, sportu 

 Dbałość o czystość środowiska, ekologię 

 Tworzenie grup producenckich 

 Budowanie odpowiednich postaw u dzieci, np. lekcje wychowawcze pt. „Poznaj swoją 

gminę” w formie zabawy 

 Większe zaangażowanie liderów społecznych (sołtysi, radni, księżą, nauczyciele) 

 Zwiększenie oferty imprez „integracyjnych” 
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 Partnerzy - GOK, spływy, zagroda, pałac, sołectwa, stowarzyszenia 

 Tworzenie alternatywnych możliwości zarobkowania dla rolników 

 Promocja żywności ekologicznej i lokalnej 

Za najważniejsze problemy terenu działania LGD Powiatu Opatowskiego uznać 

należy natomiast następujące obszary: 

1. Problemy z rynkiem pracy / bezrobocie 

Kogo dotyczy problem? 

 Młodzi ludzie po ukończeniu szkoły 

 Matki powracające po urlopie macierzyńskim 

 Osób w wieku produkcyjnym 

Źródła problemu 

 Niedostosowane wykształcenie do potrzeb rynku pracy 

 Wydłużenie wieku emerytalnego 

 Wysokie koszty pracy 

 Mała inicjatywa mieszkańców, aby poprawić swój los 

 Likwidacja zakładów pracy 

 Wygodnictwo (korzystanie z opieki społecznej) 

 Zbyt mało szkół zawodowych i rolniczych 

Wsparcie 

 Samorząd (powiat, województwo) 

 LGD 

 Fundacje i stowarzyszenia 

 Inicjatywa własna 

2. Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura społeczna 

Odbiorcy 

 młodzi ludzie, dzieci 

 starsi 

 Lokalne Grupy Działania 
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Źródła 

 brak środków finansowych 

 brak lidera 

 niewystarczająca wiedza 

Objawy 

 brak integracji 

 wypalenie społeczne 

 patologia, alkoholizm, narkomania 

 brak świetlic 

Wsparcie 

 współfinansowanie z zewnątrz 

 wsparcie merytoryczne 

3. Niewystarczająca oferta transportu zbiorowego 

Problem dotyczy starszych mieszkańców wsi oraz niepełnosprawnych, natomiast działania 

jakie warto podjąć w tym temacie to nawiązanie współpracy z GDDKiA, Wojewodą, Starostą, 

a także samorządami, gdyż każda z tych instytucji powinna zadbać o transport, drogi i 

potrzebną infrastrukturę, aby transport zbiorowy mógł się rozwijać. 

4. Niewystarczająca ofert medyczna dla mieszkańców obszaru 

Odbiorcy 

 większość mieszkańców, szczególnie osoby starsze, małe dzieci, osoby wymagające 

specjalistycznego leczenia 

Źródła 

 oddalenie od dużych ośrodków miejskich ze szpitalami i przychodniami 

specjalistycznymi 

 zwolnienia specjalistów z małych przychodni 

 migracje za pracą 

 Choroby 
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Objawy 

 brak specjalistów na miejscu 

 brak specjalistycznego sprzętu 

 długie terminy oczekiwania na wizytę u specjalisty 

Wsparcie 

 urzędy centralne 

 Urząd Gminy 

 organizacje pozarządowe 

5. Starzenie się gminy 

Odbiorcy 

 Ośrodki pomocy społecznej 

 Starcy  

 Urząd gminy (budżet) 

 Przedsiębiorcy 

 Opieka zdrowotna (ośrodki zdrowia) 

Źródła 

 Brak miejsc pracy 

 Brak inwestycji prywatnych, publicznych 

 Brak zainteresowania przedsiębiorców 

Objawy 

 Samotność 

 Mało dzieci w szkole 

 Obniżenie udziału w podatkach od dochodu tzw. PIT 

 Brak urodzeń 

 Dużo zgonów 

 Niż demograficzny 

 Zwiększenie kosztów pomocy społecznej 

Wsparcie 

 Stowarzyszenia  



95 

 

 Stymulacja życia kulturalnego 

 Kluby seniora 

 LGD: tworzenie przedsiębiorstwa (nowych miejsc pracy) 

 Inwestycje kościelne 

6. Niska rentowność rolnictwa 

Odbiorcy 

 Rolnicy i ich rodziny 

Źródła 

 niedostateczna edukacja rolników 

 brak rynków zbytu dla owoców, warzyw, mleka i mięsa 

 niska cena towarów 

 brak grup producentów 

 niestabilne ceny, system kontraktacji 

 anomalia pogodowe 

 niestabilna polityka państwa, zmiany prawa 

 niedoinwestowanie gospodarstw w sprzęt 

 brak wiedzy o pozyskiwaniu środków na maszyny i urządzenia 

 starzenie się wsi 

 nieatrakcyjność zawodu rolnika 

Objawy 

 niska cena 

 słabe uświadomienie rolnika 

 niska świadomość korzyści 

 wiek rolnika 

Wsparcie 

 Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa 

 Ośrodki Doradztwa Rolniczego 

 PROW 

 Wsparcie grup producenckich 

7. Słabe więzi między mieszkańcami gmin i brak współpracy pomiędzy nimi 
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Odbiorcy 

 Mieszkańcy gminy 

 Młodzi i wykształceni ludzie 

 Osoby 50+ 

Źródła 

 Lenistwo 

 Złe doświadczenia z przeszłości (starsi) 

 Brak czasu w sezonie (rolnicy) 

 Brak odpowiednich postaw 

 Brak zaufania 

 Przekonanie, że na pracy społecznej można zarobić 

 Brak aktywności polityków miejscowych 

Objawy 

 Stałe określone grono osób uczestniczących w ofercie kulturalnej gminy 

 Manifestacja niezadowolenia – „nic się nie dzieje”, „ nic się nie zmienia” 

 Postawy roszczeniowe – stawianie żądań wobec innych, brak zaangażowania 

własnego 

Wsparcie (i zarazem proponowany plan rozwiązania problemu) 

 Szkoły 

 Liderzy społeczni (sołtysi, radni, księżą, nauczyciele) 

 GOK,  

 Organizacje pozarządowe 

 Sołectwa 

Młodzież na obszarze działania LGD Powiatu Opatowskiego 

Częścią badań, które realizowała Fundacja Socjometr były badania ankietowe,  

w których wzięli udział gimnazjaliści z obszaru LGD, z wykorzystaniem techniki CAWI. 

Pytania obejmowały zagadnienia dotyczące między innymi czasu wolnego i zainteresowań 

respondentów. 

W pierwszym pytaniu ankietowani proszeni byli, żeby wybrać zdanie, które najlepiej 

opisuje ich sytuację odnośnie ilości czasu wolnego. Wśród badanych okazało się, że podobna 
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ilość osób ma dużo i bardzo dużo czasu wolnego – w sumie 42%, co tych, która ma czasu 

wolnego mało i bardzo – razem 47%. Deklaracje przedstawia poniższy wykres. 

 

Dość duża liczba badanych osób – 11%, wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

Wynikać to może z faktu, że respondenci są jeszcze młodzi i niedoświadczeni w określeniu 

własnej definicji czasu wolnego, jak również w organizacji tego czasu. 

Respondenci zapytani zostali też o formy aktywności, na które przeznaczają swój czas 

wolny. Prezentowano listę przykładowych aktywności i pytano, jak często spędzają swój czas 

wolny w określony sposób. Rozkład odpowiedzi ilustruje wykres zamieszczony na kolejnej 

stronie. 

Ponad połowa badanych w wolnym czasie nudzi się rzadko lub bardzo rzadko, a 1/5 

badanych to osoby, które nudzą się często lub bardzo często, natomiast 21% nigdy się nie 

nudzi.  

Do najpopularniejszych form aktywności zaliczają się chodzenie do kościoła lub na 

organizowane w parafii zajęcia, uprawianie sportu, oglądanie telewizji oraz spotykanie się  

z kolegami/koleżankami w domu lub siedzenie ze znajomymi na podwórku. Znaczna część 

badanych osób wskazała, że w wolnym czasie lubi czytać książki, lub uczęszcza na 

dodatkowe zajęcia pozaszkolne.  Najmniej osób swój czas wolny przeznacza na dorywczą 

pracę – aż 50% nie robi tego nigdy. Bardzo mało osób wskazało spędzanie czasu wolnego na 

zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury lub chodzenie na koncerty i na dyskoteki.  

Mam bardzo dużo 
czasu wolnego 

4% 

Mam dużo czasu 
wolnego 

38% 

Mam mało czasu 
wolnego 

29% 

Mam bardzo mało 
czasu wolnego 

18% 

Trudno powiedzieć 
11% 

Ilość czasu wolnego ankietowanych 
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W kontekście kościoła swój czas wolny często lub bardzo często spędza w sumie ponad 60% 

ankietowanych. Często lub bardzo często sport w czasie wolnym uprawia około 2/3 

respondentów. Aktywne uprawianie sportu jest znacznie bardziej popularne od uczestnictwa 

w imprezach sportowych (1/5 ankietowanych nigdy nie bierze w nich udziału, a niemal 

połowa spędza tam swój czas wolny rzadko lub bardzo rzadko). 

Na podwórku ze znajomymi często lub bardzo często siedzi ponad połowa badanych 

(56%). Nieco mniej popularne są spotkania ze znajomymi w domu – w ten sposób często lub 

bardzo często spędza czas wolny 48% osób. Podobnie często praktykowaną formą aktywności 

jest oglądanie telewizji (często i bardzo często – 43%); wybierana jest ona częściej, niż 

lektura książek, które często lub bardzo często czyta około 1/3 badanych. O ile w przypadku 

telewizji żaden z respondentów nie wybrał odpowiedzi „nigdy”, to w przypadku czytania 

książek było ich już 23%. 

Uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach wydaje się być często wybieraną przez 

respondentów formą spędzania wolnego czasu. Oprócz wspomnianych wyżej zajęć w parafii, 

pytano również o spędzanie czasu w innych miejscach, w których mogą się one odbywać. Na 

uwagę zasługuje fakt, że  popularniejsze wydają się być zajęcia organizowane poza szkołą niż 

w szkole: 33% ankietowanych spędza na nich wolny czas często lub bardzo często, 36% 

rzadko lub bardzo rzadko; pozostałych 31% nigdy nie uczęszcza na nie w czasie wolnym.  

W przypadku zajęć dodatkowych organizowanych w szkole – kursy językowe lub dodatkowe 

lekcje, osób, które nigdy na nie uczęszcza jest niewiele, ale jednak więcej - 32%; 

spędzających w ten sposób czas wolny często lub bardzo często jest 25%, a rzadko lub bardzo 

rzadko – 43%. Można domniemywać, że dostępność zajęć organizowanych poza szkołą jest 

większa lub ciekawsza, niż w szkole. Zaskakująco wielu ankietowanych nigdy nie spędza 

czasu wolnego na zajęciach organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury – aż 48,5%. Fakt 

ten sugeruje, że w tych instytucjach nie odbywają się zajęcia atrakcyjne dla młodych 

mieszkańców obszaru LGD.  

Na pozostałych formach aktywności większość respondentów spędza czas rzadko lub 

bardzo rzadko. W ich analizie warto się zatem odnieść do liczby osób, które wybrały 

kategorię „nigdy”. Znaczna liczba ankietowanych nigdy nie spędza czasu wolnego chodząc 

na dyskoteki, ani w centrach handlowych i hipermarketach (odpowiednio 30% i 23%). Prawie 

jedna piąta respondentów nigdy nie spędza czasu wolnego chodząc do kina, teatru, lub 

filharmonii, a 1/3 nigdy nie chodzi do pubów i kawiarni, natomiast 35% nigdy nie chodzi na 
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koncerty. Niską popularność tego rodzaju form aktywności wiązać można z ograniczoną 

dostępnością tego rodzaju miejsc lub wydarzeń na obszarze LGD. 
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C H O D Z Ę  N A  K O N C E R T Y  

C H O D Z Ę  D O  P U B Ó W ,  K A W I A R N I  

C H O D Z Ę  D O  K I N A ,  T E A T R U ,  F I L H A R M O N I I  

S P Ę D Z A M  C Z A S  W  C E N T R A C H  H A N D L O W Y C H ,  
H I P E R M A R K E T A C H  

C H O D Z Ę  N A  D Y S K O T E K I  

C H O D Z Ę  N A  Z A J Ę C I A  O R G A N I Z O W A N E  W  
G M I N N Y M  O Ś R O D K U  K U L T U R Y  

C H O D Z Ę  N A  D O D A T K O W E  Z A J Ę C I A  P O Z A  
S Z K O Ł Ą  

C H O D Z Ę  N A  K U R S Y  J Ę Z Y K O W E  I / L U B  
D O D A T K O W E  L E K C J E  W  S Z K O L E  

C Z Y T A M  K S I Ą Ż K I  

O G L Ą D A M  T E L E W I Z J Ę  

S P O T Y K A M  S I Ę  Z  K O L E G A M I ,  K O L E Ż A N K A M I  W  
D O M U  

S I E D Z Ę  Z E  Z N A J O M Y M I  N A  P O D W Ó R K U  

U C Z E S T N I C Z Ę  W  I M P R E Z A C H  S P O R T O W Y C H  N P .  
M E C Z ,  Ż U Ż E L  

U P R A W I A M  S P O R T  

C H O D Z Ę  D O  K O Ś C I O Ł A  I / L U B  Z A J Ę C I A  W  
P A R A F I I  

P R A C U J Ę  D O R Y W C Z O  

N U D Z Ę  S I Ę  

FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU  
( JAK CZĘSTO SPĘDZASZ SWÓJ CZAS WOLNY W OPISANY 

SPOSÓB? -  L ICZBA ODPOWIEDZI )  

Bardzo często Często Rzadko Bardzo rzadko Nigdy
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Respondentów zapytano również „czym najchętniej zajmował(a)byś się w wolnym 

czasie?”. Uczniowie mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi z listy różnych form 

aktywności. Zebrane dane ilustruje poniższy wykres: 

 

Ponad 2/3 badanych swój wolny czas najchętniej spędzałaby na spotkaniach ze 

znajomymi. Ponad 30% wskazało słuchanie muzyki i uprawianie sportu, a 35% w wolnym 

czasie chciałaby korzystać z komputera i Internetu. Spędzanie czasu na swoim hobby jako 

preferowaną formę aktywności w czasie wolnym wskazała 1/5 respondentów. Mniej osób 

swój wolny czas poświęcałoby na chodzenie do kina, oglądanie telewizji, czytanie książek, 

czy chodzenie do klubów i dyskotek – te aktywności wskazało około 15% badanych. Co 10 

osoba wybrałaby chodzenie na koncerty, zwiedzanie i turystykę. Jedynie 5% gimnazjalistów 

swój wolny czas chciałaby poświęcać na naukę. Najmniej atrakcyjne dla badanych jest 

spędzanie wolnego czasu w teatrze, czy filharmonii. 

Porównując odpowiedzi na pytanie o preferowane formy spędzania czasu wolnego  

z danymi dotyczącymi tego, jak często respondenci spędzają czas w określony sposób, można 

sądzić, że badani spędzają swój wolny czas tak, jak by chcieli – na spotkaniach ze znajomymi 

i uprawianiu sportu. Jest to pozytywny przekaz, bo to oznacza, że mogą spędzać swój czas 

wolny tak jak lubią i mają zapewnioną odpowiednią infrastrukturę i zaplecze sportowe. 
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Różnicę widać w ilości wskazań na preferowanie spędzania czasu przed komputerem  

i Internetem. Należałoby się w tym miejscu zastanowić  czy badani potrzebują dostępu do 

komputera i Internetu jedynie do gier i korzystania z portali Internetowych w celach 

rozrywkowych, czy potrzebują więcej czasu przed komputerem do nauki. Żeby się 

dowiedzieć należałoby ten temat pogłębić, ale odpowiedzi respondentów wpisują się  

w ogólny trend wskazujący, że młodzież chce i potrzebuje dostępu do nowych technologii.  

Na kolejnym wykresie przedstawione są deklaracje respondentów co do ilości czasu, 

jaki poświęcają na oglądanie telewizji w ciągu dnia. Ponad 1/3 badanych (36%) badanych 

spędza w ten sposób stosunkowo niewiele czasu - godzinę lub mniej. Taka sama liczba osób 

(1/3) badanych spędza przed telewizorem ok 2 godzin w ciągu dnia. Warto jednak zauważyć, 

że więcej, niż co 10 gimnazjalista spędza przed telewizorem 3 godziny lub więcej – zatem 

istotną część dnia.    

 

W porównaniu z oglądaniem telewizji, badani gimnazjaliści poświęcają więcej czasu 

przy komputerze na cele inne niż szkolne.  Osób spędzających w ten sposób czas powyżej 

3 godzin jest już 17%. 
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Respondentów pytano również o to, jakie są główne problemy w tym, by spędzali czas 

wolny w sposób, w jaki by chcieli. Tu także wskazać mogli maksymalnie trzy odpowiedzi  

z listy. 
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Najwięcej ankietowanych jako problem sprawiający, że nie mogą spędzać czasu 

wolnego w sposób, w jaki by chcieli wskazało zbyt dużą ilość nauki. Stanowi ona przeszkodę 

dla 36% respondentów. Prawie tyle samo osób, bo 35% badanych stwierdziło, że nie ma na 

tyle czasu wolnego, by zajmować się tym, czym by chcieli. Zbliżona liczba osób 33% 

określiła, że nie ma trudności z robieniem tego, co chce w wolnym czasie. Warto zwrócić 

uwagę, że stosunkowo często wskazywanymi ograniczeniami był brak miejsca, w którym 

można spędzać czas w preferowany sposób 26%, niewystarczająca ilość pieniędzy 27% i brak 

możliwości dojazdu do odpowiedniego miejsca 21%. Dla badanych są to istotniejsze 

ograniczenie, niż brak wiedzy o takiej możliwości; na takie ograniczenie wskazał co 10 

badany. Wiązać to można z niezadowalającą ofertą aktywności skierowaną do młodzieży 

zamieszkującej obszar LGD. Dla 10% ankietowanych barierą jest brak zgody rodziców na 

określoną aktywność. Dla niewielkiej liczby osób problemem są ograniczenia zdrowotne, lub 

inne względy. 
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Brak możliwości rozwijania zainteresowań w swojej gminie wydaje się istotnym 

problemem młodzieży zamieszkującej obszar LGD Powiatu Opatowskiego. 1/3 badanych 

stwierdziła, że takiej możliwości nie ma i właśnie dlatego nie rozwija swoich zainteresowań. 

Jedynie 18% ankietowanych ma gdzie rozwijać swoje zainteresowania na terenie gminy i to 

robi; mniejsza liczba osób 13% wyjeżdża w tym celu poza obszar gminy zamieszkania.  

 

Do najczęściej wskazywanych miejsc, których najbardziej brakuje respondentom  

w gminach, w których mieszkają, należą przede wszystkim kina, teatry i filharmonie, oraz 

puby, dyskoteki i kawiarnie. Wskazywała je ponad połowa badanych. Choć chodzenie do tych 

miejsc nie było często wskazywane jako preferowana forma aktywności, brak ich dostępności 

jest dla dużej liczby respondentów odczuwalny.  
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Biorąc pod uwagę liczbę osób, która jako preferowaną formę aktywności w czasie 

wolnym wskazała uprawianie sportu (32% badanych), istotnym problemem jest brak 

dostępności wydarzeń sportowych i infrastruktury, w szczególności basenów. Na ich brak 

wskazało 29% respondentów. Sport jest jednocześnie drugim najważniejszym 

zainteresowaniem wskazywanym przez badanych. W odpowiedzi na prośbę o wskazanie 

wszystkich obszarów swoich zainteresowań, wybrało go 54% z nich (dane ilustruje wykres 

poniżej). Najwięcej osób wskazało muzykę – ponad 70% -  tej potencjalnie słuchać można  

w pubach, czy dyskotekach, których brakuje respondentom w gminach. Są to jednak miejsca, 

w których czas spędza się ze znajomymi (co jest najważniejszą preferowana forma 

aktywności w czasie wolnym). Podobnie traktować można parki i tereny zielone, których 

brakuje co 5 respondentowi. Istotnym obszarem zainteresowań jest film –ponad 51% 

wskazań-  co znów zestawić należy z brakiem dostępności kin w gminach –na co wskazała 

ponad połowa badanych. Choć trudno oczekiwać, by w każdej z nich było kino, warto 

zastanowić się nad ofertą instytucji takich, jak Gminny Ośrodek Kultury – w których wolny 

czas spędza niewiele z badanych osób. Budowaniu takiej oferty zajęć posłużyć może lista 

zainteresowań respondentów przedstawiona na poniższym wykresie. 
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W kontekście możliwości rozwoju zainteresowań w gminie, w której się mieszka, 

warto omówić temat przynależności do organizacji i klubów wśród respondentów.  

W przypadku pytania „czy przynależysz do jakiejś organizacji/klubu/koła” mniej niż połowa 

44% badanych odpowiedziała twierdząco, a 56% zaprzeczyła. Proszeni o wskazanie 

wszystkich typów organizacji, do których należą, respondenci zaznaczali przede wszystkim 

kółka tematyczne w szkołach i kluby sportowe, wskazała na nie połowa osób, które wskazały 

na przynależność do jakiejś organizacji. Mniej popularne są zespoły taneczne i muzyczne,  

a jeszcze mniej – organizacje hobbystyczne.  
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Zilustrowane powyżej dane ponownie pokazują, jak ważna dla młodzieży, która 

wzięła udział w badaniu, jest aktywność sportowa -32%. Potwierdza się też postawiona 

wcześniej teza, że wśród miejsc, w których prowadzone są zajęcia, istotna jest szkoła.  

W odniesieniu do wszystkich respondentów (97 osób), liczba należących do kółek 

tematycznych jest stosunkowo wysoka- to 35% . Mniejsza liczba ankietowanych osób 

związana jest z innego typu organizacjami – zespołami 25%, organizacjami hobbystycznymi 

21%, innymi 11%. Warto w tym miejscu zastanowić się, jak wygląda oferta podmiotów  

i organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD Powiatu Opatowskiego 

skierowana do młodzieży. Być może jest podobnie nieatrakcyjna, jak aktywności, które 

można realizować w Gminnych Ośrodkach Kultury. 

We wcześniejszej części tego rozdziału pokazano, że 13% badanych nie ma gdzie  

w gminie rozwijać swoich zainteresowań, więc wyjeżdża poza nią. Przyjrzyjmy się zatem 

przyczynom wyjazdów do najbliższych dużych miast. Najczęstszą z nich były zakupy 60%– 

co wiązać można z lokalizacją w dużych ośrodkach miejskich galerii handlowych. Wizyty  

w kinach, teatrach, czy filharmoniach były drugą najczęściej wskazywaną przyczyną wyjazdu 

(wskazała je prawie połowa badanych -48%). Wskazane zostały przez znacznie większą 

liczbę osób, niż uprawianie sportu, czy związane z zainteresowaniami zajęcia (odpowiednio 

18% i 11,5% ankietowanych).  
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Jeśli chodzi o to, jak często badani odwiedzają duże miasta, rozkład odpowiedzi jest 

stosunkowo równomierny. Podobna liczba osób wyjeżdża do miasta co tydzień, dwa, co raz  

w miesiącu. Jedynie 1% badanych zaznaczyło, że do miasta nie wyjeżdża. 

 

Przyczyn braku lub niskiej częstotliwości wyjazdów do dużego miasta szukać można 

w sytuacji finansowej, o którą również pytano w tej badaniach. Zdecydowana większość 

badanych sytuację finansową swojej rodziny ocenia jako dobrą 58%, znaczna mniejszość jako 
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bardzo dobrą 12%. ¼ badanych odniosła się do tej kwestii neutralnie, a 4% oceniło ją za 

niedobrą, ale tylko 1% jako bardzo niedobrą. 

 

Większość osób, które wzięły udział w badaniu, nie otrzymuje od rodziców 

kieszonkowego. Osób, które go otrzymują jest niewiele ponad 47%. W przypadku 38% 

respondentów są to jednak stosunkowo niewielkie kwoty, nie przekraczające 50 złotych. 

Jedynie 4% otrzymuje miesięcznie powyżej 201 złotych. 
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Kieszonkowe najczęściej przeznaczane jest na odzież – z kieszonkowego kupuje ją 

prawie połowa osób je otrzymujących. Wśród zakupów, które, jak wspomniano wyżej, są 

najczęstszą przyczyną wyjazdów do dużego miasta, zakupy odzieżowe są 

najprawdopodobniej najważniejsze, częściej, niż kosmetyki. Co ciekawe, aż 35% 

respondentów otrzymane od rodziców pieniądze oszczędza. Zauważyć również trzeba, że 

różne używki – alkohol, papierosy, i inne – stanowią przeznaczenie kieszonkowego ponad 

połowy osób, które je otrzymują. W sumie przeznacza na nie swoje pieniądze więcej osób, niż 

na kino, teatr lub koncerty, gry i muzykę, i niemal tyle samo, co na ubrania. 

 

 

Analizę wyników części procesu badawczego obejmującej zamieszkującą obszar LGD 

Powiatu Opatowskiego młodzież, zakończymy planami i celami życiowymi respondentów. 

Pytani byli oni o to, czy w przyszłości zamierzają na terenie gminy, w której mieszkają 

pozostać, czy z niej wyjechać. W doświadczeniu zespołu Fundacji Socjometr migracja 

młodzieży to istotny problem obszarów Lokalnych Grup Działania. Odpowiedzi badanych 

ilustruje poniższy wykres: 
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Jak widać, najwięcej respondentów zamierza z gminy, w której mieszkają, 

przeprowadzić się do dużego miasta. W liczbach bezwzględnych to jednak jedynie 23 osoby 

więcej, niż tych, którzy w gminie zamierzają pozostać. Stosunkowo wielu badanych chce 

wyjechać za granicę 22%, co wiązać należy z krytyczną oceną możliwości zarobkowych na 

obszarze LGD (jest to najczęstsza przyczyna emigracji zagranicznych). Należy jednak 

zaznaczyć, że osiągnięcie wysokiej pozycji materialnej jest istotnym celem życiowym dla 

jedynie 20% respondentów. 
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Około połowa badanych za najważniejsze cele życiowe uznała wartości takie, jak 

miłość i przyjaźń, czy życie rodzinne. Istotne są cele zawodowe: przede wszystkim praca 

zgodna z zainteresowaniami (wybrało ją 41% ankietowanych), i zrobienie kariery (26%). 

Podobna liczba osób chce prowadzić życie spokojne 19%, co pełne rozrywek 18%. Zasady 

religijne są mniej ważne (tak wskazało 16%), podobnie jak bycie użytecznym dla innych 

(12%). Sukces w dziedzinie nauki lub sztuki chce odnieść 6% badanych, to jednak więcej, niż 

osób, które jeszcze nie określiło swoich celów życiowych. Osób zainteresowanych zdobyciem 

władzy politycznej wśród ankietowanych jest jedynie 3%. Być może są to osoby, które widzą 

swoją przyszłość w strukturach samorządowych, które w omawianym wcześniej pytaniu  

o obszary zainteresowań wskazały sprawy lokalne (wymieniło je 7% respondentów). 
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Podsumowanie 

Rekomendacje dotyczące biura i organów LGD Powiatu Opatowskiego 

1. W przyszłości, warto zastanowić się nad zatrudnieniem dodatkowej osoby do pracy  

w biurze, aby pracownice mogły podjąć omawianą specjalizację i szkolić się w danym 

zakresie. To może wpłynąć na podwyższenie jakości pracy i wdrażania LSR. 

2. Działania mające na celu zwiększenie liczby podmiotów fizycznych składających 

wnioski powinny nadal priorytetowo traktować zasadę bezstronności. W związku  

z tym, że dotychczas doradztwo przy wnioskach z zakresu „tworzenia” oraz „mikro” 

odbywało się często poza biurem ze względu na obawy stronniczości, liczba 

składanych wniosków przez ten typ podmiotów była relatywnie niska. W przyszłości 

biuro LGD powinno położyć większy nacisk na szkolenia i działania informacyjne, 

które zmotywują przedsiębiorców i rolników do składania wniosków. 

3. Członkowie Zarządu zwrócili uwagę, że środki przeznaczane na rozwój 

przedsiębiorczości są generalnie duże, jednak w podziale na pojedynczych 

beneficjentów często zbyt małe, aby można było myśleć o „poważnej” inwestycji.  

W tym kontekście, doradcza rola biura, która wykracza poza PROW jest zasadna  

i powinna prowadzić do realizacji dużych projektów przynoszących korzyści dla 

społeczności lokalnej. Warto kontynuować tego typu działania. 

4. Spora liczba członków LGD zajmuje stanowiska również w instytucjach JST. 

Zdaniem reprezentantów LGD przekłada się to na wzmocnienie wizerunku LGD  

i wpływa korzystnie na współpracę pomiędzy samorządami, a LGD. Taki stan rzeczy 

należy uznać za pozytywny, jednak należy zwracać szczególną uwagę, aby LGD nie 

był utożsamiany z JST, a budował własną markę i pozycję w świadomości 

mieszkańców. 

5. W przyszłości warto brać udział zarówno w imprezach regionalnych, jak  

i ponadlokalnych ze względu na fakt, że ważnym działaniem LGD jest promocja  

i rozwój turystyki w regionie. Imprezy ponadlokalne są dobrą sposobnością do 

zachęcenia do odwiedzin regionu przez osoby z zewnątrz. 

6. W przyszłości zdecydowanie rekomenduje się poprawę zarówno funkcjonalności jak  

i estetyki wirtualnej wizytówki LGD. Może to przełożyć się na większe 

zainteresowanie zarówno stowarzyszeniem jak i regionem. Dodatkowo, jest to kanał 

komunikacji, który wyjątkowo skutecznie trafia do osób młodych, z którymi 
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współpracę należy nawiązywać priorytetowo w kontekście zdiagnozowanych  

w badaniu problemów obszaru LGD i celów wdrażania LSR w okresie 2014-20. 

7. W przyszłości należy zastanowić się nad zmianą nazwy LGD, tak aby stowarzyszenie 

mogło pracować na swoją renomę i autonomicznie kreować swój wizerunek. 

8. Kanały komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym wykorzystywane przez LGD są 

skuteczne. W przyszłości należy podtrzymywać wykorzystywane metody komunikacji 

z otoczeniem, a także nadal prowadzić tak szeroką działalność społeczną, jaką 

charakteryzuje się omawiany LGD, gdyż niewątpliwie przyczynia się ona do wzrostu 

zainteresowania i rozpoznawalności LGD. 

9. W przyszłości należy zdecydowanie podjąć działania mające na celu zmianę 

mentalności przedsiębiorczych osób, za które należy uznać badaną grupę osób. 

Zadaniem LGD powinno być zwrócenie uwagi tej grupy mieszkańców na korzyści 

wynikające z ogólnego rozwoju gminy. Dodatkowo LGD powinno zachęcać do 

podejmowania działań prospołecznych. 

10. W przyszłości należy kontynuować dobrze oceniane działania wydawnicze oraz 

organizacyjne wydarzeń kulturowych. Ważna okazuje się również dalsza, dobra 

współpraca z parafiami, gdyż ogłoszenia parafialne są jednym z najbardziej 

skutecznych kanałów komunikacji. To, co zdecydowanie należy w przyszłości 

poprawić w działaniach komunikacyjnych LGD, to działania w przestrzeni wirtualnej. 

Respondenci uznali, że wykorzystanie nowych technologii ułatwiłoby stowarzyszeniu 

kontakt ze sporą częścią z nich, zatem niewielkie działania w dziedzinie rozbudowy 

strony www i aktywności LGD na portalach społecznościowych powinny zostać 

zamienione w regularną pracę nad tym rodzajem kanału komunikacyjnego.  

11. W przyszłości należy zadbać, aby frekwencja na posiedzeniach Rady utrzymała się na 

średnim poziomie i przedsięwziąć działania służące jej podwyższeniu. Należy zatem 

przeprowadzić rozmowę z Radnymi dotyczącą powodów nie uczestnictwa  

w posiedzeniach. Być może wystarczy przełożyć godzinę spotkań lub dzień tygodnia, 

aby frekwencja wróciła do rewelacyjnego stanu sprzed 2012 roku. 

12. W przyszłości warto skupić działania mające na celu zaktywizowanie NGO, które 

najmniej korzystały z pomocy doradczej w biurze LGD. 
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Rekomendacje dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Powiatu 

Opatowskiego 

1. Proces budowy nowego dokumentu strategicznego dla LGD powinien opierać się  

w dużej mierze o doświadczenia wynikające z pisania poprzedniej LSR. Przyjęty 

wówczas model konsultacyjno-ekspercki zaowocował dobrą strategią, która 

odpowiadała rzeczywistym potrzebom i problemom mieszkańców. W przyszłości 

warto jednak przeprowadzić dodatkowo burzę mózgów wśród pracowników  

i członków LGD, gdyż są to osoby najbardziej doświadczone w prowadzeniu działań 

w zakresie Leadera i niewykorzystanie ich potencjału byłoby błędem.  

2. Zarząd LGD przyjął określoną wizję rozwoju obszaru działania stowarzyszenia. 

Przyjęcie polityki przyjmowania i realizacji pewnej grupy projektów (projekty 

związane z renowacją i modernizacją zabytków sakralnych) należy uznać za 

pozytywne, jednak w przyszłości należy zadbać o większą transparentność działań  

i jasne określenie priorytetów, gdyż niewiedza osób zainteresowanych procedurą 

wyborów wniosków prowadzi do podejrzeń działań niezgodnych z etyką, a nawet 

prawem. W celu uniknięcia konfliktowych sytuacji rekomenduje się czytelne opisanie 

zarówno procedury wyboru, jak i rzeczywistej oceny wniosków, a także jasne 

zarysowanie wizji rozwoju obszaru objętego LSR. Co interesujące, respondenci badań 

ilościowych zgodzili potwierdzili słuszność realizowanej wizji przez LGD, w której 

preferencyjne warunki otrzymywania środków miały związki wyznaniowe. 

3. Ważnym wymiarem działalności promocyjnej i informacyjnej LGD jest organizacja 

imprez i wydarzeń. Wydarzenia powinny być bardziej atrakcyjne dla mieszkańców  

i turystów, gdyż współczesny odbiorca jest wymagający i potrzebuje wielu atrakcji  

i zmian. Realizowane projekty w przyszłości powinny przełamać tradycję 

organizowania dożynek i jarmarków. Oferta powinna być atrakcyjna dla ludzi 

młodych i konkurencyjna względem atrakcji w Kielcach, gdyż tylko poprzez takie 

działania młodzi mieszkańcy będą mogli zintegrować się obszarem i mieszkańcami na 

tyle, aby nie myśleć o wyjeździe. Dodatkowo, wydarzenia powinny być przeznaczone 

nie tylko dla mieszkańców, ale dla turystów, więc tym bardziej muszą wyróżniać się 

spośród wszystkich innych organizowanych w okolicy. 

4. W ramach celu rozwoju turystyki udało się osiągnąć sukces w wymiarze 

promocyjnym. Wydano wiele ciekawych publikacji i opracowań. Nadal jednak jest 

duża potrzeba inwestycji w tworzenie oferty turystycznej oraz – co łączy się z celem 
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rozwoju przedsiębiorczości– rozwoju agroturystyki, która świetnie wykorzystywałaby 

rolniczy charakter obszaru. 

5. W minionym okresie funkcjonowania LGD powstało zaledwie jedno gospodarstwo 

agroturystyczne, co oznacza, że należy zbadać rzeczywisty potencjał turystyczny 

obszaru oraz określić strategię jej rozwoju. Być może w regionie nie ma 

zapotrzebowania na agroturystykę, ponieważ charakter turystyki w badanym obszarze 

jest objazdowy, a przez to niewymagający bazy noclegowej. 

6. Zdaniem wszystkich badanych turystyka powinna być w przyszłości „siłą napędową” 

obszaru, dlatego warto w nią inwestować. Warto byłoby jednak połączyć rozwój 

turystyki (agroturystyki) z rozwojem innych gałęzi gospodarki, np. przetwórstwem, 

które wymaga sporych inwestycji, ale koreluje ze współczesnymi trendami. 

Przetwórstwo lokalnych produktów rolniczych wymaga jednak finansowania poza 

PROW. Do pomocy w realizacji złożonych projektów przygotowane są jednak 

pracownice biura LGD, które w minionym okresie realizowali wiele projektów, nie 

tylko z Leadera. 

7. Ważnym problemem do rozwiązania jest zmiana procedur i zasad przyznawania 

pomocy w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie  

w kierunku działalności nierolniczej. W pierwszej kolejności finansowanie projektów 

powinno odbywać się na zasadach ryczałtu, a nie refinansowania. Po drugie, powinny 

to być mikrodotacje, które powinny być wydawane w zależności od potrzeb 

przedsiębiorców w miarę elastycznie, żeby mogli decydować jak rozwijać swoją firmę 

w odniesieniu do sytuacji na rynku. Ciekawym pomysłem na pobudzenie 

przedsiębiorczości jest również stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości. 

W przyszłości należy podjąć działania, które ułatwiłyby dostęp do środków  

w ramach omawianych działań, gdyż badania pokazują dużą potrzebę na tego typu 

projekty wśród mieszkańców. LGD powinno prowadzić z jednej strony rozmowy  

z instytucjami nadrzędnymi na temat problemów z wydatkowaniem środków na 

omawiane działania, z drugiej szkolić, motywować i przygotowywać wnioskodawców 

do procedur wynikających z ustawodawstwa.  

8. Ważnymi działaniami służącymi rozwojowi społecznemu są aktywizacja i integracja 

społeczna. Dobrymi narzędziami motywującymi podejmowania takich działań jest 

prezentacja dobrych praktyk, dlatego w przyszłości rekomenduje się organizację wizyt 

studyjnych oraz warsztatów z zakresu omawianych tematów. Dodatkowo, warto 

działania te wzmocnić za pośrednictwem lokalnych liderów, a tam gdzie ich nie ma, 
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wyłonionymi liderami. Dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie konkursu na 

inicjatywy oddolne, w którym nagrodą byłoby finansowanie zaplanowanego działania. 

W ten sposób uruchomione zostaną mechanizmy więziotwórcze, a przy tym wyłonią 

się osoby, które są chętne do pracy na rzecz swojej społeczności. Liderzy 

zdecydowanie dobrze wpływają na pobudzenie aktywności w szerszej społeczności, 

co pokazują przykłady z wdrażania programu Leader w Polsce i za granicą. W ramach 

dobrych praktyk można wykorzystać już zrealizowane projekty z terenu działania 

LGD z minionego okresu wdrażania. 

9. W przyszłości należy podjąć działania, które będą zmierzały do podwyższenia 

zaufania wśród mieszkańców, jednak już ten poziom sugeruje (i zarazem potwierdza), 

że działaniami które będą cieszyły się relatywnie wysokim powodzeniem są wszelkie 

próby aktywizacji i włączenia społecznego, a także organizowanie wydarzeń i imprez, 

na których mieszkańcy mogą ze sobą przebywać i poznawać się. Prezentowany 

odsetek mieszkańców, którzy opowiedzieli się za zdaniem, że większości osób można 

ufać wskazuje również, że wśród ogółu społeczności zamieszkującej analizowany 

obszar, 22% mieszkańców jest już gotowych do tego, aby włączyć się w działania 

oddolne, natomiast do pozostałej części należy dotrzeć z działaniami aktywizującymi. 

Można zatem powiedzieć, ze spośród tych 22% należy wybrać liderów którzy zajmą 

się animacją swoich społeczności lokalnych. Działania zmierzające w tym kierunku 

powinny być podejmowane w przyszłym okresie programowania. 

10. W przyszłym LSR powinny znaleźć się zdaniem mieszkańców działania z obszaru 

poprawy sytuacji na rynku pracy. Preferowanym kierunkiem działań jest tutaj 

odrolnienie obszaru oraz rozwój turystyki (przede wszystkim rozwój bazy noclegowej, 

której zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców brakuje). Dalszych inwestycji 

wymagają również zabytki, które przyciągną turystów, a także estetyka publiczna, 

która również wiąże się zarówno z turystyką jak i poprawą jakości życia samych 

mieszkańców.  

11. Nieodzownym elementem poprawy jakości życia oraz poprawy atrakcyjności 

turystycznej regionu jest polepszenie stanu sieci komunikacyjnej. Łącznie 99%  

z badanych uznała, że należy dalej budować i/lub remontować już istniejące drogi. 

Pomimo tego, że LGDy nie są instytucją właściwą dla podejmowania tego typu zadań, 

warto, aby LGD dążył do wypracowania Strategii Rozwoju Turystyki, w którym  

w porozumieniu z samorządowcami określone zostaną priorytetowe kierunki 
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inwestycji w zasoby oraz sieć komunikacyjną w ten sposób, aby zsynchronizować te 

działania. 

12. W nowym okresie programowania warto zastanowić się nie tylko nad zwiększeniem 

liczby wydarzeń kulturalnych, ale również nad nowymi formami ich realizacji.  

W ramach organizacji wydarzeń kulturalnych, wydaje się, że dobrym tropem, który 

warto podjąć w nowym okresie programowania jest organizacja wydarzeń związanych  

z lokalną tradycją. 

13. Deklaracje chęci włączenia się we współrządzenie przez mieszkańców powinny być 

dostrzeżone i wykorzystane, choćby w procesie budowy LSR. Dodatkowo, takie 

włączenie mieszkańców w podejmowanie decyzji wpływa korzystnie na wypracowane 

rozwiązania, gdyż w lepszym stopniu odpowiadają one oczekiwaniom społeczności 

lokalnej. W związku z tym, zaangażowanie chętnych do współpracy mieszkańców 

powinno dotyczyć zarówno organizacji pozarządowych jak i samorządowych, co 

przełoży się w przyszłości na dobrą ocenę pracy urzędników. 

14. Najczęściej wskazywanymi grupami defaworyzowanymi są: grupa młodzieży po 

ukończeniu szkoły, która nie może znaleźć zatrudnienie (80%), w dalszej kolejności 

bezrobotni, osoby z trudną sytuacja ekonomiczną (74%) oraz osoby niepełnosprawne 

(60%) i kobiety, które pozostają długotrwale bez pracy po urodzeniu dziecka (54%). 

Respondenci uznali jednak, że w pierwszej kolejności należy pomóc bezrobotnym 

(44%) i niepełnosprawnym (32%), natomiast w trzeciej kolejności młodzieży (17%). 

Rekomenduje się przedsięwzięcie działań, które będą łączyły pomoc dla przynajmniej 

dwóch grup potrzebujących wsparcia, gdyż środki LGD przeznaczone na pomoc 

osobom defaworyzowanym będą ograniczone. Warto zatem jednocześnie pracować 

nad programem skierowanym do osób młodych z trudnościami na rynku pracy, jak  

i kobiet z podobnymi problemami. Wydaje się, że problemem łączącym różne grupy 

wykluczonych jest właśnie sytuacja na rynku pracy. 

Rekomendacje dotyczące młodzieży z obszaru działania LGD 

1. Niepokojący jest fakt sporego spędzania czasu wolnego przed komputerem  

i telewizorem. Należałoby się w tym miejscu zastanowić czy badani potrzebują 

dostępu do komputera i Internetu jedynie do gier i korzystania z portali Internetowych 

w celach rozrywkowych, czy potrzebują więcej czasu przed komputerem do nauki. 

Żeby się dowiedzieć należałoby ten temat pogłębić w dodatkowych badaniach, ale 



120 

 

odpowiedzi respondentów wpisują się w ogólny trend wskazujący, że młodzież chce i 

potrzebuje dostępu do nowych technologii.  

2. Spora część młodzieży stwierdziła, że nie ma na tyle czasu wolnego, by zajmować się 

tym, czym by chcieli. Zbliżona liczba osób 33% określiła, że nie ma trudności  

z robieniem tego, co chce w wolnym czasie. Warto zwrócić uwagę, że stosunkowo 

często wskazywanymi ograniczeniami był brak miejsca, w którym można spędzać 

czas w preferowany sposób 26%, niewystarczająca ilość pieniędzy 27% i brak 

możliwości dojazdu do odpowiedniego miejsca 21%. Dla badanych są to istotniejsze 

ograniczenie, niż brak wiedzy o takiej możliwości; na takie ograniczenie wskazał co 

10 badany. Wiązać to można z niezadowalającą ofertą aktywności skierowaną do 

młodzieży zamieszkującej obszar LGD. W przyszłości należy zapewnić młodzieży 

bardziej dostosowaną do ich oczekiwań ofertę spędzania czasu wolnego. Wobec 

prezentowanych badań, wydaje się, że ważną częścią tych działań powinny być 

zajęcia sportowe, które zdecydowanie są atrakcyjne dla badanej grupy. Dodatkowo, 

należy zauważyć, że młodzież niemal wcale nie otrzymuje kieszonkowego lub 

otrzymuje niewiele pieniędzy. Należy to uwzględnić przy projektowaniu działań, aby 

cenzus majątkowy nie był ograniczający we włączeniu młodzieży do wspólnej 

zabawy. Ważnym zadaniem jest również zorganizowanie zajęć w miejscach, które są 

łatwiej dostępne dla młodzieży, gdyż ta ma kłopot z transportem. Odpowiedzią na to 

byłyby świetlice wiejskie i wykorzystanie lokalnej infrastruktury w ofercie 

skierowanej do młodzieży. 

3. Brak możliwości rozwijania zainteresowań w swojej gminie wydaje się istotnym 

problemem młodzieży zamieszkującej obszar LGD Powiatu Opatowskiego. Aż 1/3 

badanych stwierdziła, że takiej możliwości nie ma i właśnie dlatego nie rozwija 

swoich zainteresowań. Jedynie 18% ankietowanych ma gdzie rozwijać swoje 

zainteresowania na terenie gminy i to robi; mniejsza liczba osób 13% wyjeżdża w tym 

celu poza obszar gminy zamieszkania. Do najczęściej wskazywanych miejsc, których 

najbardziej brakuje respondentom w gminach, w których mieszkają, należą przede 

wszystkim kina, teatry i filharmonie, oraz puby, dyskoteki i kawiarnie. Biorąc pod 

uwagę liczbę osób, która jako preferowaną formę aktywności w czasie wolnym 

wskazała uprawianie sportu (32% badanych), istotnym problemem jest również brak 

dostępności wydarzeń sportowych i infrastruktury, w szczególności basenów. Na ich 

brak wskazało 29% respondentów. Sport jest jednocześnie drugim najważniejszym 

zainteresowaniem wskazywanym przez badanych. Pokazuje to, że braki  
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w infrastrukturze społecznej są realnym problemem analizowanego obszaru  

i w przyszłości nie można rezygnować z realizacji projektów inwestycyjnych. 

4. Istotnym obszarem zainteresowań jest film –ponad 51% wskazań-  co znów zestawić 

należy z brakiem dostępności kin w gminach –na co wskazała ponad połowa 

badanych. Choć trudno oczekiwać, by w każdej z nich było kino, warto zastanowić się 

nad ofertą instytucji takich, jak Gminny Ośrodek Kultury – w których wolny czas 

spędza niewiele z badanych osób. Należy zatem zaktywizować GOK i organizacje 

pozarządowe, które powinny aktywnie włączyć się budowę oferty dla mieszkańców 

gminy. Na działania NGO warto tym bardziej położyć wyraźny nacisk, gdyż jak 

wynika z badań są to podmioty, które do tej pory nie włączały się aktywnie  

w realizację projektów współpracy z LGD i/lub korzystały z pomocy finansowej  

z LGD. 

5. Potwierdza się też postawiona wcześniej teza, że wśród miejsc, w których prowadzone 

są zajęcia, istotna jest szkoła. W odniesieniu do wszystkich respondentów (97 osób), 

liczba należących do kółek tematycznych jest stosunkowo wysoka- to 35%.  

W przyszłości zatem należy wykorzystać również tą instytucję do budowania 

zintegrowanej oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży. 

6. Młodzież zamierza z gminy, w której mieszkają, przeprowadzić się do dużego miasta. 

Stosunkowo wielu badanych chce wyjechać za granicę 22%, co wiązać należy  

z krytyczną oceną możliwości zarobkowych na obszarze LGD (jest to najczęstsza 

przyczyna emigracji zagranicznych). Należy jednak zaznaczyć, że osiągnięcie 

wysokiej pozycji materialnej jest istotnym celem życiowym dla jedynie 20% 

respondentów. W związku z tym warto przeprowadzić konieczne inwestycje z zakresu 

poprawy jakości życia młodych ludzi na obszarze działania LGD, aby ci zwiększyli 

przywiązanie do ziemi i osób mieszkających na ich rodzinnych terenach. 
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Załączniki 

Wzór kwestionariusza ankiety dla mieszkańców 

Przeprowadzam ankietę na zlecenie „LGD  Powiatu  Opatowskiego”. Proszę o poświęcenie mi 5 minut oraz odpowiedź na 

kilkanaście pytań. 

I. Czy słyszał/a Pan/Pani o działającym w tym regionie stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania (LGD) Powiatu Opatowskiego? 

 Tak (proszę przejść do pytania nr II)   Nie (proszę przejść do pytania nr III) 

II. Czy spotkał/a się Pan/Pani z którymś z poniższych obszarów działalności LGD POWIATU OPATOWSKIEGO? Proszę powiedzieć 

czy: 

1. Składał/a lub planował/a Pan/Pani złożyć wniosek o dofinansowanie projektu przez LGD? TAK NIE 

2. Korzystał/a Pan/Pani z doradztwa w biurze LGD? TAK NIE 

3. Brał/a Pan/Pani udział w projekcie realizowanym w partnerstwie z LGD (np. finansowanym z PO KL)? TAK NIE 

4. Brał/a Pan/Pani udział w wydarzeniach (np. festyny, spływy kajakowe), które współorganizowało LGD? TAK NIE 

5. Brał/a Pan/Pani udział w spotkaniach aktywizujących lub konsultacjach w Pana/i gminie? TAK NIE 

6. Znam projekty z terenu mojej gminy, które zostały zrealizowane dzięki LGD? TAK NIE 

III. Proszę posłuchać poniższych stwierdzeń i ocenić, co zmieniło się w Pana/Pani gminie w ciągu ostatnich 5 lat oraz co należy zmienić 

w przyszłości.   

(WRĘCZ SKALĘ). 

Stwierdzenia 
Czy w ciągu ostatnich 5 

lat…….? 

Jak bardzo potrzebne jest………..? 
1 w ogóle niepotrzebne 
2 raczej niepotrzebne 
3 trudno powiedzieć 
4 raczej potrzebne 
5 bardzo potrzebne 
6.nie wiem/trudno powiedzieć (nie czytamy) 

1. Poprawił się stan zabytków  TAK NIE 1      2      3      4      5 

2. Poprawiła się estetyka przestrzeni publicznej  TAK NIE 1      2      3      4      5 

3. Zwiększył się ruch turystyczny TAK NIE 1      2      3      4      5 

4. Pojawiły się nowe miejsca noclegowe dla turystów TAK NIE 1      2      3      4      5 

5. Poprawiła się sytuacja na rynku pracy TAK NIE 1      2      3      4      5 

6. Coraz więcej ludzi znajdowało zatrudnienie poza rolnictwem TAK NIE 1      2      3      4      5 

7. Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu TAK NIE 1      2      3      4      5 

8. Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych TAK NIE 1      2      3      4      5 

9. Mieszkańcy mieli wpływ na to, co dzieje się w gminie TAK NIE 1      2      3      4      5 

10. Mieszkańcy zakładali coraz więcej firm niezwiązanych z 

rolnictwem 

TAK NIE 1      2      3      4      5 

11. Zbudowano nowe drogi lub wyremontowano istniejące TAK NIE 1      2      3      4      5 

12. Rozbudowano kanalizację TAK NIE 1      2      3      4      5 

13. Widoczne były inicjatywy służące kultywowaniu lokalnej 

tradycji 

TAK NIE  1      2      3      4      5 
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IV. Odczytam teraz kilka projektów zrealizowanych na terenie LGD  w ostatnich latach. Proszę je ocenić, jak bardzo podobały się 

Panu/i te wydarzenia i projekty. (możliwości do zaznaczenia: 1. Podobało mi się, 2. Nie podobało mi się, 3. Nie wiem, nie 

uczestniczyłe(a)m). (WRĘCZ SKALĘ). 

Wydarzenia i projekty Podobało mi się, nie podobało mi 
się, nie wiem, nie uczestniczyłam 

1. Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Św. Bartłomieja w Strzyżowicach  

2. Rewitalizacja placu przykościelnego w Wojciechowicach  

3. Zabezpieczenie fundamentów - odwodnienie i malowanie ścian kościoła w Przybysławicach  

4. Renowacja dzwonnicy oraz uzupełnienie ogrodzenia przy kościele parafialnym w Ożarowie  

5. Wykonanie ciągów pieszych przy kościele parafialnym w Bidzinach  

6. Obchody 100 rocznicy Nominacji Oficerskich Legionów Marszałka Piłsudskiego - organizacja 

imprezy, wystawy i wydanie gazety okolicznościowej 
 

7. Utworzenie Hufca Rycerstwa Opatowskiego  

8. Wyposażenie placu zabaw w Kobylanach  

 

V. Spośród wcześniej wymienionych projektów i wydarzeń realizowanych na terenie LGD w ostatnich latach, proszę wskazać , które 

Pana(i) zdaniem były najbardziej potrzebne dla społeczności lokalnej (ankieter wręcza KARTĘ i wpisuje liczby przypisane do 

projektów)  

...................................................................................................................................... 

VI. Proszę podać 3 najważniejsze problemy gminy, w której Pan(i) mieszka, które według Pana/i trzeba rozwiązać w pierwszej 

kolejności. 

a. ………………………..……………………………………………………………………………………………………

………… 

b. ………………………...…………………………………………………………………………………………………
…………… 

c. ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

VII. Wymienię teraz grupy, które uznaje się za potrzebujące wsparcia. Proszę wybrać maksymalnie trzy grupy ze wszystkich 

wymienionych, które według Pana/i powinny uzyskać wsparcie w pierwszej kolejności. 

Grupy, które powinny być wsparte szczególną opieką 1,2,3 

Osoby niepełnosprawne  
Bezrobotni, osoby z trudną sytuacją ekonomiczną  
Młodzież po ukończeniu szkoły, która nie może znaleźć zatrudnienia  
Osoby starsze, po 60 roku życia  
Osoby bez znajomości języków obcych   
Kobiety , które pozostają długotrwale bez pracy po urodzeniu dziecka   
Osoby bez znajomości obsługi komputera i urządzeń informatycznych (wykluczenie cyfrowe)  

VIII. Z dwóch opinii dotyczących życia społecznego proszę wybrać tę, która jest bliższa Pana/i poglądom: 

a) Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać 

b) W stosunku do innych trzeba być ostrożnym  

c) Nie wiem/ trudno powiedzieć (tej kategorii nie czytamy). 

IX. Załóżmy, że Lokalna Grupa Działania chciałaby dotrzeć z pewnymi informacjami do Pana/i. Jakie są 

najskuteczniejsze sposoby skontaktowania się z Panem/nią? (Proszę ocenić każdą z wymienionych pozycji na skali od 1 

do 5, gdzie jeden oznacza zdecydowanie nieskuteczny kanał,  5 zdecydowanie skuteczny). (WRĘCZ SKALĘ) 

Kanał komunikacji Ocena 

(1 -5) 

Kanał komunikacji Ocena 

(1 -5) 

1. Gazeta lokalna (Samorządowe Pismo 

Społeczno – Kulturalne „OPATÓW”, 

SPSK „OŻARÓW”) 

 8.Festyny, imprezy lokalne  

2. Gazeta regionalna (Echo Dnia, 

Wiadomości Świętokrzyskie) 

 9.Ogłoszenia parafialne  

3. Strony internetowe LGD  10.Billboardy, plakaty  

4. Strony Urzędu Gminy  11.Tablice informacyjne przy budynkach 

państwowych 

 

5. Portale społecznościowe  12.Zorganizowane przez LGD spotkania  
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informacyjne 

6. Przez znajomych/rodzinę  13.Inne, jakie?  

7. Ulotki i foldery pozostawione w sklepach    
X. Proszę podać rok urodzenia ………………………..… 

XI. Jakie ma Pan/Pani wykształcenie? (proszę zakreślić)  1. podstawowe  2. gimnazjalne  3. zasadnicze zawodowe 4. średnie  5.  wyższe 

XII. Które określenia opisują Pana/Pani sytuację zawodową w ciągu ostatnich 6 miesięcy? Można podać więcej niż 1 odpowiedź. 

1. wykonuję odpłatną pracę  
2. prowadzę własną firmę / działalność gospodarczą 

3. jestem rolnikiem 

4. uczę się/studiuję  
5. jestem bezrobotny i szukam pracy 

6. nie pracuję i nie szukam pracy 

7. jestem na rencie lub emeryturze 

XIII. Proszę podać płeć respondenta: 1.  Kobieta      2.  Mężczyzna    

 

 

Wzór scenariusza wywiadu telefonicznego dla beneficjentów 

1. Wprowadzenie 

2. Czy Pan/i składała jakiś wniosek w LGD? 

3. Czy wniosek dostał finansowanie? (w przypadku i tak i nie jeśli składała więcej, 

dzielimy rozmowę na 2, czyli robimy część a i b) 

a. Tak 

i. Proszę opowiedzieć o współpracy w trakcie przygotowania wniosku z 

LGD/ARiMR/UM? (czy korzystał z doradztwa w LGD lub innych 

instytucjach, kto pomagał, w czym, jak to pomogło, forma kontaktu,) 

ii. Proszę opowiedzieć o współpracy z LGD/ARiMR/UM w trakcie 

realizacji projektu? (czy były jakieś problemy z ich strony, czy 

kontrolowali, jak to przebiegało, czy sam miał jakieś zapytania) 

iii. Proszę opowiedzieć o współpracy z LGD/ARiMR/UM przy rozliczaniu 

(czy były jakieś problemy, jak zostały rozwiązane) 

iv. Czy pamięta Pan/i jak został oceniony wniosek? Co może powiedzieć o 

karcie oceny wniosku? 

b. Nie 

i. Dlaczego wniosek nie został zrealizowany? 

1. Odrzucony 

a. Na którym etapie został odrzucony?  

b. Dlaczego został odrzucony? 

c. Czy korzystał z pomocy biura LGD? (czy korzystał, kto 

pomagał, w czym, jak to pomogło, forma kontaktu) 

d. Co myśli o karcie oceny LGD? 

e. Czy będzie próbował jeszcze raz z tym samym, innym? 

2. Zrezygnowałe(am) 

a. Na jakim etapie zrezygnował? 

b. Dlaczego zrezygnował? 

c. Czy korzystał z pomocy biura LGD? (czy korzystał, kto 

pomagał, w czym, jak to pomogło, forma kontaktu) 

d. Co myśli o karcie oceny LGD? 

Ankieter: 

…………………. 

Nr ankiety: 

……………….. 

Gmina: 

 ……………………

.. 
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e. Czy będzie próbował jeszcze raz z tym samym, innym? 

4. W przyszłości, co uważa Pan/i za ważne – jakie projekty powinny być wybierane? 

(czego powinny dotyczyć, jakie problemy rozwiązywać)? (Z punktu widzenia 

mieszkańca tego obszaru/gminy) 

5. W przyszłości, czy będzie Pan/i podejmowała współpracę/składała wniosek z LGD?  

a. Jeśli tak, to na co respondent chce składać wniosek? 

Wzór kwestionariusza wywiadu- członkowie Zarządu, Rady, Komisji 

Rewizyjnej 

LGD Powiatu Opatowskiego – FGI Zarząd/Rada/Komisja Rewizyjna 

1. Ogólnie  

– jak powstał LGD, kto był inicjatorem , co było (kto) motorem napędowym 

- co jest fundamentem działania LGD  

- zdanie na temat rozwoju programu leader na obszarze LGD – ocena efektów, możliwości 

rozwoju, dysfunkcje 

2. Funkcjonowanie biura 

- jak działa trójsektorowość (partnerstwo), jak działa samorząd, sektor prywatny, ngo – 

- pomieszczenia i wyposażenie, pracownicy biura,  

- członkowie funkcyjni i nie funkcyjni – ocena roli/kompetencji/konieczności 

zmian/zaangażowania, przygotowanie do PROW 14-20 

- relacje – rada – zarząd – biuro 

- co oznacza członkostwo w LGD 

- ocena pracy biura w kontekście pracy z beneficjentami, organizacji pracy organów, 

działalności przy projektach z funkcjonowania, promocji 

3. Relacje organów i biura: 

- relacje pomiędzy każdym z nich 

- czy są organizowane spotkania i wymiana doświadczeń 
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- czy zarząd dba o to, aby rada wypełniała swoje zadania , ma pojęcie co dzieje się w biurze i 

z członkami nie funkcyjnymi 

- czy rada ma jakieś oczekiwania wobec zarządu, czy wie co dzieje się w biurze i z członkami 

nie funkcyjnymi 

- rola komisji rewizyjnej w praktyce 

4. Sieciowość, marka, rozpoznawalność 

- czy LGD jest ważnym partnerem z innymi instytucjami, czy pracują na to. 

- jakie działania promocyjne są najbardziej skuteczne,  

- czy są przygotowani do wprowadzania planu komunikacyjnego 

- czy LGD jest organizacją sieciującą 3 sektory? Jakie działania/efekty 

5. LSR  

- opinia o celach dotychczasowych, co zmienić, co nowego, co działało super, co nie działało, 

czy któryś z celów jest wyczerpany? 

- jakie są najważniejsze czynniki rozwoju lokalnego,  

- jakie są potrzeby mieszkańców, które mogą zostać zawarte w LSR  

- jakie błędy popełnili przy budowie LSR 07-14 , co może być lekcją 

- zdanie na temat tego czy w nowej LSR iść szeroko, czy wąsko w celach 

- pomysł na tworzenie nowej LSR (jak, z kim, kogo angażować) 

- realizacja projektów poza PROW – teraz i w przyszłości 

Wzór kwestionariusza wywiadu- pracownicy Biura 

LGD Powiatu Opatowskiego – IDI z pracownikiem biura 

1. Pytania ogólne, wprowadzające: 

 praca w LGD, od kiedy, stanowisko, przygotowanie do pracy w LGD 

 największe sukces LGD , najbardziej zapamiętane działanie, ogólne wrażenie z 

działania LGD w kontekście podejścia leader (oddolność, rozwój lokalny)  

 jaka jest aktywność mieszkańców, „klimat społeczny” do działania 
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 największa porażka rozumiana jako jakaś wpadka, przegapienie czegoś, 

niezrealizowanie misji, wizji, zgubienie „idei” 

2. Praca biura.  

 Jakie problemy pojawiają się w działaniu biura LGD? Jak się je rozwiązuje? 

 Jaki jest podział obowiązków wśród pracowników biura? (niech opowiedzą własnymi 

słowami zanim zapytamy o LSR). Czy podział obowiązków wśród pracowników jest 

taki jak zapisany w LSR, jak wygląda praca w biurze, czy brakuje pracowników, czy 

jest za dużo 

 W jakich szkoleniach lub innych formach podnoszenia kompetencji Pan/Pani 

uczestniczyła? 

3. Relacje organów i biura: 

 procedury i sposób zarządzania LGD przyjęte na etapie jej tworzenia, a następnie 

przygotowywania LSR - Jak sprawdzają się w praktyce? Co warto by było zmienić?  

 relacje pomiędzy organami LGD 

 czy są organizowane spotkania i wymiana doświadczeń 

 czy zarząd dba o to, aby rada wypełniała swoje zadania , ma pojęcie co dzieje się w 

biurze i z członkami nie funkcyjnymi 

 czy rada ma jakieś oczekiwania wobec zarządu, czy wie co dzieje się w biurze i z 

członkami nie funkcyjnymi 

 rola komisji rewizyjnej w praktyce 

4. Biuro, procedury i biurokracja: 

 Co zrobić, żeby usprawnić pracę z beneficjentami, co można poprawić, jakieś są 

wypracowane mechanizmy pracy z beneficjentami, jak się sprawdzają? 

 karta oceny – czy kryteria są jasne, czy w trakcie wyborów wniosków są jakieś 

niejasności, na ile jest to subiektywny wybór 

 czy dokumenty, na których pracują w LGD, to są formularze odgórne, czy 

wypracowane? Czy jest coś do zmiany (chodzi o dokumenty inne niż te do pracy z 

beneficjentami, czyli np. sprawozdania z pracy biura). 

 infrastruktura, warunki do przyjmowania stron/konsultacji/ spotkań z partnerami 

 jak kontaktują się ludzie jak coś chcą – główny kanał komunikacyjny 

 co oznacza członkostwo w LGD 

5. Promocja i wizerunek: 

 Jakie działania promocyjne były podejmowane? 

 kto się zajmuje promocją, wydawnictwami, administracją www/fb 

 czy mają jakieś osoby, które pracują w terenie na rzecz LGD ergo, czy członkowie 

wywiązują się ze statutowego obowiązku promocji i działania na rzecz LGD 

 czy w przypadku realizacji pojedynczych projektów, partnerzy i beneficjenci 

pamiętają żeby mówić o LGD 

 czy podejmowane działania promocyjne są przemyślane i skuteczne, na jakiej 

podstawie to wiedzą 

 czy są przygotowani do wprowadzenia planu komunikacyjnego w LSR 2014-20 

 Jak wyglądają relacje biura z mieszkańcami? Jak uważa, co ludzie wiedzą/myślą o 

LGD? Dlaczego tak jest? 
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6. Współpraca 

 Jakie miejsce zajmuje LGD wśród podmiotów działających na obszarze gmin 

wchodzących w skład LGD? Czy jest rozpoznawalną instytucją? Czy jego pozycja 

zmieniła się w czasie? 

 Jakie czynniki zadecydowały o tym, że LGD zajmuje wskazaną przez Pana/ią pozycję 

wśród innych podmiotów działających na jego obszarze? 

 Z kim współpracowało LGD w procesie wdrażania LSR? (gminy, powiat, biznes, 

sektor społeczny 

7. Przedsięwzięcia 

 Jakie w Pani ocenie są główne typy realizowanych przedsięwzięć?  

 Kto składał wnioski o dofinansowanie? 

 Na ile zrealizowane przedsięwzięcia pozwalały na osiągnięcie celów głównych? 

 Czy zrealizowane przedsięwzięcia pozwalały na osiągnięcie celów szczegółowych? 

 Czu udało się wybrać przedsięwzięcia, które rzeczywiście najlepiej pozwalały na 

realizację celów zapisanych w LSR? 

 Czy zrealizowane przedsięwzięcia były innowacyjne (w rozumieniu przyjętym w 

LSR)? 

8. Wskaźniki 

 Czy były problemy z osiągnięciem jakichś wskaźników? Jakich? Z czego wynikały? 

 Jakie czynniki sprzyjały osiąganiu wskaźników? 

 Jakie były bariery w osiąganiu wskaźników? 

9. Efekty realizacji celów ogólnych LSR 

10. LSR 2014-20: 

 opinia o celach dotychczasowych, co zmienić, co nowego, co działało super, co nie 

działało, czy któryś z celów jest wyczerpany? 

 jakie są najważniejsze czynniki rozwoju lokalnego,  

 jakie są potrzeby mieszkańców, które mogą zostać zawarte w LSR  

 Jakie według Pana/Pani są obecnie najważniejsze wyzwania stojące przed gminami 

tworzącymi LGD? 

 Jakie są obecnie najważniejsze potrzeby obszaru LGD? 

 Czy pojawiły się jakieś nowe potrzeby, które nie zostały zdiagnozowane na etapie 

tworzenia poprzedniego LSR? 

 Czy któreś z problemów, które zdiagnozowano na etapie tworzenia LSR się 

zdezaktualizowały? 

 Jakie cele powinny zostać zapisane w nowej strategii?  

 Jakie Pana/Pani zdaniem działania powinny być podejmowane w czasie realizacji 

kolejnej LSR? 

 Jakie zmiany powinno się wprowadzić w funkcjonowaniu LGD? (potrzeby 

szkoleniowe, skład zespołu, model działania) 

 Czy i w jaki sposób powinna się zmienić struktura LGD? (nowe podmioty do 

współpracy, zmiany w zespole) 

 jakie błędy popełnili przy budowie LSR 07-14 , co może być lekcją 
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 zdanie na temat tego czy w nowej LSR iść szeroko, czy wąsko w celach 

 pomysł na tworzenie nowej LSR (jak, z kim, kogo angażować) 

 realizacja projektów poza PROW – teraz i w przyszłości 

Wzór kwestionariusza ankiety – gimnazjaliści 

Szanowni Państwo, 

Zostaliście poproszeni o wypełnienie ankiety internetowej przygotowanej w ramach badań 

społecznych realizowanych na terenie Państwa gminy, przez Fundację Socjometr. Ankieta 

dotyczy Państwa zainteresowań oraz sposobów spędzania czasu wolnego i posłuży nam do 

analizy potrzeb młodych mieszkańców tego regionu. Ankieta jest anonimowa, dlatego 

prosimy wypełnienie jej zgodnie z prawdą. 

1. Które zdanie najlepiej opisuje Twoją sytuację? Proszę zaznaczyć jedną poprawną 

odpowiedź 

a. Mam bardzo dużo czasu wolnego 

b. Mam dużo czasu wolnego 

c. Mam mało czasu wolnego 

d. Mam bardzo mało czasu wolnego 

e. Trudno powiedzieć 

2. Poniższa tabela przedstawia różne możliwości spędzania czasu wolnego. Proszę 

zaznaczyć jak często spędzasz swój czas wolny w sposób, który został opisany w 

pierwszej kolumnie. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź przy każdej formie 

spędzania czasu wolnego. 

a. Oglądam telewizję 

b. Spotykam się z kolegami, koleżankami w domu 

c. Uprawiam sport 

d. Chodzę na zajęcia organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury 

e. Chodzę na kursy językowe i/lub dodatkowe lekcje w szkole 

f. Chodzę na dodatkowe zajęcia poza szkołą 

g. Czytam książki 

h. Chodzę do pubów, kawiarni 

i. Chodzę na dyskoteki 

j. Siedzę ze znajomymi na podwórku 

k. Pracuję dorywczo 

l. Spędzam czas w centrach handlowych, hipermarketach 

m. Chodzę do kina, teatru, filharmonii 

n. Chodzę do kościoła i/lub zajęcia w parafii 

o. Chodzę na koncerty 

p. Uczestniczę w imprezach sportowych np. mecz, żużel 

q. Nudzę się 
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3. Czym najchętniej zajmował(a)byś się w swoim wolnym czasie? Proszę zaznaczyć 

maksymalnie trzy poprawne odpowiedzi. 

a. Oglądanie TV 

b. Komputer, Internet 

c. Spotkania ze znajomymi 

d. Uprawianie sportu 

e. Czytanie książek 

f. Słuchanie muzyki 

g. Zwiedzanie/turystyka 

h. Chodzenie do klubów, dyskotek 

i. Chodzenie do kina 

j. Chodzenie do teatru/ filharmonii 

k. Spędzanie czasu na swoim hobby 

l. Chodzenie na koncerty 

m. Nauka 

4. Jakie są główne problemy w tym, abyś spędzał(a) swój czas wolny w sposób, w jaki 

najchętniej chciał(a)byś? Proszę podać co najwyżej trzy poprawne odpowiedzi. 

a. Nie mam trudności z robieniem tego, co chce w ramach mojego czasu wolnego 

b. Jestem za młody(a) 

c. Nie mam gdzie spędzać swojego czasu wolnego w sposób jaki chcę 

d. Nie wiem gdzie mogę realizować to, co chciał(a)bym robić w ramach czasu 

wolnego 

e. Mam za dużo nauki 

f. Nie mam jak dojechać do właściwego miejsca 

g. Mam ograniczenia zdrowotne 

h. Moi rodzice się nie zgadzają na takie spędzanie mojego czasu wolnego 

i. Nie mam odpowiedniego sprzętu 

j. Nie mam na tyle pieniędzy 

k. Nie mam na tyle czasu wolnego 

5. Z kim najchętniej spędzasz swój czas wolny? Proszę zaznaczyć jedną poprawną 

odpowiedź. 

a. Sam/ sama 

b. Z chłopakiem/ dziewczyną 

c. Z kolegą/ koleżanką 

d. Z rodziną 

e. Ze znajomymi, przyjaciółmi 

f. Trudno powiedzieć 

6. Jak często oglądasz telewizję w ciągu dnia? Proszę zaznaczyć jedną poprawną 

odpowiedź. 

a. Mniej niż pół godziny 

b. Około 1 godziny 

c. 2 godziny 

d. 3-5 godzin 

e. Powyżej 6 godzin 
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7. Ile czasu spędzasz przy komputerze w celach innych niż szkolne, w ciągu dnia? 

Proszę zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź. 

a. Mniej niż pół godziny 

b. Około 1 godziny 

c. 2 godziny 

d. 3-5 godzin 

e. Powyżej 6 godzin 

8. Z podanych poniżej obszarów, zaznacz wszystkie te, którymi się interesujesz 

a. Sport 

b. Muzyka 

c. Sprawy lokalne 

d. Technologie 

e. Modelarstwo 

f. Motoryzacja 

g. Plastyka 

h. Komputer, Internet 

i. Moda 

j. Taniec 

k. Historia 

l. Film 

m. Książki 

n. Nie mam konkretnych zainteresowań 

9. Które z podanych poniżej stwierdzeń, najlepiej opisuje sytuację w gminie, w której 

mieszkasz? Proszę zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź. 

a. W gminie mam gdzie rozwijać swoje zainteresowania i robię to. 

b. W gminie mam gdzie rozwijać swoje zainteresowania, ale nie robię tego. 

c. W gminie nie mam gdzie rozwijać swoich zainteresowań i dlatego tego nie 

robię. 

d. W gminie nie mam gdzie rozwijać swoich zainteresowań i dlatego wyjeżdżam 

poza nią. 

e. Trudno powiedzieć. 

10. Z podanych poniżej miejsc i wydarzeń, zaznacz te, których brakuje Ci w gminie, w 

której mieszkasz. Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi. 

a. Puby, dyskoteki, kawiarnie 

b. Imprezy kulturalne (np. sportowe, wystawy, pokazy) 

c. Imprezy sportowe 

d. Kina, teatry, filharmonie 

e. Boiska i hale sportowe 

f. Basen 

g. Parki, miejsca zielone 

h. Skate park 

i. Niczego nie brakuje mi w gminie, w której mieszkam 

11. Jak często wyjeżdżasz do najbliższego dużego miasta? Proszę zaznaczyć jedną 

poprawną odpowiedź. 
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a. Przynajmniej raz w tygodniu 

b. Przynajmniej raz na dwa tygodnie 

c. Przynajmniej raz w miesiącu 

d. Rzadziej niż raz w miesiącu 

e. Nie wyjeżdżam do dużego miasta 

12. Jakie są trzy najczęstsze powody Twoich wyjazdów do dużego miasta? Proszę 

zaznaczyć maksymalnie trzy poprawne odpowiedzi 

a. Zakupy spożywcze 

b. Inne zakupy 

c. W celu uprawiania sportu (np. basen, kort, siłownia itp.) 

d. Do kina/teatru/filharmonii 

e. Zajęcia związane z moimi zainteresowaniami (np. występy w teatrze, 

spotkania modelarzy itp.) 

f. Towarzyszę w wyjazdach rodzicom, nie mam wtedy swoich własnych spraw 

g. Spotkania ze znajomymi 

13. Czy otrzymujesz kieszonkowe od rodziców? Proszę zaznaczyć tak lub nie. 

a. Tak 

b. Nie 

14. Jaką kwotę w ramach kieszonkowego, otrzymujesz w przeliczeniu na miesiąc? 

a. 1-20 zł 

b. 21-50 zł 

c. 51-100 zł 

d. 101-200 zł 

e. 201-500 zł 

f. Powyżej 500 zł 

15. Na co przeznaczasz największą część swojego kieszonkowego? Proszę zaznaczyć 

maksymalnie trzy poprawne odpowiedzi. 

a. Kino, teatr, koncerty 

b. Kosmetyki  

c. Gry, cd, dvd, mp3 

d. Oszczędzam otrzymane pieniądze 

e. Ubrania 

f. Alkohol 

g. Papierosy 

h. Inne używki 

i. Jedzenie 

16. Czy przynależysz do jakiejś organizacji/klubu/koła? 

a. Tak 

b. Nie 

17. Do jakiej organizacji/klubu/koła należysz? Proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe 

odpowiedzi. 

a. Klub sportowy 

b. Zespół (np. tańca, muzyczny) 

c. Kółko tematyczne w szkole (np. teatralne, językowe, informatyczne) 
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d. Organizacje związane z hobby (np. modelarskie, fotograficzne) 

18. Proszę dokończyć zdanie, tak aby najlepiej opisywało Twoją sytuację. Myślę, że w 

przyszłości.... 

a. …będę mieszkał(a) w gminie, w której mieszkam obecnie. 

b. …będę mieszkał(a) w innej gminie, podobnej do mojej. 

c. …będę dążył(a) do tego, aby wyprowadzić się do dużego miasta. 

d. …będę dążył(a) do tego, aby wyjechać za granicę. 

19. Które z wymienionych poniżej celów życiowych są dla Ciebie najważniejsze? Proszę 

zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi. 

a. Bycie użytecznym dla innych 

b. Miłość, przyjaźń 

c. Życie zgodne z zasadami religijnymi 

d. Udane życie rodzinne, dzieci 

e. Zdobycie majątku, osiągnięcie wysokiej pozycji materialnej 

f. Ciekawa praca zgodna z Twoimi zainteresowaniami 

g. Życie barwne, pełne rozrywek, bogate życie towarzyskie 

h. Spokojne życie bez konfliktów i kłopotów 

i. Osiągnięcie sukcesu w dziedzinie nauki lub sztuki 

j. Osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej, zrobienie kariery 

k. Zdobycie władzy politycznej 

l. Nie zastanawiałem się nad tym, nie mam jeszcze sprecyzowanych celów 

życiowych 

20. Jakie wykształcenie ma Twoja mama? 

a. Podstawowe 

b. Średnie 

c. Wyższe 

21. Jakie wykształcenie ma Twój ojciec? 

a. Podstawowe 

b. Średnie 

c. Wyższe 

22. Jak ocenił(a)byś sytuację finansową swojej rodziny 

a. Bardzo dobra 

b. Dobra 

c. Ani dobra, ani nie dobra 

d. Nie dobra 

e. Bardzo niedobra 

 Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 


