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Streszczenie najważniejszych wyników badania 
Raport zawiera podsumowanie wyników badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. Badanie 

obejmowało okres do 31.12.2021 r. Raport podzielony został na kilka części. W dwóch 

pierwszych omówiono założenia metodologiczne, przyjęte cele i problemy badawcze, 

scharakteryzowano zastosowane metody badawcze, a także opisano przebieg i organizację 

procesu badawczego. W kolejnej części omówiono wyniki badania w podziale na obszary 

działania LGD. Następnie, zachowując ten sam podział na obszary tematyczne, udzielono 

odpowiedzi na przyjęte pytania badawcze. Ostatnia część raportu zawiera podsumowanie 

i wnioski. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju przebiega 

zgodnie z założeniami i przekłada się na realizację przyjętych celów – dzięki podejmowanym 

działaniom obszar LGD rozwija się w sposób zrównoważony, w oparciu o zasoby kulturowe, 

przyrodnicze i społeczne, działają się grupy społeczne rozwijające i promujące specyfikę 

obszaru, twórczy mieszkańcy obszaru LSR kreują warunki do rozwoju kapitału społecznego, 

rozwija się innowacyjna i zaangażowana społecznie gospodarka. Wnioski te oparto o wartości 

wskaźników rezultatu i produktu osiągnięte w okresie objętym badaniem. Ponadto bazowano 

na wynikach badania własnego prowadzonego wśród beneficjentów, mieszkańców obszaru 

oraz władz LGD.  
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Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres 
ewaluacji 
Przeprowadzone badanie skupione było na realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 

Grupy Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. Realizacja tego dokumentu stanowiła przedmiot 

badania, rozumiany jako „obiekty czy zjawiska, w odniesieniu do których chcemy prowadzić 

badania”1. W badaniu przyjęto cele: 

 opisowe – badanie nakierowane było na „opis jakiejś sytuacji lub wydarzenia”2, czyli 

na opis przebiegu wdrażania LSR, 

 wyjaśniające – badanie miało wyjaśnić, w jaki sposób realizacja działań założonych 

w strategii przekłada się na osiągnięcie przyjętych wskaźników, 

 związane z potrzebami praktyki, czyli „wynikające z potrzeb związanych z konkretnymi 

działaniami (…), celem ich jest znalezienie odpowiedzi na pytania typu: jakie zjawiska 

lub procesy występują w danej strukturze społecznej, jakie są ich uwarunkowania, jakie 

powodują one następstwa, jaka jest ich dynamika i tendencja rozwojowa itp.” 3 ; 

badanie miało stanowić podstawę do krytycznej analizy dotychczasowych działań 

w ramach wdrażania LSR, wyciagnięcia wniosków i rekomendacji na przyszłość.  

Główny cel badania stanowiła identyfikacja i ocena efektów realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju. W związku z tym przyjęto następujące cele szczegółowe: 

 zweryfikowanie stopnia osiągnięcia celów LSR i wyjaśnienie ewentualnych odchyleń od 

wartości zakładanych oraz ocena, na ile obserwowane wyniki można uznać 

za satysfakcjonujące;  

 zweryfikowanie, w jakim stopniu cele LSR odpowiadały na lokalne potrzeby i w jakim 

stopniu potrzeby te zostały zaspokojone;  

                                                      
 

1 L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 38. 
2 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 112. 
3 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk” sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, 
Katowice 1999, s. 36. 
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 oszacowanie wpływu realizacji LSR na rozwój lokalny i wyjaśnienie mechanizmów tego 

wpływu.  

W zakresie badania uwzględniono obszary tematyczne, kluczowe dla realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju, czyli: wpływ na osiągnięcie ogólnego celu LSR, wpływ na kapitał społeczny, 

przedsiębiorczość, turystykę i dziedzictwo kulturowe, grupy defaworyzowane, innowacyjność, 

projekty współpracy, funkcjonowanie LGD, proces wdrażania LSR, wartość dodana. Do 

każdego z tych obszarów przyjęto pytania, wokół których koncentrował się proces badawczy. 

Tabela 1. Obszary i pytania badawcze 

Obszar Pytanie badawcze 

Ocena wpływu na 
główny cel LSR 

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

Ocena wpływu na 
kapitał społeczny 

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

W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

Przedsiębiorczość 
W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości? 
Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji 

LSR jest wskazane? 

Turystyka 
i dziedzictwo 

kulturowe 

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

W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 
turystycznego? 

Grupy 
defaworyzowane 

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

Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 
Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania 

ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

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

Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR? 

Projekty współpracy 
Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy? 

Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

Ocena 
funkcjonowania LGD 

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

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

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

Ocena procesu 
wdrażania 

 

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem? 
Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco 

przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów? 
Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami 

LSR)? 
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Obszar Pytanie badawcze 

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

Wartość dodana 
podejścia LEADER 

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

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

Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym 
potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają 

się do jego wzmocnienia? 
Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem 

siebie lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Źródło: opracowanie własne 
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Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania 
Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o następujące metody i techniki badawcze: 

Po pierwsze: skorzystano z niereaktywnych metod badań społecznych, czyli „metod badań 

zachowań społecznych, niewpływających na te zachowania” 4 . W ramach tej metody 

wykorzystano techniki analizy treści, będącej „badaniem zarejestrowanych ludzkich 

przekazów”5. Analiza ta obejmowała dokumentację z wdrażania LSR. Ponadto, posłużono się 

analizą istniejących danych statystycznych w stosunku do danych gromadzonych 

i analizowanych na potrzeby monitoringu i sprawozdawczości przez LGD. Dane do analizy 

zostały udostępnione ewaluatorom przez pracowników biura LGD.  

Po drugie: wykorzystano badania sondażowe w oparciu o standaryzowane kwestionariusze 

ankiet, przygotowane do samodzielnego wypełnienia przez dwie grupy respondentów – 

mieszkańców terenu LGD oraz beneficjentów wsparcia świadczonego w ramach LSR. 

Kwestionariusze zostały przygotowane w wersji elektronicznej, na bezpłatnej platformie 

umożliwiającej respondentom udział w badaniu poprzez wypełnienie on-line formularza 

udostępnionego w formie linku. Za dystrybucję formularzy wśród respondentów 

odpowiedzialne było LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. Informacje na temat badania publikowane 

były na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także w mediach społecznościowych. Ponadto, 

przedstawiciele biura LGD informowali o badaniu w trakcie spotkań z mieszkańcami 

realizowanymi w okresie gromadzenia materiału badawczego. Wypełnione kwestionariusze 

były zapisywane na platformie w postaci pojedynczych formularzy, a także zbiorczych baz 

danych, umożliwiających następnie przeprowadzenie obliczeń i analiz statystycznych.  

Po trzecie: wykorzystano metodę jakościowych badań terenowych, w ramach których 

posłużono się wywiadami jakościowymi, stanowiącymi „interakcję pomiędzy prowadzącym 

                                                      
 

4 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 341. 
5 Tamże, s. 342. 
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wywiad a respondentem” 6 , prowadzonymi w oparciu o scenariusz, czyli listę zagadnień 

kluczowych do omówienia z uczestnikami badania. Przeprowadzono następujące wywiady:  

 Wywiad z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi, 

Kietrz, 27.05.2022 r.; liczba uczestników: 3 osoby; 

 Wywiad z pracownikami biura Stowarzyszenia LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 

przeprowadzony drogą internetową 18.10.2022 r. 

 Wywiad z prezeską LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi przeprowadzony online w dn. 

19.10.2022 r. 

Wywiady były organizowane przez przedstawicieli biura LGD w porozumieniu z wykonawcą 

usługi ewaluacji. Zgromadzony w ten sposób materiał został poddany analizie jakościowej. 

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół firmy SONDA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Materiał badawczy był gromadzony i analizowany w programach Excel 

z pakietu Microsoft Office oraz PQStat (wersja 1.6.8).   

                                                      
 

6 Tamże, s. 327. 
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Opis wyników badania wraz z ich interpretacją 
W poniższej części raportu przedstawiono wyniki przeprowadzonego badania w odniesieniu 

do wpływu realizowanych działań na główny cel LSR, a następnie w podziale na przyjęte 

obszary tematyczne. 

 

Ocena wpływu na główny cel LSR 

W Lokalnej Strategii Rozwoju przyjęto dwa cele ogólne – pierwszy dotyczył poprawy jakości 

życia mieszkańców obszaru LGD, drugi natomiast zintegrowanej, aktywnej i innowacyjnej 

społeczności. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki oddziaływania przypisane do 

każdego z celów – zaprezentowano wartości wyjściowe i docelowe. Wskaźniki te w okresie 

objętym badaniem nie podlegały monitoringowi.  

Tabela 2. Realizacja celu ogólnego LSR 

Wskaźniki oddziaływania Jedn. 
Stan 

wyjściowy 
Stan 

docelowy 
Realizacja 

31.12.2021 
% 

realizacji 

Cel ogólny I: 
Poprawa 

jakości życia 
mieszkańców 
obszaru LGD 
Płaskowyż 

Dobrej Ziemi 

zmniejszenie liczby osób 
(w %) – mieszkańców 
obszaru – którzy na 

pytanie: „Co stanowi 
największą barierę 

rozwojową obszaru LGD 
Płaskowyż Dobrej Ziemi 
odpowiadają: Migracja 

mieszkańców poza 
granice obszaru i kraj 

% 61,7 
Nie 

więcej niż 
40,0 

Wskaźnik 
będzie 

podlegał 
badaniu w 

2023 r. 

- 

Cel ogólny II: 
Zintegrowana, 

aktywna i 
innowacyjna 
społeczność 

obszaru 

Zwiększenie liczby osób 
(w %) – mieszkańców 

obszaru – którzy 
oceniając potencjał 
obszaru kategorii: 
„Potencjał usług 
turystycznych i 

okołoturystycznych na 
obszarze mojej gminy 
oceniam następująco" 
przypisali średnią 2,14 

na 5. 

średnia 2,14 3,5 

Wskaźnik 
będzie 

podlegał 
badaniu w 

2022 r. 

- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 
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Wskaźniki oddziaływania będą podlegały monitorowaniu po zakończeniu okresu objętego 

badaniem. Na obecnym etapie możliwa jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na 

podstawie wskaźników rezultatów oraz produktów – informacje na ten temat zamieszczone 

są w dalszej części raportu. 

 

Ocena wpływu na kapitał społeczny 

Rozwój kapitału społecznego stanowi istotny element Lokalnej Strategii Rozwoju. W obszar 

ten wpisują się dwa cele szczegółowe, wyznaczone w ramach LSR: „Zaangażowane i twórcze 

grupy społeczne rozwijające i promujące specyfikę obszaru” (cel I.2) oraz „Twórczy mieszkańcy 

obszaru LSR kreujący warunki do rozwoju kapitału społecznego” (cel II.1). 

Poniżej w tabelach przedstawiono dane ilościowe dotyczące poziomu osiągnięcia wskaźników 

ukierunkowanych na realizację ww. celów. 

Tabela 3. Realizacja celu szczegółowego I.2: Zaangażowane i twórcze grupy społeczne rozwijające i promujące 
specyfikę obszaru  

Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
Stan 

docelowy 
Realizacja 

31.12.2021 
% 

realizacji 

Wskaźnik 
rezultatu 

Uczestnicy wydarzeń związanych  
z obrzędowością i/lub twórczością 

lokalną  
i/lub kulinariami  

w latach 2016-2022 

osoby 750 2335 311% 

Osoby, które miały dostęp do 
promocyjnych wydawnictw 

papierowych, elektronicznych  
i sieciowych 

osoby 2000 3915 196% 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wydarzeń promujących 
obrzędowość, twórczość lokalną i/lub 

kulinaria 
sztuka 43 38 88% 

Liczba miejscowości,  
w których przeprowadzono operacje 

sztuka 9 8 89% 

Liczba miejscowości dla których 
opracowano koncepcje „smart 

village” 
sztuka 14 0 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 
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Wskaźniki rezultatu odnoszące się do celu szczegółowego I.2 zostały osiągnięte na dużo 

wyższym poziomie niż zakładano w  LSR – wskaźnik dotyczący liczby uczestników wydarzeń 

związanych z obrzędowością i/lub twórczością lokalną i/lub kulinariami został osiągnięty na 

poziomie 311%, a wskaźnik dotyczący liczby osób, które miały dostęp do wydawnictw 

promocyjnych – na poziomie 196%. Wskaźniki rezultatu także zostały osiągnięte są na 

zadowalającym poziomie – wskaźnik dotyczący realizacji wydarzeń promujących 

obrzędowość, twórczość lokalną lub/i kulinaria został zrealizowany w 88%, zaś dotyczący 

liczby miejscowości, w których przeprowadzono operacje – w 89%. Do zrealizowania pozostaje 

jeszcze wskaźnik dotyczący liczby miejscowości, dla których opracowano koncepcje tzw. 

inteligentnych wiosek (smart villages) – z informacji uzyskanych od przedstawicieli LGD 

wynika, że spotkania z potencjalnymi beneficjentami w każdej gminie na obszarze LGD 

rozpoczną się w październiku 2022 r., a szkolenie z tego zakresu w listopadzie 2022 r. Nabór 

wniosków w tym zakresie planowany jest także w listopadzie 2022 r., zatem do końca okresu 

wdrażania LSR ww. wskaźnik powinien zostać osiągnięty. 

Tabela 4. Realizacja celu szczegółowego II.1: Twórczy mieszkańcy obszaru LSR kreujący warunki do rozwoju 
kapitału społecznego  

Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
Stan 

docelowy 
Realizacja 

31.12.2021 
% 

realizacji 

Wskaźnik 
rezultatu 

Osoby, które odwiedziły 
lub skorzystały z nowych narzędzi 
teleinformatycznych wdrażanych 
przez organizacje pozarządowe  

i grupy nieformalne  
w latach 2016-2022  

osoby 2000 4260 213% 

Uczestnicy biorący udział  
w wydarzeniach edukacyjnych w 

latach 2016-2022 
osoby 300 569 190% 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba przedsięwzięć informacyjnych  
i promocyjnych 

sztuka 7 7 100% 

Liczba obiektów doposażonych sztuka 8 8 100% 

Liczba zorganizowanych spotkań z 
udziałem lokalnej społeczności, w tym 

grup defaworyzowanych 
sztuka 12 10 83% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 
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W przypadku wskaźników rezultatu odnoszących się do celu szczegółowego II.1 także 

osiągnięto dużo wyższy poziom niż zakładano w LSR – wskaźnik dotyczący liczby osób, które 

odwiedziły lub skorzystały z nowych narzędzi teleinformatycznych wdrażanych przez NGO 

i grupy nieformalne został osiągnięty na poziomie 213%, a dotyczący liczby uczestników 

wydarzeń edukacyjnych – na poziomie 190%. Osiągnięte wskaźniki produktu również są 

wysokie – wskaźniki dotyczące liczby przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych, jak 

również liczby doposażonych obiektów, zostały osiągnięte w 100%, natomiast wskaźnik 

odnoszący się do liczby zorganizowanych spotkań z udziałem lokalnej społeczności (w tym 

z grup defaworyzowanych) osiągnięto w 83%. Biorąc pod uwagę wydłużony okres wdrażania 

LSR oraz fakt, że do zrealizowania pozostały jeszcze 2 spotkania, wydaje się, że nie powinny 

wystąpić problemy z osiągnięciem zakładanej wartości tego wskaźnika. 

W uzasadnieniu zawartym w LSR wskazano, że tożsamość kulturowa społeczności obszaru LGD 

jest nierozerwalnie związana z historią tej społeczności i opiera się na wyrażaniu tej specyfiki 

przez obyczaje, stroje, taniec, charakterystyczną mowę, potrawy. Kultura obszaru jest 

najcenniejszym elementem integrowania się mieszkańców i motywowania ich do pracy na 

rzecz wspólnego dobra. Niezbędne są zatem działania aktywizujące i integrujące społeczności 

lokalne przez promowanie twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru.  

W LSR zwrócono również uwagę na to, że wzrost kapitału społecznego nie jest możliwy bez 

skutecznego procesu komunikacji i dostępu do informacji, który jest narzędziem transferu 

wiedzy i kompetencji i dostarczania niezbędnych informacji o procesach zachodzących 

w społeczeństwie i na samym obszarze.  

W poniższych tabelach przedstawiono wybrane do realizacji przedsięwzięcia wpisujące się 

w założenia celów szczegółowych, ukierunkowanych na rozwój kapitału społecznego na 

obszarze LGD. 
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Tabela 5. Lista przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach naborów w ramach celu I.2.1 
Zaangażowane i twórcze grupy społeczne rozwijające i promujące specyfikę obszaru 

Numer naboru  
i zakres tematyczny 

Nazwa podmiotu Tytuł operacji 
Kwota 

wsparcia 

3/2018   
– Wydarzenia promujące 
obrzędowość, twórczość 

lokalną lub kulinaria 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Nowej Wsi 

Głubczyckiej 

Zdobycie wiedzy, odkrycie pasji  
- klucze do rozwoju wsi 

59 718 zł 

2/2021  
– Organizacja imprez oraz 
realizacja innych działań 
promujących specyfikę 

obszaru 

Gmina Branice 
Branickie Jarmarki – cudze chwalicie, 

swoje poznajcie 
44 541 zł 

Gmina Branice Z historią za pan brat 44 541 zł 

Gminny Ośrodek Kultury 
 w Lubrzy 

Jarmark wielkanocny z jajem czyli 
kulinarne tradycje Wielkiej Nocy 

32 684 zł 

Gminny Ośrodek Kultury  
w Baborowie 

Rolniczy zakątek – ciągnikiem przez 
Baborów 

44 541 zł 

Gmina Prudnik 
SAMI SWOI  wakacyjne, plenerowe 

prezentacje filmowe 
43 828 zł 

Gmina Głubczyce ESSA! Przystań, radość, zabawa 38 755 zł  

Centrum Kultury  
i Sportu w Kietrzu 

Cudze chwalicie, swego nie znacie 39 978 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 

W ramach realizacji celu I.2.1 zorganizowano dwa nabory, w których wyłoniono łącznie osiem 

przedsięwzięć. W ramach naboru obejmującego zakres tematyczny Wydarzenia promujące 

obrzędowość, twórczość lokalną lub kulinaria, do realizacji wyłoniono jeden projekt złożony 

przez lokalną organizację pozarządową, na kwotę 59 718 zł. W ramach naboru z zakresu 

tematycznego Organizacja imprez oraz realizacja innych działań promujących specyfikę 

obszaru, do realizacji zostało wybranych siedem projektów złożonych przez lokalne JST i 

instytucje kultury, na łączną kwotę 288 868 zł. 

Tabela 6. Lista przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach naborów z zakresu tematycznego: 
Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia (cel II.1.2)  

Numer 
naboru 

Nazwa podmiotu Tytuł operacji 
Kwota 

wsparcia 

4/2016 
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Nowej Wsi Głubczyckiej 

Rozmowy „przy palenisku”  
– nowocześnie i ekologicznie 

72 284 zł 

4/2016 
Gminny Ośrodek Kultury  

w Baborowie 

Doposażenie sali widowiskowej w Baborowie 
jako miejsca intensywnie prowadzonych 

działań artystycznych  
i integracyjnych 

41 162 zł 

4/2019 
Gminny Ośrodek Kultury  

w Baborowie 
Doposażenie budynku Ratusza  

w Baborowie 
39 960 zł 

4/2019 Gmina Kietrz 
Wyposażenie biblioteki miejskiej w Kietrzu w 

nowoczesny sprzęt i urządzenia 
39 063 zł 
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4/2019 
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Grobnikach 
Świetlica Strażacka „Stara Remiza”  

w Grobnikach 
58 992 zł 

1/2020 Gmina Baborów Multimedialne Centrum Edukacji Ekologicznej 38 118 zł 

1/2020 
Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich „Finezja” 
Wyposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej w 

Ściborzycach Wielkich 
59 760 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 

W ramach realizacji celu II.1.2 przeprowadzono trzy nabory, w ramach których wyłoniono do 

realizacji siedem przedsięwzięć: dwa z nich zostały zrealizowane przez gminy, dwa przez 

ośrodki kultury, a trzy – przez lokalne organizacje pozarządowe. Łączna wartość wszystkich 

projektów to 349 339 zł. 

Jednym z narzędzi realizacji celów ukierunkowanych na wzmacnianie kapitału społecznego 

były konkursy grantowe, w ramach których możliwe było pozyskiwanie środków finansowych 

na realizację działań promujących specyfikę obszaru oraz wykorzystujących dostępne media 

w informacji i promocji obszaru. LGD ogłosiło cztery nabory z ww. zakresu (jeden w 2017 r., 

dwa w  2018 r. oraz  jeden w 2019 r.). O dofinansowanie w ramach naborów grantowych 

mogły starać się JST, osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej z terenu LGD 

oraz osoby fizyczne zamieszkujące na terenie LGD. 

W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące podmiotów, które uzyskały 

dofinansowanie oraz realizowanych przez nie przedsięwzięć. 

Tabela 7. Lista przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach naborów z zakresu tematycznego: 
Organizacja imprez oraz realizacja innych działań promujących specyfikę obszaru (I.2.1) 

Numer 
naboru 

Nazwa podmiotu Tytuł operacji 
Kwota 

wsparcia 

1/2017/G 

Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Aktywności 
Społecznej „Inicjatywa” 

Grobnicka kultura i sztuka wczoraj i dziś 10 000 zł 

Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Aktywności 
Społecznej „Inicjatywa” 

Opracowanie, wydanie i promocja książki 
związanej z historią wsi Grobniki 

9 948 zł 

Kazimierz Naumczyk 
Tradycje kresowe na Płąskowyżu Dobrej 

Ziemi 
10 000 zł 

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich Nowej 

Wsi Głubczyckiej 
Festiwal chleba i barszczu 10 000 zł 
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Numer 
naboru 

Nazwa podmiotu Tytuł operacji 
Kwota 

wsparcia 

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich Nowej 

Wsi Głubczyckiej 

Nie bawarskie, nie opolskie,  
a nowowiejskie święto piwa 

10 000 zł 

Stowarzyszenie „Odnowa 
Wsi Biedrzychowice” w 

Biedrzychowicach 

Święto tradycji w Biedrzychowicach  
i promocja książki „Spojrzenie przez 

gardinkę. Wielokulturowość Górnego 
Śląska na przykładzie ziemi Prudnickiej i 

Głubczyckiej” 

9 878 zł 

Stowarzyszenie Św. Jakuba 
Apostoła w Lubrzy 

„Upierzone” polskie smaki 5 181 zł 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Baborowie 

Wydanie publikacji pt. „Gmina Baborów od 
kuchni” 

5 981 zł 

Stowarzyszenie Eko-Logika 
Baborów 

Powrót do przeszłości – historia miasta  
i Gminy Baborów 

9 595 zł 

Stowarzyszenie Odnowa 
Wsi Kazimierz 

Kazimierz – Odnowa Wsi, historia, obrzędy, 
twórczość lokalna i kulinaria 

6 494 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Grobnikach 

120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Grobnikach 

10 000 zł 

2/2018/G 

Stowarzyszenie Odnowy 
Wsi Kazimierz 

Publikacja książki pt.”Kulinaria szlakiem 
kazimierskiego dziedzictwa" 

9 963 zł 

Stowarzyszenie Miłośników 
Muzeum i Ziemi 

Głubczyckiej 

Głubczyckie Zeszyty Muzealne, zeszyt nr 1 
„Osadnictwo polskie i życie społeczno-

polityczne mieszkańców ziemi głubczyckiej 
w latach 1945-1950”. 

9 266 zł 

Stowarzyszenie Odnowy 
Wsi Szybowice SZYBOWIAK 

Wdrażanie i podtrzymanie tradycji 
obrzędowości wiejskich 

10 000 zł 

Stowarzyszenie "CARITAS 
CHRYSTI" 

Zachować dziedzictwo. Konferencja 
naukowa „Fenomen Branic w czasach 

biskupa Józefa Marcina Nathana” 
10 000 zł 

Stowarzyszenie "CARITAS 
CHRYSTI" 

Wydanie książki z materiałami z konferencji 
naukowej pt. Zachować dziedzictwo. 

Fenomen Branic w czasach biskupa Józefa 
Marcina Nathana. 

9 845 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

Jakubowice- tropem naszej małej historii 8 290 zł 

Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Aktywności 
Społecznej „Inicjatywa” 

Warsztaty dotyczące szczepienia, sadzenia i 
pielęgnacji drzew owocowych 

9999 zł 

Stowarzyszenie Eko – Logika 
Baborów 

Festiwal w Rytmie Natury 10 000 zł 

Gminny Ośrodek Kultury  
w Baborowie 

Festiwal Tradycji Bożonarodzeniowych 6 105 zł 

Gmina Baborów Baborów - wczoraj, dziś, jutro 6 363 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji i Kultury w Pilszczu 

Sielsko, anielsko - z tradycją w przyszłość 10 000 zł 

Bonifacy Solorz Targi bioróżnorodności 10 000 zł 

5/2019/G Dorota Rybacka Kwiat paproci 10 000 zł 
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Numer 
naboru 

Nazwa podmiotu Tytuł operacji 
Kwota 

wsparcia 

Gminny Ośrodek Kultury  
w Baborowie 

Wokół tradycji i historii – czyli 800 lat 
Księżego Pola 

6 362 zł 

Bractwo Strzeleckie  
w Głogówku 

…syty głogówecki strzelec 10 000 zł 

Justyna Stangret Gra terenowa na kucykach 9 944 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji i Kultury w Pilszczu 

W poszukiwaniu utraconego dziedzictwa 10 000 zł 

Małgorzata Wojsznarowicz Bieg majowy 10 000 zł 

Justyna Stangret Tradycje ułańskie na ziemi głubczyckiej 10 000 zł 

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich  

w Nowej Wsi Głubczyckiej 
Gospodynie i strażacy 10 000 zł 

Stowarzyszenie Aktywna 
Szkoła Baborów 

Edukacyjny Festiwal Smaku – w trosce  
o tradycję i środowisko 

10 000 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 

W ramach trzech ogłoszonych konkursów na działania związane z organizacją imprez oraz 

realizacją innych przedsięwzięć promujących specyfikę obszaru, do realizacji wyłoniono 

łącznie 32 projekty, realizowane przez 18 instytucji (15 NGO, 1 bibliotekę, 1 ośrodek kultury, 

1 JST) oraz 4 osoby indywidualne. Jeden z wnioskodawców zrealizował trzy przedsięwzięcia, 

siedmiu – po dwa przedsięwzięcia, a pozostałych dziesięciu – po jednym projekcie. Łączna 

wartość ww. przedsięwzięć to 293 214 zł. 

Tabela 8. Lista przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach naborów z zakresu tematycznego: 
Wykorzystanie dostępnych mediów w informacji i promocji obszaru (II.1.1) 

Numer 
naboru 

Nazwa podmiotu Tytuł operacji 
Kwota 

wsparcia 

3/2018/G 

Stowarzyszenie Odnowy 
Wsi Kazimierz 

Produkcja filmu pt. "Kazimierz cztery pory 
roku" 

9 950 zł 

Stowarzyszenie Odnowy 
Wsi Szybowice SZYBOWIAK 

Poprawa dostępu do informacji oraz 
promocja zasobów wsi Szybowice po przez 

dostęp do nowoczesnych mediów 
10 000 zł 

Społeczno-Oświatowe 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi 

ZDROWO, SMACZNIE, KOLOROWO,  
PO GÓRALSKU I KRESOWO  

– międzypokoleniowe warsztaty kulinarne 
10 000 zł 

Paulina Skowyra 
Film informacyjno-promocyjny  

o Grobnikach 
9 500 zł 

Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Aktywności 
Społecznej Inicjatywa 

Założenie strony internetowej. Digitalizacja 
historycznych materiałów dotyczących wsi 

Grobniki i jej mieszkańców 
5 690 zł 

Urban Adam Bąk Historia kościołów ziemi głubczyckiej 10 000 zł 
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Numer 
naboru 

Nazwa podmiotu Tytuł operacji 
Kwota 

wsparcia 

Społeczno-Oświatowe 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi 

Zeszyt z przepisami babci-zdrowo, smacznie, 
kolorowo, po góralsku  

i kresowo 
10 000 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 

W ramach naboru dotyczącego wykorzystywania mediów do informacji i promocji obszaru 

LGD (cel II.1.1), do realizacji wyłoniono 7 przedsięwzięć, złożonych przez 3 organizacje 

pozarządowe oraz 2 osoby indywidualne. Łączna wartość wszystkich projektów to 65 140 zł. 

Przedstawiciele zarządu wskazywali na zróżnicowanie organizacji składających i realizujących 

wnioski grantowe:  

 Mamy część organizacji powtarzających się, tj. tych którzy raz już przeszli przez 

realizację projektu z LGD, jest im łatwiej, bo wiedzą, jak taki projekt napisać, jak 

zrealizować, jakie są kryteria. Ale mamy też organizacje, które składały wniosek tylko 

raz – to nie jest tak, że są tylko jedne i te same. Młode, nowe organizacje mają czasem 

swoją wizję i nie za bardzo chcą ją dostosować do tego, na co są środki i czasem nie 

chcą słuchać, że projekt trzeba poprawić – i na tym tracą.  

 Grupy nieformalne nie mają w naszym LGD możliwości złożenia wniosku, ale 

w grantach mogą startować też osoby fizyczne. Zdarzyło nam się kilka osób fizycznych 

w grantach, ale nie było tego jakoś bardzo dużo. W innych programach, w których 

mogą startować grupy nieformalne (np. tzw. małe FIO) aktywność grup nieformalnych 

też nie jest bardzo wysoka. Raczej w każdej miejscowości jest organizacja pozarządowa 

typu KGW, OSP, kluby sportowe itp., także jeśli ktoś chce, to ma możliwość działania 

pod szyldem organizacji. Grupy nieformalne nie są jakoś szczególnie aktywne na 

naszym terenie. 

Przedstawiciele zarządu LGD wskazywali także na mniejszą aktywność organizacji 

pozarządowych w pozyskiwaniu środków i realizacji działań ukierunkowanych na rozwój 

kapitału społecznego w porównaniu do poprzedniego okresu wdrażania LSR: Obecnie 

wdrażana strategia jest inna od tej poprzedniej, głównie ze względu na większy nacisk 

położony na rozwój przedsiębiorczości. (…) Spowodowało to jednak spadek zainteresowania 



   

   
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

19 

i mniejszą aktywność organizacji społecznych w konkursach związanych ze wzmacnianiem 

kapitału społecznego. Nie wiadomo, czy teraz nie ma już takich potrzeb, czy te organizacje 

„osiadły”, być może teraz jest też dostępnych więcej innych środków i organizacje składają 

wnioski do konkursów z innych źródeł. Mamy odczucie, że wypalają się liderzy społeczni, nie 

widać wymiany pokoleniowej. (…) W większości organizacji nie ma wychowywania następców, 

dawania im poczucia wpływu na organizację i jest problem zastępowalności pokoleń. 

O kwestię rozwoju kapitału społecznego oraz zmiany zachodzące w tym zakresie na obszarze 

objętym LSR zostali zapytani także przedstawiciele lokalnej społeczności. Poniżej 

przedstawiono dane na ten temat. 

 

Wykres 1. Podzielanie przez mieszkańców opinii: „Moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę 
realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”. Źródło: badanie własne 

Większość ankietowanych mieszkańców (65,2%) twierdzi, że zamieszkiwana przez nich 

miejscowość jest dobrym miejscem do życia (54,3% odpowiedzi „raczej tak” i 10,9% 

odpowiedzi „zdecydowanie tak”). Odmiennego zdania jest niespełna 15,2% z nich.  
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Wykres 2. Ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z warunków życia w swojej gminie. Źródło: badanie 
własne 

Ankietowani są w większości zadowoleni z warunków życia w swojej miejscowości (56,5% 

pozytywnych odpowiedzi: 47,8% „raczej tak” i 8,7% „zdecydowanie tak”). Co piąty respondent 

(21,7%) nie wyraża zadowolenia z tego powodu. Taka sama ilość (21,7%) nie ma zdania w tej 

kwestii.  

 

Wykres 3. Podzielanie przez mieszkańców opinii: „W ostatnich latach warunki do życia w mojej gminie 
 poprawiły się”. Źródło: badanie własne 

Większość ankietowanych (65,2%) uważa także, że w ostatnich latach warunki życia w ich 

miejscowości poprawiły się (56,5% odpowiedzi „raczej tak” i 8,7% „zdecydowanie tak”). 
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Odmiennego zdania jest 21,7% respondentów (15,2% odpowiedzi „raczej nie” i 6,5% 

„zdecydowanie nie”). 

 

Wykres 4. Ocena własnej gminy pod względem zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych 
problemów. Źródło: badanie własne 

Niemal połowa respondentów (43,5%) ocenia miejsce swojego zamieszkania pod względem 

zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów przeciętnie (odpowiedź 

„trochę dobrze, trochę źle”), 8,7% respondentów ocenia tą kwestię dobrze, a 39,1% - źle bądź 

bardzo źle.  

 

Wykres 5. Udział mieszkańców w różnych formach aktywności społecznej w ciągu ostatniego roku.  
Źródło: badanie własne 
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Zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców (84,8%) wskazuje, że w ciągu 

ostatniego roku brała udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez gminę, 

w której zamieszkuje (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.). 

Większość (60,9%) respondentów wskazuje, że czynnie brało udział w przygotowywaniu 

gminnych wydarzeń (samodzielnie bądź w ramach grupy/organizacji, do której należy). 

Połowa (50,0%) deklaruje przynależność do jakiejś organizacji pozarządowej (np. 

stowarzyszenia). Niemal co drugi respondent (47,8%) wskazał, że należy do grupy nieformalnej 

(np. koła gospodyń wiejskich itp.). Co czwarty (23,9%) deklaruje przynależność do ciała typu 

rada/komitet itp. (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie). 37,0% wskazuje, że ma 

możliwość wypowiadania się na temat ważnych zagadnień dotyczących gminy i miejscowości, 

w której zamieszkuje. 

 

Wykres 6. Ocena własnej gminy pod względem tożsamości mieszkańców z regionem. Źródło: badanie własne 

W badaniu ankietowym stosunkowo nisko została oceniona tożsamość mieszkańców 

z regionem. Pod tym względem największa część respondentów (39,1%) oceniła swoją 

miejscowość źle bądź bardzo źle. Przeciętną ocenę wskazało 34,8% ankietowanych 

(odpowiedź „trochę dobrze, trochę źle”), a niemal co piąty (19,6%) ocenia własną gminę pod 

tym względem dobrze lub bardzo dobrze. 

O kwestię rozwoju kapitału społecznego na obszarze objętym LSR zostali zapytani także 

beneficjenci LGD. Ich wypowiedzi obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 7. Podzielanie przez beneficjentów LGD stwierdzenia: „Poprzez LSR mieszkańcy mogą mieć realny 
wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu”. Źródło: badanie własne 

Większość ankietowanych beneficjentów LGD (89,6%) podziela opinię, że poprzez realizację 

LSR mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. 

Pozostali respondenci (10,3%) nie mieli zdania w tym temacie. 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród członków Zarządu LGD wpływ działalności 

Lokalnej Grupy Działania na zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych 

problemów oceniono (w skali od 1 do 5) średnio na 3,14, natomiast wpływ jej działalności na 

tożsamość mieszkańców z regionem na 3,28. 

Przedstawiciele władz LGD wskazywali na problemy związane ze słabą  identyfikacją 

mieszkańców z terenem:  Problem jest też z identyfikacją z terenem, z tożsamością, praktycznie 

nie ma jej tu w ogóle. To wiąże się z historią tych ziem, mamy mało rdzennych mieszańców i to 

jest główny problem związany z aktywizacją mieszkańców. W zasadzie są tu jeszcze „ostatni 

Mohikanie”, którzy cokolwiek jeszcze robią w tych lokalnych stowarzyszeniach 

i miejscowościach, większość boi się co będzie dalej, obawiam się, że będą tylko roszczenia, 

nikomu nic się nie będzie chciało. To jest problem całego naszego regionu – bardzo trudno jest 

wychować następców, w zasadzie to są pojedyncze osoby w każdej miejscowości z młodszego 

pokolenia, którym chce się jeszcze coś robić, albo już takich osób nie ma.  
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Przedstawiciele władz LGD wskazywali także na problemy związane z realizacją działań 

ukierunkowanych na rozwój kapitału społecznego, jakie spowodowała pandemia: Ten wpływ 

[pandemii] był widoczny w działaniach społecznych – przekładane imprezy, szkolenia itp., 

mniejsze zainteresowanie, ludzie nie chcą teraz już za bardzo wychodzić z domów, tak się już 

przyzwyczaili.  

Zwracano także uwagę na malejącą wraz z wiekiem więź młodych osób z obszarem 

zamieszkania: Identyfikacja z terenem jest niewielka, młodzież chciałaby szukać swojego 

miejsca w dużych miastach, a nie na wsi. Jakaś identyfikacja z terenem pewnie jest, ale 

większość patrzy na względy ekonomiczne, rodzinne – lepsza szkoła, praca itp. Widzimy po 

danych statystycznych, że ubywa nam mieszkańców. Młodzi wyjeżdżają, nie są związani 

z terenem. 

Zarządzający LGD wskazywali, że kwestia wzmacniania tożsamości mieszkańców z regionem 

stanowi dla nich ważny punkt w planowaniu działań dotyczącej realizacji Strategii na kolejne 

lata: Nad tym na pewno będziemy pracować. Konieczne jest dalsze przeznaczenie środków na 

rozwój kapitału społecznego. Mieszkańcy też tak się wypowiadają, że trzeba dalej to robić. (…) 

Chcielibyśmy wdrożyć działania na poziomie poszczególnych miejscowości, bo wiemy, że jest 

dużo konfliktów w poszczególnych wsiach, np. między młodym pokoleniem a starszym. (…) 

Wszystko jest na razie w sferze planowania, ale chcielibyśmy przygotować wzorcowe 

programy rozwiązywania konfliktów w poszczególnych miejscowościach – taki pilotaż. Chcemy 

sprawić, aby grupy w danej miejscowości ze sobą współpracowały a nie rywalizowały.  

 

Przedsiębiorczość 

Przedsiębiorczość stanowi jeden z kluczowych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 

Grupy Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. W dokumencie tym przyjęto cel ogólny II: 

„Zintegrowana, aktywna i innowacyjna społeczność obszaru” oraz odpowiadający mu cel 

szczegółowy: „Innowacyjna i zaangażowana społecznie gospodarka”. Przedsiębiorczości 

dotyczyło przedsięwzięcie II.2.1. „Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez 

mieszkańców obszaru”. Głównym narzędziem realizacji celu dotyczącego przedsiębiorczości 
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było wspieranie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej poprzez konkursy, 

w ramach których możliwe było pozyskiwanie środków finansowych. W poniższej tabeli 

przedstawiono dane dotyczące konkursów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. 

Tabela 9. Wykaz konkursów zrealizowanych przez LGD dotyczących podejmowania działalności gospodarczej 
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1/2016 1 000 000,00 zł 18 16 10 0 1 000 000,00 zł 100,0% 

4/2020 400 000,00 zł 10 10 4 6 400 000,00 zł 100,0% 

1/2021 484 988,12 zł 11 11 4 7 400 000,00 zł 82,5% 

Ogółem 1 884 988,12 zł 39 37 18 13 1 800 000,00 zł 95,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD 

Lokalna Grupa Działania w okresie do 31.12.2021 r. zorganizowała trzy konkursy dotyczące 

podejmowania działalności gospodarczej – w 2016, 2020 i 2021 roku. Łącznie w konkursach 

tych złożono 39 wniosków, spośród których 37 uznano za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. 

W wyniku konkursów wybrano 18 operacji, które mieszczą się limicie dostępnych środków 

oraz 13 operacji poza limitem. Wszystkie operacje dotyczyły kwoty 100.000,00 PLN 

dofinansowania. W poniższej tabeli zamieszczono zestawienie wybranych operacji 

polegających na uruchomieniu działalności gospodarczej.  

Tabela 10. Wykaz operacji wybranych do dofinansowania w konkursach dotyczących uruchamiania 
działalności gospodarczej 

Nr 
naboru 

Wnioskodawca 
Kwota dofinanso-

wania 
Czy operacja mieści się w ramach limitu 

dostępnych środków? 

1/2016 Katarzyna Krupa 100 000,00 zł Tak 

1/2016 Michał Potwora 100 000,00 zł Tak 

1/2016 Justyna Popczyk 100 000,00 zł Tak 

1/2016 Agnieszka Budzyńska 100 000,00 zł Tak 

1/2016 Dominik Raczkowski 100 000,00 zł Tak 

1/2016 Elżbieta Frey 100 000,00 zł Tak 

1/2016 Wojciech Surmiński 100 000,00 zł Tak 

1/2016 Angelika Skrzyp 100 000,00 zł Tak 

1/2016 Sebastian Buczma 100 000,00 zł Tak 
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Nr 
naboru 

Wnioskodawca 
Kwota dofinanso-

wania 
Czy operacja mieści się w ramach limitu 

dostępnych środków? 

1/2016 Rafał Kałamarz 100 000,00 zł Tak 

4/2020 Karolina Szczepanik 100 000,00 zł Tak 

4/2020 Natalia Rygiel 100 000,00 zł Tak 

4/2020 Martin Panek 100 000,00 zł Tak 

4/2020 Wioletta Preuss 100 000,00 zł Tak 

4/2020 Janusz Adamowski 100 000,00 zł Nie 

4/2020 Ilona Kuszarecka 100 000,00 zł Nie 

4/2020 Agnieszka Komarnicka 100 000,00 zł Nie 

4/2020 Oliwia Kobeluch 100 000,00 zł Nie 

4/2020 Irena Kowalska 100 000,00 zł Nie 

4/2020 Łukasz Gapiński 100 000,00 zł Nie 

1/2021 Katarzyna Tomaszewska 100 000,00 zł Tak 

1/2021 Adam Świerk 100 000,00 zł Tak 

1/2021 Łukasz Gumienny 100 000,00 zł Tak 

1/2021 Karolina Greger 100 000,00 zł Tak 

1/2021 Adam Rygiel 100 000,00 zł Nie 

1/2021 Seweryn Rudnicki 100 000,00 zł Nie 

1/2021 Mariusz Bareła 100 000,00 zł Nie 

1/2021 Elżbieta Juchno 100 000,00 zł Nie 

1/2021 Aleksandra Górnicka 100 000,00 zł Nie 

1/2021 Małgorzata Uksik 100 000,00 zł Nie 

1/2021 Marcin Ignasiak 100 000,00 zł Nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące konkursów z zakresu rozwijania działalności 

gospodarczej. 

Tabela 11. Wykaz konkursów zrealizowanych przez LGD dotyczących rozwijania działalności gospodarczej 
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2/2016 750 000,00 zł 6 6 2 4 586 083,00 zł 78,1% 

1/2018 171 043,00 zł 1 1 0 0 0,00 zł 0,0% 

7/2018 1 000 000,00 zł 6 6 6 0 977 268,00 zł 97,7% 

Ogółem 1 921 043,00 zł 13 13 8 4 1 563 351,00 zł 81,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD 
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W zakresie rozwijania działalności gospodarczej w okresie do 31.12.2021 r. zorganizowano 

trzy konkursy. Łącznie złożonych zostało 13 wniosków; wszystkie zostały uznane za zgodne 

z LSR. Do dofinansowania zakwalifikowano 8 operacji mieszczących się w limicie dostępnych 

środków oraz 4 operacje niemieszczące się w limicie. Kwoty operacji zawierały się w przedziale 

od 115.366,00 PLN do 300.000,00 PLN. W poniższej tabeli zamieszczono zestawienie 

wybranych operacji. 

Tabela 12. Wykaz operacji wybranych do dofinansowania w konkursach dotyczących rozwijania działalności 
gospodarczej 

Nr naboru Wnioskodawca 
Kwota 

dofinansowania 

Czy operacja 
mieści się w 

ramach limitu 
dostępnych 
środków? 

2/2016 „Stajnia na Warszawskiej” Jarosław Zagwocki 299 399,00 zł Tak 

2/2016 „Began” Ariel Maksymowicz 286 684,00 zł Tak 

2/2016 
HOBBY SPORT Szkoła zdrowego stylu życia 

Patrycja Chomiczewska 
300 000,00 zł Nie 

2/2016 
LOS AMIGOS S.C. Bogdan Szydłowski, Rafał 

Zwarycz 
203 992,00 zł Nie 

2/2016 
Dom Opieki „Spokojna Przystań II” Bożena 

Maćko 
246 027,00 zł Nie 

2/2016 ARENDA sp. z o.o. 299 986,00 zł Nie 

7/2018 Joachim Nowak „DUET” RESTAURACJA 199 986,00 zł Tak 

7/2018 Agnieszka Panek 115 366,00 zł Tak 

7/2018 "GRAVTON" Firma Usługowo-Handlowa  Tak 

7/2018 ARTROMED Krzysztof Pałka 133 221,00 zł Tak 

7/2018 
ZIELONA PRZESTRZEŃ Usługi Ogrodnicze 

Jarosław Hebda 
133 331,00 zł Tak 

7/2018 Łukasz Broszko DR KANGUR 199 976,00 zł Tak 

7/2018 
Centrum Wsparcia Kształcenia Ustawicznego 

– Marcin Podstawka 
195 388,00 zł Tak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD 

Z wymienionych w powyższych tabelach operacji na dzień 31.12.2021 r. wypłaconych 

i rozliczonych zostało 18 dotacji na utworzenie nowego przedsiębiorstwa (podpisano 

27 umów) oraz 7 dotacji na rozwój przedsiębiorstwa już istniejącego (podpisano 11 umów). 

Stan realizacji wskaźników dotyczących rozwoju przedsiębiorczości (zgodnie 

ze Sprawozdaniem z realizacji LSR za 2021 rok) przedstawiony został w poniższej tabeli. 
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Tabela 13. Realizacja przedsięwzięcia: II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez 
mieszkańców obszaru 

Rodzaj 
wskaźnika 

Wskaźnik Jednostka 
Stan 

docelowy 
Realizacja 

31.12.2021 
% 

realizacji 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych 
przedsiębiorstw 

sztuka 38 18 47,39% 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
w latach 2016-2020 związanych z 

rozwijaniem działalności 
etaty 9 7 77,78% 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 
sztuka 38 18 47,39% 

Liczba operacji polegających na 
rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 
sztuka 9 7 77,78% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD 

W wyniku realizowanych przez LGD działań utworzono 32 miejsca pracy (w 45 przypadkach 

pomoc została przyznana). 

Mieszkańcy terenu objętego działaniami LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi nie najlepiej ocenili 

swoje gminy pod względem możliwości zatrudnienia poza rolnictwem oraz warunków dla 

przedsiębiorców i prowadzenia firmy. Poniżej przedstawiono dane na ten temat. 

 

Wykres 8. Ocena własnej gminy pod względem możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. Źródło: badanie 
własne 

W zakresie możliwości zatrudnienia poza rolnictwem na ocenę bardzo dobrą wskazało 8,7% 

mieszkańców, a 10,9% – na ocenę dobrą. Przeciętna ocena („trochę dobrze/trochę źle”) 
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wskazana została przez prawie co trzecią osobę badaną (32,6%). Negatywnie możliwość 

zatrudnienia poza rolnictwem oceniło łącznie 32,6% badanych, w tym 21,7% mieszkańców 

wskazało na ocenę złą, a 10,9% - na ocenę bardzo złą. Pozostałe 15,2% mieszkańców terenu 

LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi nie miało zdania na ten temat. Oceny negatywne były więc 

wskazywane częściej niż pozytywne. 

 

Wykres 9. Ocena własnej gminy pod względem sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia 
firmy. Źródło: badanie własne 

W zakresie warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy, największa część 

mieszkańców (37,0%) wskazała na ocenę pośrednią („trochę dobrze/ trochę źle). Na ocenę 

najwyższą (bardzo dobrą) wskazało 2,2% mieszkańców, a na dobrą – 13%. Łącznie 15,2% 

badanych oceniło więc warunki dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy pozytywnie. Na 

oceny negatywne z kolei wskazało łącznie 23,9% badanych, w tym 15,2% oceniło sytuację 

w badanym aspekcie jako złą, a 8,7% - jako bardzo złą. 

Niekorzystnie mieszkańcy oceniali swoje gminy pod względem powstawania nowych firm oraz 

gotowości przedsiębiorców do inwestowania. Nieco wyższe były oceny dotyczące możliwości 

rozwoju zawodowego mieszkańców. Dane zaprezentowano poniżej. 
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Wykres 10. Opinie mieszkańców na temat sytuacji w ich gminach. Źródło: badanie własne 

Dość duża grupa badanych postrzegała gminę swojego zamieszkania jako miejsce dające 

możliwość rozwoju zawodowego (41,3%). Przeciwnego zdania była taka sama część osób 

badanych, a pozostałe 17,4% – nie miało zdania na ten temat. Przedstawiciele władz LGD 

zwracają uwagę, że ocena tego aspektu uzależniona jest od sytuacji osoby badanej – lokalnego 

rynku pracy są zróżnicowane w zależności od poziomu wykształcenia i kwalifikacji. Nie ma 

problemu z pozyskaniem pracy o charakterze fizycznym, niewymagającej szczególnych 

kompetencji. Rynek nie oferuje jednak pracy osobom z wyższym poziomem wykształcenia 

i specjalistycznymi kwalifikacjami. To sprawia, że młodzi mieszkańcy często nie wracają do 

rodzinnych miejscowości po zakończeniu edukacji: Młodzi ludzie opuszczają nasz obszar, bo 

nie mają tu takich miejsc pracy, gdzie mogliby się realizować. Nie ma tu zbyt wiele miejsc pracy 

dla ludzi z wyższym wykształceniem. Oni nie mają do czego wracać, stąd ten problem. 

W pewnym stopniu na problem ten odpowiadały premie na uruchomienie działalności 

gospodarczej: Dotacje na działalność gospodarczą mogą przyciągać młodych ludzi. Takiego 

dofinansowania młodzi nie znajdą w mieście. Dlatego czasami u nas zostają. W jakiś sposób 

wiążemy ich z tym obszarem. Opinie te są spójne z ocenami władz na temat wpływu LGD na 

możliwość zatrudnienia poza rolnictwem. W skali od 1 (bardzo niekorzystny/negatywny 

wpływ) do 5 (bardzo korzystny/pozytywny wpływ) uzyskano średnią ocenę 3,43.  

Mieszkańcy dostrzegają potrzeby z zakresu rozwoju przedsiębiorczości – około co dziesiąty 

badany (10,9%) zadeklarował, że jego zdaniem na terenie ich gminy powstaje wiele firm; 
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przeciwnego zdania była ponad połowa mieszkańców (54,3%), a pozostałe 34,8% badanych 

nie miało zdania na ten temat. Podobne były opinie mieszkańców dotyczące gotowości 

przedsiębiorców do inwestowania na terenie gminy: twierdząco na omawiane pytanie 

odpowiedziało 6,5% mieszkańców, a 56,5% uważała, że przedsiębiorcy nie są chętni do 

inwestowania na terenie gminy. 

Z przeprowadzonego badania można wnioskować, iż mieszkańcy dostrzegają niedostateczny 

rozwój przedsiębiorczości na terenie ich gmin. Jednocześnie nie najgorzej postrzegają 

możliwości rozwoju zawodowego dla siebie samych w miejscu swojego zamieszkania. 

Beneficjenci wsparcia LGD z kolei widzą związek pomiędzy działalnością LGD 

a podejmowaniem działań przedsiębiorczych. Grupę tę poproszono o odniesienie się do 

stwierdzenia „Dzięki LGD mieszkańcy są bardziej skłonni do podejmowania działań 

przedsiębiorczych”. Nikt z beneficjentów nie wskazał na odpowiedź negatywną, a większość 

zgodziła się z omawianym stwierdzeniem: 31% wskazała na odpowiedź „zdecydowanie 

zgadzam się”, a 44,8% - na odpowiedź „raczej się zgadzam”. Pozostali badani (24,1%) wskazali 

na odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

 

Wykres 11. Podzielanie przez beneficjentów opinii: „Dzięki LGD mieszkańcy są bardziej skłonni do 
podejmowania działań przedsiębiorczych”. Źródło: badanie własne 

Opinie beneficjentów były spójne ze spostrzeżeniami przedstawicieli LGD. Pracownicy, 

członkowie Rady oraz członkowie Zarządu oceniali wpływ działalności LGD na warunki dla 

przedsiębiorców i prowadzenia firmy. Wszyscy badani wskazali na duży lub bardzo duży 
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wpływ. Po przekodowaniu wyników na skalę od 1 (bardzo niekorzystny/negatywny wpływ) do 

5 (bardzo korzystny/pozytywny wpływ) uzyskano średnią ocenę 4,14. Zdaniem władz LGD  jest 

to związane z koncentracją na działaniach związanych z przedsiębiorczością w obecnym 

okresie:  Obecnie wdrażana strategia jest inna od tej poprzednie, głównie ze względu na 

większy nacisk położony na rozwój przedsiębiorczości; naszym tematem wiodącym 

i dominującym jest obecnie rozwój gospodarczy. Zadania z zakresu wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości były nowe także dla pracowników biura LGD. W ocenie władz obszar ten 

działa bardzo dobrze: Jesteśmy w stanie konkretnie pomóc przedsiębiorcom w tworzeniu 

biznesplanów. Sukcesem jest to, że „ruszyła” przedsiębiorczość i że jesteśmy w stanie 

odpowiadać na to zapotrzebowanie. Jednocześnie przedstawiciele LGD zwracają uwagę, 

że planowane odgórnie zmiany formalne mogą w przyszłości utrudniać rozwój 

przedsiębiorczości, w szczególności w odniesieniu do osób młodych (brak możliwości 

sfinansowania wkładu własnego, który prawdopodobnie będzie wymagany). 

 

Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje także kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem 

m.in. w zakresie turystyki oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego. Stan realizacji wskaźników 

w tym zakresie obrazuje poniższa tabela.  

Tabela 14. Realizacja celu szczegółowego I.1. Równomierny i zrównoważony rozwój obszaru w oparciu 
o zasoby kulturowe, przyrodnicze i społeczne 

Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
Stan 

docelowy 
Realizacja 

31.12.2021 
% 

realizacji 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób deklarujących 
odwiedzanie zabytków i obiektów 
obszaru LSR w latach 2016-2022 

osoba 60 170 283,33% 

Liczba osób uczestniczących w 
wydarzeniach o charakterze 

społecznym lub turystycznym, lub 
rekreacyjnym organizowanych na 

obszarze objętym LSR w latach 2016-
2022 

osoba 750 2063 275,07% 

Liczba osób deklarujących korzystanie 
z obiektów infrastruktury 

osoba 150 947 631,33% 
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Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
Stan 

docelowy 
Realizacja 

31.12.2021 
% 

realizacji 

turystycznej i rekreacyjnej obszaru 
LSR w latach 2016-2022 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zabytków poddanych pracom 
konserwatorskim lub restauratorskim 

w wyniku wsparcia otrzymanego w 
ramach realizacji LSR (obiektów 

ruchomych i nieruchomych) 

sztuka 3 3 100% 

Liczba wybudowanych, 
przebudowanych, rozbudowanych 

i/lub adaptowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej lub sportowej w latach 
2016-2022 

sztuka 18 16 88,89% 

Liczba obiektów wyposażonych i/lub 
przystosowanych do prowadzenia 

działalności kulturalnej, artystycznej i 
integracyjnej 

sztuka 43 38 88,37% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 

Na koniec 2021 r. większość zaplanowanych do realizacji wskaźników została osiągnięta, 

a nawet znacznie przekroczona – tak jak w przypadku osób deklarujących odwiedzanie 

obiektów zabytkowych i rekreacyjno-turystycznych. W realizacji działań o charakterze 

społecznym, turystycznym lub rekreacyjnym wzięło udział niemal trzy razy więcej osób niż 

planowano. Wskaźniki dotyczące liczby obiektów przebudowanych i przystosowanych do 

prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej lub integracyjnej zostaną uzupełnione 

w 2022 r.  

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane były konkursy związane z zachowaniem 

i promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego, przystosowywaniem przestrzeni i obiektów do 

prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej oraz zwiększaniem 

dostępności obiektów turystycznych i rekreacyjnych.  Nabory wniosków były ogłoszone 

w trzech obszarach tematycznych, co szczegółowo obrazują poniższe zestawienia. 

W zestawieniach ujęto informację o numerze naboru, nazwę podmiotu wnioskującego oraz 

nazwę przedsięwzięcia, na które przyznano dofinansowanie w ramach LSR.  
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Tabela 15. Lista przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach naborów z zakresu tematycznego: 
Zachowane materialne dziedzictwo kulturowe obszaru LSR oraz jego promocja 

Numer 
naboru 

Nazwa podmiotu Tytuł operacji 

3/2016 Gmina Głogówek Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku 

2/2018 Gmina Baborów 
IV etap renowacji zabytków organów firmy Schlag 
& Soh-ne ze Świdnicy w Parafii Narodzenia NMP - 

Baborów 

3/2019 
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. 

Św. Jana Chrzciciela w 
Pomorzowicach 

Izolacja i osuszanie ścian fundamentowych Kościoła 
p.w. Św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 

Tabela 16. Lista przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach naborów z zakresu tematycznego: 
Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty 
oraz przestrzeń 

Numer 
naboru 

Nazwa podmiotu Tytuł operacji 

6/2018 
Stowarzyszenie Odnowy 

Wsi Biedrzychowice 
Utworzenie wiejskiej galerii społecznej w Biedrzychowicach 

6/2018 Gmina Głogówek 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru 

dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, 
Kultury i Sztuki 

7/2019 
Gminny Ośrodek Kultury w 

Lubrzy 
Fabryka Sztuki – kreacja twórczych postaw w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Lubrzy 

7/2019 Eko - Logika Baborów 
Natura  kultura – doposażenie przestrzeni placu zabaw wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

7/2019 Gmina Prudnik Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach 

7/2019 Gmina Prudnik Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Piorunkowicach 

7/2019 Gmina Prudnik Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wierzbcu 

7/2019 Gmina Prudnik Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowice 

7/2019 
Miejsko Gminny Ośrodek 

Kultury w Głogówku 

SMAKI DOBREGO ŻYCIA – modernizacja kuchni oraz 
wyposażenia zaplecza kuchennego Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia 

warsztatów kulinarnych 

7/2019 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Odnowy i Rozwoju Wsi 

Uciechowice 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Uciechowice 1 na działce nr 29/1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi  
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Tabela 17. Lista przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach naborów z zakresu tematycznego: 
Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR 

Numer 
naboru 

Nazwa podmiotu Tytuł operacji 

6/2019 Aktywna Szkoła Baborów 
Przystań małego turysty – doposażenie placu zabaw 

wraz z zagospodarowaniem przestrzeni 

6/2019 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej w 
Nasiedlu 

Budowa boiska w ramach zadania „Boisko w cieniu 
jarzębin” – Dostępne obiekty turystyczne i 

rekreacyjne obszaru objętego LSR 

6/2019 
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Jesteśmy Wyjątkowi” 

Budowa integracyjnego placu zabaw, ul. Reja w 
Kietrzu 

6/2019 Gmina Głogówek 
Montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze 

sztucznej nawierzchni w Głogówku 

3/2020 
Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Wsi Gadzowice i 
Gołuszowice 

„Budowa obiektu turystyczno – rekreacyjnego na 
boisku wiejskim w Gołuszowicach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 

Mieszkańcy gmin objętych Lokalną Strategią Działania mają dość ambiwalentne odczucia 

odnośnie atrakcyjności turystycznej swoich miejscowości – niemal 40% badanych ocenia 

swoją gminę pod tym kątem „trochę dobrze, trochę źle”. Pojawiło się również sporo 

odpowiedzi negatywnych: odpowiedzi „źle” lub „bardzo źle” udzielił co trzeci respondent.  

 

Wykres 12. Ocena atrakcyjności turystycznej gminy. Źródło: badanie własne 

Lokalne gminy zostały również dość krytycznie ocenione pod względem promocji dziedzictwa 

kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki. Tutaj również przeważają odpowiedzi 

ambiwalentne („trochę dobrze, trochę źle”) – tak ocenia swoje miejsce zamieszkania 39% 

6,5%

26,1%

39,1%

17,4%

2,2%

8,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Bardzo źle Źle Trochę
dobrze/

trochę źle

Dobrze Bardzo
dobrze

Nie mam
zdania



   

   
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

36 

badanych. Dobrze lub bardzo dobrze ocenia zamieszkiwaną gminę 15% respondentów, 

a ponad 41% mieszkańców udzieliło odpowiedzi „źle” lub „bardzo źle”.  

 

Wykres 13. Ocena gminy pod względem promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki. 
Źródło: badanie własne 

Zdecydowana większość badanych mieszkańców obszaru widzi pozytywny wpływ działalności 

podejmowanej przez Lokalną Grupę Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. Ponad 40% 

respondentów zdecydowanie się zgadza ze stwierdzeniem, że „dzięki działalności LGD obszar 

jest bardziej znany w okolicy”, tyle samo badanych raczej się zgadza z tym stwierdzeniem. 17% 

badanych nie ma zdania w tym temacie.  

 

Wykres 14. Wpływ działalności LGD na rozpoznawalność gminy. Źródło: badanie własne 
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Biorąc pod uwagę specyfikę terenu LGD, który nie jest obszarem o dużym potencjale 

turystycznym władze LGD planują skupić się przede wszystkim na rozwoju infrastruktury 

rekreacyjnej, służącej przede wszystkim mieszkańcom obszaru: Ludzie wskazywali na potrzeby 

turystyczne związane z miejscami, gdzie można spędzić wolny czas. Będziemy szli w tym 

kierunku, żeby tworzyć miejsca wypoczynku. [wywiad z zarządem LGD] 

Obszar LGD to w dużej mierze tereny rolnicze, specyficzne dla obszaru są duże gospodarstwa 

rolne ukierunkowane na produkcję rolną, gdzie wdrażanie inicjatyw z pogranicza rolnictwa 

i działań społeczno-edukacyjnych  jest sporym wyzwaniem: Ministerstwo chce, żebyśmy objęli 

swoim wsparciem gospodarstwa opiekuńcze, zagrody edukacyjne. Pytamy o to, czy jest 

zainteresowanie na naszym terenie, ale nie ma chętnych (…). To wymaga spełnienia szeregu 

warunków, bo gospodarstwo opiekuńcze to w rzeczywistości dom opieki w gospodarstwie 

agroturystycznym. Być może pójdziemy w stronę zagród edukacyjnych, ale nie wiadomo czy 

będzie zainteresowanie. U nas są bardzo dobre ziemie, duże gospodarstwa, a taka zagroda nie 

będzie przynosiła wystarczających dochodów. [wywiad z zarządem LGD] 

 

Grupy defaworyzowane 

Zgodnie z przyjętą przez LGD definicją, grupy defaworyzowane to grupy wykluczone, będące 

w trudnej sytuacji na rynku pracy, mające trudność w dostępie i/lub utrzymaniu się na rynku 

pracy. W diagnozie obszaru i ludności LGD przeprowadzonej na potrzeby opracowania 

Strategii wskazano problemy, uzasadniające wyłonienie dwóch grup wymagających 

szczególnego wsparcia: osób młodych do 26 roku życia pozostających bez pracy oraz osób 

starszych powyżej 50 roku życia nie mogących znaleźć pracy. Na podstawie analizy danych 

dotyczących rynku pracy i bezrobocia z Powiatowych Urzędów Pracy w Głubczycach 

i Prudniku,7 LGD wykazało, że na terenie objętym LSR osoby do 25 r.ż. stanowiły 22,49% ogółu 

                                                      
 

7 stan na 31.12.2013 r 
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bezrobotnych (powiat prudnicki - 25,17%, powiat głubczycki – 19,82%), a osoby powyżej 50/55 

r.ż.8  – 17,57% (powiat prudnicki - bezrobotni pow. 50 r.ż. – 21,53%, powiat głubczycki – 

bezrobotni pow. 55 r.ż. – 13,62%). Ponadto LGD przeprowadzając diagnozę obszaru oraz etap 

identyfikacji grup docelowych LSR zrealizowało otwarte konsultacje ankietowe wśród 

mieszkańców wszystkich gmin obszaru dotyczące wskazania grup defaworyzowanych 

z obszaru LGD. Wyniki tych badań potwierdziły wybór grup docelowych dokonany na 

podstawie analiz danych z rynku pracy – dużą liczbę wskazań uzyskały osoby pow. 50 roku 

życia (58,43%), zwłaszcza kobiety, jak również osoby w wieku mniej niż 26 lat (39,33%).  

W LSR wskazano, że do przedstawicieli ww. grup należy kierować przede wszystkim działania 

animacyjne związane z rozwojem przedsiębiorczości, lecz w szerszym ujęciu: Aktywne 

uczestnictwo w działaniach związanych z realizacją celów LSR, wdrażanych również przez 

animację, pozwala na rozszerzenie grupy znajomych, zwiększenie dostępności do informacji 

o zasobach obszaru, działalności LGD, możliwości uzyskania wsparcia, nauki nowych 

umiejętności, a także wzrost doświadczenia zawodowego. 

Aby zwiększyć oddziaływanie na przedstawicieli ww. grup defaworyzowanych, także w  Karcie 

oceny zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru dla projektów grantowych, jako 

jedno z kryteriów wyboru wskazano zwiększanie szans na rynku pracy osób z grup 

defaworyzowanych. Kryterium to określono następująco: Wnioskodawca wskazał we wniosku 

działania, które będą włączały, podczas realizacji zadania grantowego, przedstawicieli grupy 

wskazanej jako szczególnie istotna dla realizacji celów LSR: osób w wieku do 26 r.ż., osób 50 

i więcej lat, kobiet – za co beneficjenci mogli otrzymać 2 pkt (na 63 pkt możliwych do 

uzyskania). Waga tego kryterium wynosi 2.  

Poniżej w tabeli wskazano dane ilościowe obrazujące stopień osiągnięcia wskaźników 

dotyczących zatrudnienia osób wywodzących się z grup defaworyzowanych. 

                                                      
 

8 sprawozdawczość PUP w Prudniku oraz w Głubczycach różni się (PUP Głubczyce określa statystykę dla 
osób pow. 55 r.ż., a PUP Prudnik – dla osób pow. 50 r.ż.) 
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Tabela 18. Liczba  osób z grup defaworyzowanych, które utworzyły nowe przedsiębiorstwa przy wsparciu LGD 

Grupa defaworyzowana 
Wartość 

wskaźnika do 
osiągnięcia 

Wartość wskaźnika 
osiągnięta 31.12.2021 

% osiągnięcia 
wskaźnika 

Osoby powyżej 50 roku życia 2 1 50,0% 

Osoby młode do ukończenia 
26 roku życia 

7 5 71,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi  

Zakładane w LSR wartości wskaźników dotyczących osób pow. 50 roku życia zostały osiągnięte 

w 50%, a  osób przed 25 rokiem życia  – w 71,4%.  

Poziom osiągnięcia wskaźników dotyczących zatrudniania osób z grup defaworyzowanych 

w przedsiębiorstwach dofinansowanych dzięki LGD wynosi łącznie 21 osób (co daje 66% 

z wszystkich utworzonych do tej pory przez LGD 32 miejsc pracy). 

O kwestię wpływu realizacji LSR na sytuację zdefiniowanych w Strategii grup 

defaworyzowanych zostali zapytani mieszkańcy obszaru LGD. Ich opinie zostały przedstawione 

na poniższym wykresie. 

 

Wykres 15. Ocena własnej gminy pod względem: działań na rzecz osób przed 30 rokiem życia i działań na rzecz 
osób po 50 roku życia. Źródło: badanie własne 

W zakresie działań na rzecz osób do 30 roku życia 10,9% ankietowanych mieszkańców ocenia 

działania swojej miejscowości dobrze, 37,0%% jest odmiennego zdania (odpowiedzi „źle” bądź 
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„bardzo źle”). Niemal co trzeci mieszkaniec (28,3%) ocenił działania te jako przeciętne („trochę 

dobrze, trochę źle”), a 23,9% nie ma zdania w tej kwestii. 

Nieco więcej – 15,2% ankietowanych mieszkańców ocenia dobrze bądź bardzo dobrze swoją 

gminę w zakresie działań na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 28,3% respondentów było 

przeciwnego zdania (odpowiedzi „źle” bądź „bardzo źle”). Niemal co drugi ankietowany 

mieszkaniec (45,7%) wskazał na odpowiedź „trochę dobrze, trochę źle”, a 10,9% nie ma zdania 

w tej kwestii. 

W przeprowadzonym badaniu ankietowym wśród członków Zarządu LGD wpływ działalności 

Lokalnej Grupy Działania na rzecz osób z grup defaworyzowanych oceniono podobnie: w skali 

od 1 do 5 działania podejmowane na rzecz osób przed 30 rokiem życia na 3,43, a działania na 

rzecz osób po 50 roku życia na 3,51. 

W trakcie wywiadu przedstawiciele władz LGD wskazywali, że aby poprawić warunki życia na 

terenie objętym działaniami LGD, powinna ona w przyszłości wziąć pod szczególną uwagę 

zwłaszcza potrzeby osób młodych – absolwentów szkół i uczelni, aby przeciwdziałać ich 

migracji do większych ośrodków miejskich: Młodzi ludzie opuszczają nasz obszar, bo nie mają 

tu takich miejsc pracy, gdzie mogliby się realizować. Nie ma tu zbyt wielu miejsc pracy dla ludzi 

z wyższym wykształceniem. Ludzie, którzy zdobyli wykształcenie nie chcą iść do pracy fizycznej, 

chcą pracować zgodnie ze swoim wykształceniem. Oni nie mają do czego wracać, stąd ten 

problem.(…) Dotacje na działalność gospodarczą mogą przyciągać młodych ludzi. Takiego 

dofinansowania młodzi nie znajdą w mieście. Dlatego czasami u nas zostają. W jakiś sposób 

wiążemy ich z tym obszarem. Ale martwi nas to, co się zadzieje za chwilę. Ministerstwo mówi 

że nie będzie premii na uruchamianie działalności gospodarczej. Dla nas to było ważne. Młodzi 

mogli pokazać na co ich stać. W przyszłym okresie finansowania ma być zasada 50/50, czyli 

młodzi będą musieli wyłożyć połowę środków. A tych pieniędzy nie mają.  

 



   

   
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

41 

Innowacyjność 

Kryterium innowacyjności było uwzględnione we wszystkich naborach prowadzonych przez 

LGD. Innowacyjność operacji oceniano w odniesieniu do kryterium geograficznego – ocena 

w tym obszarze uzależniona była od tego, na terenie ilu gmin operację można uznać za 

innowacyjną. Pod uwagę brano następujące aspekty: wprowadzenie na rynek przez 

wnioskodawcę nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio 

towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie mogło 

odnosić się do uwarunkowań technicznych, technologicznych lub funkcjonalnych. W Lokalnej 

Strategii Działania innowację społeczną zdefiniowano jako: eksperymentalne działania 

społeczne (nie realizowane do tej pory na obszarze) mające na celu polepszenie jakości życia 

osób, społeczności, firm, środowisk branżowych czy grup społecznych. 

Przedstawiciele władz LGD zwracają jednak uwagę, że przyjęty sposób rozumienia innowacji 

nie dla wszystkich jest zrozumiały: innowacyjność rozumiemy bardzo szeroko i w wielu 

aspektach, jednak mamy z tym czasem problem; nie ma konkretnej definicji, co powoduje, że 

zdarzają się z tego powodu protesty. Zdarzały się sytuacje odmiennego interpretowania 

kryterium przez przedstawicieli LGD i wnioskodawców: Dla nas innowacyjność jest prosta – 

coś czego nie było Ale jest to bardzo mocno „naciągane” przez naszych wnioskodawców. My 

czasami pokazujemy im, że taka działalność istnieje, ale oni dalej brną w przekonywaniu nas, 

że dana operacja jest operacyjna. Nie każda operacja jest innowacyjna, ale kryterium trzeba 

spełnić, żeby dostać dofinansowanie. Wnioskodawcy czasami chcą za wszelką cenę uzyskać 

punkty i dofinansowanie. Przedstawiciele LGD zwracają także uwagę, że innowacyjność jest 

ważna dla mieszkańców zgłaszających, że ważne jest dla nich, aby na ich terenie powstawały 

przedsięwzięcia nowatorskie, niepowielające dotychczas istniejących.   
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Projekty współpracy 

W badanym okresie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi zrealizowała trzy 

projekty współpracy: 

 „POWER - Przedsiębiorczość + Operatywność + Współpraca + Ekonomia = Rozwój” - 

projekt był zrealizowany w partnerskie krajowym z trzema Lokalnymi Grupami 

Działania: LGD Partnerstwo dla rozwoju, LGD Morawskiego Wrota i LGD Płaskowyż 

Dobrej Ziemi w latach 2017-2018. Projekt miał na celu kreowanie postaw 

przedsiębiorczych wśród młodzieży m. in. poprzez udział w wyjazdach studyjnych 

do lokalnych przedsiębiorców, warsztaty edukacyjne z zakresu tworzenia 

biznesplanów oraz działania integracyjne dla partnerskich LGD. W działaniach projektu 

wzięło udział ponad 200 osób, w tym ponad 100 to mieszkańcy obszaru LGD Płaskowyż 

Dobrej Ziemi. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 „BOSA – Budujemy odporność społeczeństwa aktywnego” - projekt był realizowany 

we współpracy z dwoma lokalnymi grupami działania: Partnerstwo dla Rozwoju oraz 

LYSKOR. Działania odbywały się w okresie od kwietnia do października 2021, a w ich 

ramach zrealizowano szereg spotkań i wydarzeń związanych  promocją zdrowego stylu 

życia. Mieszkańcy obszaru LGD mieli możliwość spotkania się z ekspertami m. in. 

w zakresie dietetyki, kosmetologii, zielarstwa, masażu leczniczego; brali udział 

w warsztatach z zakresu kiszenia i wędzenia żywności, a także wyrobu serów; 

uczestniczyli w zajęciach sportowych (m. in. pilates, streching, zdrowy kręgosłup), 

zorganizowano także dzień zdrowia oraz wyjazd integracyjny.  

 „ROSA – Rok na wsi – powrót do przeszłości” – realizacja projektu rozpoczęła się 

w 2019 roku, a zakończy się w 2022. Na czas pandemii działania projektowe zostały 

przerwane.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeską Lokalną Grupą Działania 

Ziemia Hulczyńska. W jego ramach zaplanowano cykl warsztatów dla mieszkańców obu 

LGD związanych z tradycjami regionu i porami roku, m. in. pieczenie chleba, wyplatanie 

papierowych kwiatów, uprawa drzewek owocowych, przetwórstwo mleka, itd.  
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Realizacja projektów współpracy jest ważna dla lokalnej społeczności, pozwala poznać 

historię, zwyczaje i obyczajowość mieszkańców sąsiednich regionów. W kolejnych latach LGD 

planuje realizację projektów ukierunkowanych na kwestie związane z ekologią i ochroną 

środowiska.  

Ocena funkcjonowania LGD 

Statut LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi wskazuje, że władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie 

Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Rada Programowa. Walne Zgromadzenie Członków, 

zgodnie z zapisami statutu, powinno być zwoływane co najmniej raz w roku. W analizowanym 

okresie odbyło się ono dwanaście razy: w 2016 r. zwołano je trzykrotnie (14 marca, 9 maja, 

26 września), w 2017 r. zostało zwołane raz (27 lutego), w 2018 r. odbyło się cztery razy 

(10 stycznia, 26 marca, 15 października i 18 grudnia), w 2019 i 2020 po jednym razie (3 czerwca 

2019 r. i 31 sierpnia 2020 r.), a w 2021 r. odbyły się dwa spotkania (21 czerwca i 20 grudnia). 

 

Wykres 16. Liczba członków Stowarzyszenia Płaskowyż Dobrej Ziemi i obecność na walnych zgromadzeniach. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD  

W badanym okresie frekwencja na walnych zgromadzeniach wynosiła średnio 47%. 

Porównując liczbę członków LGD z początku i końca analizowanego okresu, zmalała ona 

o 12,5% (z 72 do 63 osób). Największy spadek w tym zakresie nastąpił w 2018 r. i utrzymywał 

się przez cały 2019 r. Od 2020 r. liczba członków wykazuje znów tendencję rosnącą.  
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Walne Zgromadzenie zatwierdzało m.in. sprawozdania finansowe i merytoryczne 

z działalności stowarzyszenia, dokonywało zmian LSR i jej załączników, zmian statutu, 

zatwierdzało stosowane w ramach LSR procedury i kryteria oraz podejmowało inne decyzje 

dotyczące właściwego funkcjonowania LGD.  

Zarząd stowarzyszenia liczy pięciu członków. W analizowanym okresie odbył 35 posiedzeń 

(w 2016 r. zorganizowano 2 spotkania, w 2017 r. i 2018 r. – po 7 spotkań, w 2019 r. – 8 spotkań, 

w 2020 r. – 4 spotkania, w 2021 r. – 7 spotkań).  Na poniższym wykresie przedstawiono udział 

członków zarządu w posiedzeniach tego organu. 

Średnia frekwencja na spotkaniach zarządu wynosiła 84%. Zebrania zarządu związane były 

m.in. z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, kwestiami zawiązanymi z naborami wniosków 

oraz innymi zagadnieniami związanymi z kierowaniem bieżącą pracą stowarzyszenia. 

Komisja rewizyjna, składająca się z Przewodniczącego i 3 członków, spotykała się raz w roku, 

weryfikując prawidłowość  bieżącej działalności organizacji. 

Rada Programowa (w skład której wchodzi Przewodniczący i 11 członków, reprezentujących 

sektor publiczny, społeczny oraz gospodarczy) w latach 2016-2021 odbyła 28 posiedzeń 

(4 w 2017 r. , 7 w 2018 r., 8 w 2019 r., 5 w 2020 r. i 4 w 2021 r.). Rada określała kierunki dla 

realizacji LSR, rekomendowała Zarządowi zadania, mające być wdrażane w ramach LSR, 

podejmowała uchwały w sprawie wyboru operacji realizowanych w ramach LSR, ustalała 

kwoty wsparcia, a także dokonywała wyboru zadań do realizacji w ramach projektu 

grantowego. 

Na podstawie ww. informacji można uznać, że wszystkie organy stowarzyszenia działają 

zgodnie z kompetencjami określonymi dla każdego z nich w statucie, zapewniając sprawną 

i zgodną z prawem działalność organizacji. 

 

O ocenę biura LGD pod kątem skuteczności i efektywności prowadzonych działań zostali 

zapytani w badaniu ankietowym mieszkańcy obszaru LSR. Ich odpowiedzi zobrazowano na 

poniższych wykresach. 
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Wykres 17. Znajomość LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi przez mieszkańców. Źródło: badanie własne 

Zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców (87,0%) potwierdziła znajomość 

Lokalnej Grupy Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. Jedynie 13% respondentów wskazało, że nie 

słyszało o LGD. 

 

Wykres 18. Wiedza mieszkańców na temat działalności LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. Źródło: badanie własne 

Niemal wszyscy ankietowani mieszkańcy (95,0%) zadeklarowali także, że wiedzą, jakie 

działania podejmuje LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. Wśród najczęściej wymienianych 

odpowiedzi pojawiała się promocja regionu, jego historii i atrakcji turystycznych, wsparcie 

gmin, na terenie których działa LGD, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystanie 

zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki, wspieranie ochrony dóbr kultury 
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i tradycji, poprawa jakości życia mieszkańców regionu, wspieranie inicjatyw integrujących 

społeczności lokalne, aktywizacja społeczeństwa, wspieranie grup nieformalnych 

i stowarzyszeń, promowanie zdrowego stylu życia itp. Można zatem stwierdzić, że 

ankietowani mieszkańcy prawidłowo wskazali obszary działalności LGD. 

 

Wykres 19. Udział mieszkańców w wydarzeniach organizowanych przez LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. Źródło: 
badanie własne 

Większość ankietowanych mieszkańców (73,7%) brała także udział w przynajmniej jednym 

wydarzeniu organizowanym przez Lokalną Grupę Działania. Wśród najczęściej wskazywanych 

przykładów w tym zakresie można wymienić różnego rodzaju imprezy lokalne (np. dożynki, 

imprezy plenerowe), wyjazdy integracyjno-edukacyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne 

(np. fitness, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, pilates), warsztaty rozwijające pasje 

i zainteresowania (np. z zakresu rękodzieła), dotyczące zagadnień związanych ze zdrowym 

trybem życia (np. spotkania z dietetykiem, zielarzem), jak również szkolenia, warsztaty czy 

konferencje. 
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Wykres 20. Źródła informacji o działaniach organizowanych przez LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi.  
Źródło: badanie własne 

Najczęściej wskazywanym przez respondentów źródłem wiedzy o różnego rodzaju działaniach 

organizowanych przez LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi jest Internet: strona internetowa LGD 

uzyskała 42,9% wskazań, a inne strony www czy media społecznościowe – 40,5%. Mailing 

prowadzony przez LGD uzyskał 21,4% wskazań, a informacje pozyskiwane bezpośrednio od 

członków LGD – 33,3%. Informacje uzyskane od innych osób („marketing szeptany”) wskazało 

28,6% respondentów. Materiały drukowane (ulotki, broszury, ogłoszenia) uzyskały 14,3% 

wskazań, a „tradycyjne” media (prasa, radio, telewizja) otrzymały 2,4% wskazań. 

 

Wykres 21. Ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. 
Źródło: badanie własne 
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Działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez LGD, takie jak informowanie 

o wydarzeniach dla mieszkańców, możliwościach pozyskiwania środków itp., zostały ocenione 

przez większość ankietowanych mieszkańców (79,0%) dobrze bądź bardzo dobrze. Nisko 

oceniło je 5,3% respondentów, a 15,8% nie wyraziło swojego zdania w tym zakresie. 

 

Wykres 22. Ocena organizacji działań przez LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. Źródło: badanie własne 

Organizowane przez LGD wydarzenia lokalne, takie jak szkolenia, imprezy integracyjne itp. 

także cieszą się uznaniem respondentów - bardzo dobrze bądź dobrze ocenia je 79,0% z nich.  

  

Wykres 23. Ocena dostępności biura LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. Źródło: badanie własne 

57,9%

21,1% 21,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Bardzo dobrze Raczej dobrze Nie mam zdania

60,5%

15,8%

21,1%

2,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Bardzo dobrze Raczej dobrze Nie mam zdania Raczej źle



   

   
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

49 

Dostępność biura LGD dla mieszkańców (godziny otwarcia, łatwość kontaktów 

z pracownikami) 76,3% ankietowanych mieszkańców oceniło bardzo dobrze bądź dobrze. 

Raczej źle oceniło je 2,6% respondentów, a pozostali nie mieli zdania w tej kwestii. 

 

O ocenę działalności biura LGD zostali zapytani także beneficjenci jego programów. 

Zdecydowana większość z nich (93,1%) wskazała, że posiada wiedzę i jest poinformowana 

o aktualnych działaniach prowadzonych przez LGD. 

  

Wykres 24. Źródła informacji o naborach wniosków w LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. Źródło: badanie własne 

Większość ankietowanych beneficjentów wskazuje, że głównym źródłem informacji 

o naborach wniosków był dla nich Internet: strona internetowa LGD (48,3% wskazań) bądź 

inne strony internetowe czy media społecznościowe (13,8% odpowiedzi). Duże znaczenie 

w przekazywaniu informacji o naborach miał tzw. marketing szeptany – informacje o naborach 

uzyskane od innych osób uzyskały 37,9% wskazań. Informacje uzyskane bezpośrednio od 

członków LGD uzyskały 20,7% wskazań, a otrzymany z LGD e-mail z informacją o naborze – 

10,3%. 
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Wykres 25. Opinia beneficjentów na temat skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych 
przez LGD. Źródło: badanie własne 

Zdecydowana większość ankietowanych beneficjentów zgodziła się ze stwierdzeniem, że 

działania informacyjno-promocyjne LGD - np. o możliwościach pozyskiwania środków, 

zasadach realizacji i rozliczania projektów, są skuteczne i efektywne (72,4% odpowiedzi 

„zdecydowanie się zgadzam” i 20,7% - „raczej się zgadzam”). Przeciwnego zdania było jedynie 

3,4% ankietowanych. 

 

 Wykres 26. Opinia beneficjentów na temat poziomu organizacji wydarzeń przez LGD. Źródło: badanie własne 

Także większość ankietowanych beneficjentów podzielała opinię na temat wysokiego poziomu 

organizowanych dla beneficjentów LGD wydarzeń takich jak spotkania, szkolenia itp. (72,4% 
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odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i 24,1% - „raczej się zgadzam”). Przeciwnego zdania 

było jedynie 3,4% respondentów. 

  

Wykres 27. Opinia beneficjentów na temat dostępności biura LGD. Źródło: badanie własne 

Dostępność biura LGD również uzyskała aprobatę ankietowanych beneficjentów LGD: 79,3% 

z nich zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem „Biuro LGD jest dostępne dla beneficjentów 

(pod względem godzin otwarcia biura, możliwości kontaktu z pracownikami itp.)”, a 20,7% – 

raczej się zgadza. 

Wszyscy ankietowani respondenci (100,0%) wskazali, że korzystali ze wsparcia ze strony 

pracowników LGD na etapie składania wniosku o dofinansowanie. 

 

Wykres 28. Ocena wsparcia udzielonego przez LGD na etapie składania wniosku. Źródło: badanie własne 
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Zdecydowana większość respondentów (96,5%) oceniła uzyskane na tym etapie od 

pracowników LGD wsparcie zdecydowanie dobrze lub dobrze. 3.4% beneficjentów oceniło je 

jako przeciętne, a nikt nie ocenił go źle.   

 

Wykres 29. Korzystanie przez beneficjentów ze wsparcia LGD na etapie realizacji  lub rozliczania projektu. 
Źródło: badanie własne 

Zdecydowana większość respondentów korzystała ze wsparcia LGD także na etapie realizacji, 

jak i rozliczania projektu (74,1% wskazań). 11,1% beneficjentów korzystało ze wsparcia LGD 

jedynie podczas realizacji projektu, a 14,8% - tylko na etapie jego rozliczania.  

  

Wykres 30. Ocena wsparcia udzielonego przez LGD na etapie realizacji bądź rozliczania projektu. Źródło: 
badanie własne 

 

11,1%

74,1%

14,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Na etapie realizacji
projektu

Na etapie realizacji
projektu, Na etapie
rozliczania projektu

Na etapie rozliczania
projektu

88,9%

11,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Zdecydowanie dobrze Dobrze



   

   
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

53 

Beneficjenci również wysoko ocenili jakość wsparcia otrzymanego od pracowników LGD na 

tym etapie. Wszyscy ocenili je pozytywnie - zdecydowanie dobrze (88,9% wskazań) oraz 

dobrze – 11,1%. 

  

Wykres 31. Pozostawanie przez beneficjentów w kontakcie z LGD. Źródło: badanie własne 

Większość respondentów wskazała, że po zakończeniu realizacji projektu nadal pozostają 

w kontakcie z LGD. 82,8% ankietowanych wskazało, że od czasu do czasu kontaktują się 

telefonicznie z przedstawicielami LGD. Po 6,9% respondentów wskazało, że mają osobisty 

kontakt z członkami LGD lub/i uczestniczą w organizowanych przez LGD spotkaniach. Jedynie 

3,4% beneficjentów nie pozostaje w kontakcie z LGD. 

Beneficjenci zostali zapytani także o problemy napotkane podczas realizacji projektów. 

Zdecydowana większość z nich (93,1%) wskazała, że nie doświadczyła problemów mających 

negatywny wpływ na realizację projektu. Na występowanie problemów wskazało 6,9% 

respondentów. W połowie przypadków (50,0%) wskazywano, że były to problemy personalne 

(z pracownikami, członkami organizacji, partnerami itp.). Druga połowa wskazań obejmowała 

natomiast problemy z terminową realizacją harmonogramu (np. opóźnienia) czy problemy 

powodowane przez pandemię (np. niemożność zrealizowania zaplanowanych w ramach 

projektu działań). Wszyscy ankietowani podzielali stwierdzenie, że pracownicy  biura  LGD  

w razie  pojawiających się u nich problemów szybko reagowali i służyli wsparciem (89,7% 

odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i 10,3% - „raczej się zgadzam”). 
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Na poniższym wykresie przedstawiono efektywność doradztwa udzielonego przez 

pracowników LGD. 

 

Wykres 32. Ocena efektywności doradztwa. Źródło: badanie własne 

W 2016 r.  z 45 podmiotów, którym udzielono doradztwa, wnioski złożyło 22 (48,9%). W 2017 

r. z 19 podmiotów korzystających z doradztwa, wnioski złożyło 8 (42,1%). W 2018 r. z 61 

uczestników doradztwa, wnioski złożyło 32 (52,1%). W 2019 r. znacznie zmniejszyła się skala 

udzielanego doradztwa: tylko 39 podmiotów skorzystało z  doradztwa, z czego wnioski złożyła 

ponad połowa (52,5%). W 2020 r. z doradztwa skorzystały tylko 22 podmioty, ale wnioski 

złożyło aż 15 (68,9%). W 2021 r. w doradztwie wzięło udział 7 podmiotów, natomiast tylko 

jeden z nich nie złożył wniosku o dofinansowanie.  

Z przedstawionych powyżej informacji można wywnioskować, że biuro LGD pracuje 

efektywnie. Zdaniem przedstawicieli LGD, obecnie nie ma potrzeby zmian w zakresie jego 

funkcjonowania: Mamy trzech pracowników, to jest optymalna liczba. Mamy dobre warunki 

do realizacji strategii. Uczestniczymy w dużej ilości szkoleń, możemy się dokształcać. Mamy 

pracę w nienormowanych godzinach i swobodę w organizacji biura. Nie docierają do nas 

sygnały o potrzebie zmian w tym zakresie.  
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Ocena procesu wdrażania 

W ocenie procesu wdrażania wzięto pod uwagę kilka aspektów, m.in. zgodność realizacji LSR 

z planem pod względem rzeczowym i finansowym, przejrzystość procedur wyboru, 

stosowanych kryteriów oceny.  

Zgodnie z informacjami wskazanymi we wcześniejszych częściach raportu, Lokalna Strategia 

Rozwoju realizowana jest w wymiarze rzeczowym i finansowym zgodnie z założonym planem. 

Świadczy o tym stopień osiągnięcia poszczególnych wskaźników.  

Przejrzystość procedur oraz kryteria wyboru oceniano w oparciu o badanie wśród 

beneficjentów oraz przedstawicieli władz LGD.  

 

Wykres 33. Ocena procedur wyboru projektów przez beneficjentów LGD. Źródło: badanie własne 

Respondenci wskazali, że ich zdaniem procedury wyboru projektów przyjęte w LGD były 

wystarczająco przejrzyste i przyjazne. 37,9% wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, 

a 62,1% – „raczej tak”. Zdaniem respondentów, przyjęte kryteria pozwalały na wybór 

najlepszych projektów (51,7% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i 48,3% odpowiedzi „raczej 

tak”). Także zdaniem większości, ustalone kryteria były jednoznaczne i obiektywne (58,6% 

odpowiedzi „zdecydowanie tak” i 41,4% „raczej tak”). 

Jeden na czterech ankietowanych beneficjentów (40,2%) był zdania, że przyjęte kryteria były 

odpowiednie i nie ma potrzeby zmieniania w nich niczego. 6,7% respondentów wskazało, że 

warto zmienić kryterium dotyczące turystyki na kultywowanie dziedzictwa historycznego, 
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kulturowego i przyrodniczego. Taka sama liczba ankietowanych wskazała, że należałoby 

wprowadzić bardziej szczegółowe wyjaśnienia w instrukcji dotyczące spełnienia/niespełnienia 

kryteriów i uzyskania punktów za dane kryterium. Największa jednak część respondentów 

(46,7%) nie miała zdania w tej kwestii, nie wskazała także żadnych propozycji zmian 

w obowiązujących kryteriach. 

O to, czy przyjęte kryteria wyboru i oceny projektów pozwoliły na wybór projektów 

w największym stopniu realizujących cele LSR zostali zapytani także podczas wywiadu 

członkowie władz LGD. Ich zdaniem przyjęte kryteria oceny operacji są zasadne i adekwatne, 

jednakże planowane jest zmniejszenie ich ilości (obecnie jest ich 16): Nam to jakoś ułatwiało 

wybór, choć było z tym dużo pracy. Inne LGD mają ich (kryteriów) mniej. Procedur nie 

zamierzamy upraszczać. Widzimy to po protestach – im bardziej szczegółowa procedura, tym 

bardziej jesteśmy chronieni jako LGD. Gdy nie ma odpowiednio precyzyjnych zapisów, to osoby 

skarżące mają „pole do popisu”. Musimy mieć dokładne procedury, żeby być w stanie 

uzasadnić podjętą decyzję o dofinansowaniu danej operacji. 

 

Wartość dodana podejścia LEADER 

Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 nie tylko w oparciu o podstawowy 

projekt, którego stopień realizacji został szczegółowo opisany powyżej. Dzięki współpracy 

w ramach podejścia Leader zrealizowane zostały inicjatywy lokalnej społeczności, na które 

zostały pozyskane dodatkowe (zewnętrzne) środki.    

W ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zrealizowano następujące projekty: 

 „Lokalne Grupy Działania Województwa Opolskiego: nowoczesne, zorganizowane” – 

projekt był realizowany w okresie maj-listopad 2017 r. W ramach projektu 

zrealizowano następujące działania: przygotowano członków LGD oraz pracowników 

biur do utworzenia regionalnej sieci LGD oraz sformalizowanie sieci jako federacji grup; 

przedstawiciele LGD uczestniczyli w szkoleniach związanych z zarządzaniem 
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w organizacjach pozarządowych, budowaniem i podtrzymywaniem relacji w grupie, 

podziałem obowiązków i odpowiedzialności, zarządzaniem konfliktami oraz 

związanych z prowadzeniem działań komunikacyjnych. W projekcie udział brali 

przedstawiciele lokalnych grup działania z woj. opolskiego, łącznie 341 osób.  Wartość 

projektu wynosiła 48 645,62 zł.  

 „LEADER TU BYŁ” – produkcja filmu prezentującego osiągnięcia organizacji, instytucji 

i przedsiębiorców obszaru LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi – projekt był realizowany 

w okresie kwiecień – wrzesień 2019 r. W ramach projektu został wyprodukowany film 

o tytule „Leader tu był” promujący rozwój obszarów wiejskich LGD Płaskowyż Dobrej 

Ziemi. Film został zamieszczony na stronach internetowych i miał ponad 1000 

wyświetleń, został również nagrany na pendrivach, które stanowią obecnie materiał 

promocyjny LGD. Scenariusz filmu przedstawia najciekawsze operacje związane 

z uzyskanym w ramach PROW 2014-2020 wsparciem i mającym znaczący wpływ na 

rozwój obszaru objętego LSR.  

W ramach środków Narodowego Centrum Kultury (program „Kultura w sieci”) pozyskano 

środki na realizację projektu „Głubczyckie podania i legendy w komiksach i głosach”. Projekt 

był realizowany w okresie czerwiec – październik 2020 r., a jego celem było włączenie 

mieszkańców obszaru LGD do twórczego rozwoju i promocji lokalnej kultury przez 

elektroniczną edycję książki „Głubczyckie legendy i podania ludowe”. W ramach projektu 

zrealizowano warsztaty z zakresu tworzenia komiksów - powstało 20 filmów instruktażowych 

z tworzenia informacji w programie CANVA; powstał e-book  „Głubczyckie legendy i podania 

ludowe”  zawierający 30 opowiadań; nagrano i zamieszczono w mediach społecznościowych 

filmy, na których znane osoby z obszaru LGD czytały podania i legendy. W realizację działań 

zaangażowanych było 35 osób. Wartość projektu wyniosła 29 000 zł.  

LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi był również organizatorem konferencji pn. „O kobietach, które 

nigdy nie mają czasu”. Celem konferencji była promocja lokalnej aktywności na obszarach 

wiejskich powiatu: głubczyckiego, prudnickiego, krapkowickiego i opolskiego. Wydarzenie 

odbyło się w maju 2020 r., przedstawiono na nim sylwetki aktywnych kobiet, które dzięki 
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swojej pracy i osiągnięciom zmieniają swoje społeczności, przestrzeń i postrzeganie wpływu 

kobiet na rozwój obszarów wiejskich województwa opolskiego. W konferencji wzięły udział 72 

osoby. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Powiatu Prudnickiego oraz środków 

Województwa Opolskiego.  

W opinii decydentów LGD ważną wartością dodaną związaną z wdrażaniem LSR jest integracja 

mieszkańców obszaru: - Zbliżyliśmy naszych członków. Organizujemy wyjazdy studyjne, nasi 

członkowie się lubią, lubią się spotykać. Z tego też się cieszymy, że jesteśmy zintegrowani. 

Mamy dobry kontakt jako biuro z naszymi członkami. 

Ważną wartością dodaną są publikacje, których kilkanaście powstało przez ostatnich kilka lat: 

 „Kościół katolicki na ziemi głubczyckiej w latach 1742 - 1945. Dzieje pruskiej części 

archidiecezji ołomunieckiej – komisariatu kietrzańskiego i wikariatu generalnego 

w Branicach. Tom 1”, autor: Katarzyna Maler, Opole 2017, Wydawca: Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi – publikacja wydana w ramach 

środków własnych LGD; 

 „Kościół katolicki na ziemi głubczyckiej w latach 1742 - 1945. Dzieje pruskiej części 

archidiecezji ołomunieckiej – komisariatu kietrzańskiego i wikariatu generalnego 

w Branicach. Tom 2” autor: Katarzyna Maler, Opole 2017;  Wydawca: Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi – publikacja wydana w ramach 

środków własnych LGD; 

 „Baborów i okolica. Monografia gminy”,  autor: Katarzyna Maler, Baborów 2018; 

Wydawca: Gmina Baborów – publikacja wydana w ramach grantu udzielonego przez 

LGD; 

 „Gmina Baborów od kuchni”, Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie, Głubczyce 

2018 - publikacja wydana w ramach grantu udzielonego przez LGD; 

 „Zachować dziedzictwo. Fenomen Branic w czasach biskupa Józefa Marcina Nathana”, 

materiały z konferencji naukowej Branice, 12-13.10.2018 r.; wydawca: Stowarzyszenie 

Caritas Chrysti, redakcja: Urszula Sipel-Wiecha, Barbara Piechaczek; Branice 2019 - 

publikacja wydana w ramach grantu udzielonego przez LGD; 
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 „Głubczyckie podania i legendy ludowe”, autor: Katarzyna Maler, Głubczyce 2013, 

wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi - publikacja 

wydana w ramach środków własnych LGD; 

 „Nasza wieś rodzinna Jakubowice”, redakcja: Karolina Świerkosz, Jakubowice 2019, 

wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich - publikacja wydana w ramach 

grantu udzielonego przez LGD; 

 „Na tropie zagadek historycznych i ukrytych skarbów”, wydawca: Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi, Głubczyce 2019 – publikacja wydana 

w ramach środków własnych LGD;  

 „Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi 

Prudnickiej i Głubczyckiej” pod red. Wojciecha Dominiaka, wydawca: Stowarzyszenie 

„Odnowa Wsi Biedrzychowice”, Biedrzychowice 2018 - publikacja wydana w ramach 

grantu udzielonego przez LGD; 

 „Joannici na ziemi głubczyckiej. Dzieje komturii i wsi Grobniki”, autor: Marian Alfred 

Orłowski, Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Społecznej INICJATYWA 

Grobniki 2018  - publikacja wydana w ramach grantu udzielonego przez LGD; 

 Osadnictwo polskie i życie społeczno-polityczne mieszkańców ziemi głubczyckiej 

w latach 1945-1950”, autor: Arkadiusz Szymczyna, wydawca: Stowarzyszenie 

Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej  - publikacja wydana w ramach grantu 

udzielonego przez LGD; 

 „Kazimierz. Odnowa wsi – historia, obrzędy, twórczość lokalna i kulinaria”, wydawca: 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kazimierz, Kazimierz 2017 - publikacja wydana w ramach 

grantu udzielonego przez LGD; 

 „Zdrowo, smacznie, kolorowo po góralsku i kresowo międzypokoleniowe warsztaty 

kulinarne”, Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi, 

Bogdanowice 2018 - publikacja wydana w ramach grantu udzielonego przez LGD; 

 „Kulinaria Szlakiem Kazimierskiego Dziedzictwa”, Stowarzyszenie Odnowy Wsi 

Kazimierz, Kazimierz 2019 – publikacja wydana w ramach grantu udzielonego przez 

LGD; 
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 „Leader na skraju krajów”, wydawca: Lokalne Grupy Działania Hlucinsko i LGD 

Płaskowyż Dobrej Ziemi / (mapka rowerowa) – publikację wydano w ramach projektu 

współpracy „Rok na wsi”. 

Publikacje dot. obszaru LGD to ważny element budowania wiedzy o regionie: Dużo publikacji 

wydajemy, są to publikacje dotyczące naszego terenu. Ostatnio przyjechał do nas Pan, który 

jest regionalistą i zwrócił uwagę, że świetną robotę robimy w tym zakresie. [wywiad 

z zarządem].  

Wydawnictwa są nieodpłatnie dystrybuowane wśród zainteresowanych: Dużo książek 

wydajemy, ale to są niszowe książki. Na nich autorzy raczej nie zarobią. My mamy publikacje 

darmowe (…). Co jakiś czas odbieramy telefony z prośbą o przesłanie tych publikacji. [wywiad 

z zarządem]. 
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Odpowiedź na pytania badawcze 

Wyniki ewaluacji w odniesieniu do przyjętych pytań badawczych przedstawiono w podziale na 

obszary, wyodrębnione w tabeli nr 1, przedstawionej we wcześniejszej części raportu. 

 

Ocena wpływu na główny cel LSR 

Wskaźniki oddziaływania dla celów ogólnych LSR będą podlegały pomiarowi po zakończeniu 

okresu objętego badaniem. W związku z tym wnioski dotyczące osiągnięcia celów LSR można 

wyciągać na podstawie wartości wskaźników rezultatu i produktu (szczegółowo omówione 

w częściach raportu dotyczących poszczególnych obszarów tematycznych).  

 

Ocena wpływu na kapitał społeczny 

Ze względu na wskazywane trudności związane z malejącą aktywnością mieszkańców 

spowodowaną pandemią, zasadne wydaje się zintensyfikowanie działań nakierowanych na 

integrację społeczną mieszkańców obszaru LGD, aby choć w części zniwelować negatywny 

wpływ, jaki wywarła ona na mieszkańców obszaru. 

Szczególnej uwagi wymaga kwestia wzmocnienia poczucia tożsamości z regionem, zwłaszcza 

u ludzi młodych, gdyż wraz z wiekiem maleje ich więź z obszarem zamieszkania. Może się to 

odbywać np. poprzez działania rozbudzające zainteresowania (np. kulturalne, sportowe), co 

pozwoli rozwinąć możliwości rozwoju młodzieży w miejscu zamieszkania i może wpłynąć na 

większą z nim identyfikację. 

Należałoby również podjąć działania ukierunkowane na aktywizację społeczną młodego 

pokolenia w celu umożliwienia dalszego funkcjonowania lokalnych organizacji i inicjatyw 

realizujących działania na rzecz mieszkańców, których ciągłość działania ze względu na  wysoką 

średnią wieku działających w nich osób i „wypalanie się” dotychczasowych liderów, jest 

zagrożona. 
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Potrzebne wydają się także działania ukierunkowane na rozwój współpracy i partnerstwa 

pomiędzy przedstawicielami lokalnych organizacji i grup nieformalnych, aby wzmocnić ich 

wspólne, uzupełniające się oddziaływanie na lokalną społeczność, zamiast podejmowanych 

oddzielnie działań, które osobno nie mają tak dużego oddziaływania oraz mogą być względem 

siebie konkurencyjne.  

Ze względu na zmieniającą się sytuację demograficzną obszaru LGD (postępująca 

gentryfikacja) warto zwrócić uwagę także na działania skierowane do seniorów, 

przeciwdziałające ich społecznej izolacji. 

 

Przedsiębiorczość 

Realizacja LSR  w bezpośredni sposób przełożyła się na rozwój przedsiębiorczości. Do 

31.12.2022 r. zorganizowano trzy konkursy dotyczące uruchamiania działalności gospodarczej 

oraz trzy w zakresie rozwijania istniejącej działalności. Wypłacono dofinansowanie na 18 

operacji dotyczących uruchomienia działalności oraz 7 w zakresie rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa. Na terenie LGD istnieje potrzeba kontynuowania działań nakierowanych na 

rozwój przedsiębiorczości, w szczególności skierowanych do osób młodych i posiadających 

wyższe wykształcenie, gdyż jest to dla nich szansa na utworzenie w miejscu swojego 

zamieszkania miejsca pracy adekwatnego do posiadanych kompetencji i kwalifikacji. 

 

Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

W obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego zrealizowano kilkanaście projektów w trzech 

obszarach tematycznych (dostępność obiektów i przestrzeni, przystosowanie obiektów 

i przestrzeni do pełnienia funkcji kulturalnych i edukacyjnych oraz zachowywanie dziedzictwa 

kulturowego). Biorąc pod uwagę specyfikę obszaru LSR, zasadna jest dalsza kontynuacja 

działań związanych z ww. obszarem, ukierunkowanych jednak przede wszystkim na rozwój 

infrastruktury i przestrzeni do spędzania czasu wolnego na obszarze poszczególnych gmin.  
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Grupy defaworyzowane 

W LSR zdefiniowano dwie grupy defaworyzowane (osoby do 26 roku życia i  powyżej 50 roku 

życia pozostające bez zatrudnienia), co zostało uzasadnione ich szczególnie trudną sytuacją na 

rynku pracy. W wyniku realizacji Strategii 5 osób do 26 roku życia oraz 1 osoba po 50 roku 

życia utworzyły nowe przedsiębiorstwa, a dla 21 osób z ww. grup zostały utworzone nowe 

miejsca pracy. Ogółem dzięki realizacji LSR poprawiono sytuację zawodową 27 osób będących 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz zagrożonych z tego powodu ubóstwem lub/i 

wykluczeniem społecznym. 

Mieszkańcy oraz władze LGD pozytywnie ocenili prowadzone przez LGD działania skierowane 

do przedstawicieli ww. grup, jakkolwiek ze względu na aktualną sytuację społeczno-

gospodarczą, jak również prognozy demograficzne oraz gospodarcze, grupy defaworyzowane 

w dalszym ciągu będą wymagały szczególnego, skierowanego do nich wsparcia. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że istnieje silna potrzeba prowadzenia działań na rzecz 

osób młodych w celu zmniejszenia poziomu odpływu przedstawicieli tej grupy do większych 

ośrodków miejskich. 

 

Innowacyjność 

Spełnienie kryterium innowacyjności było niezbędne do uzyskania dofinansowania. W trakcie 

wdrażania LSR zaobserwowano jednak pewne trudności związane z rozumieniem 

innowacyjności – o ile dla przedstawicieli LGD ocena innowacyjności nie stanowiła większego 

problemu, to zdarzały się sytuacje nadinterpretacji ze strony wnioskodawców. Innowacyjność 

nie była jednak istotna tylko pod względem formalnym – kwestia ta jest ważna dla 

mieszkańców obszaru zgłaszających potrzebę wspierania działań o charakterze nowatorskim. 

 

Projekty współpracy 

Realizacja projektów współpracy pozwoliła na zacieśnienie więzi i realizację wspólnych działań 

z mieszkańcami pogranicza polsko-czeskiego. Te działania pozwalają na budowanie lokalnego 
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poczucia przynależności, zachowanie dawnych zwyczajów i obyczajowości i wymianę 

doświadczeń pomiędzy LGD. Tego typu działania wymagają kontynuacji, ponieważ mają 

znaczący wpływ na rozwój lokalnej społeczności.  

 

Ocena funkcjonowania LGD 

W analizowanym okresie liczba członków LGD zmalała o 12,5%, jednak od 2020 r. wykazuje 

znów tendencję rosnącą. W walnych zgromadzeniach uczestniczyło średnio po 47% 

aktualnych członków LGD. Zarząd stowarzyszenia odbył w ww. okresie po średnio 6 posiedzeń 

rocznie (ogółem 35 spotkań). Komisja rewizyjna spotykała się raz w roku, weryfikując 

prawidłowość działalności organizacji. Rada LGD odbyła 28 posiedzeń, podejmując uchwały 

m.in. w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania. Powyższe informacje pozwalają 

stwierdzić, że wszystkie organy stowarzyszenia działają zgodnie z kompetencjami określonymi 

dla każdego z nich w statucie, zapewniając sprawną i zgodną z prawem działalność organizacji. 

Praca biura LGD jest bardzo dobrze zorganizowana, opiera się na stałym zespole, który 

znakomicie odnalazł się w działaniach zaplanowanych do realizacji w obecnej strategii. 

Pracownicy na bieżąco korzystają ze szkoleń i innych form wsparcia, co pozwala im na 

prowadzenie skutecznych i efektywnych działań kierowanych do mieszkańców obszaru.  

Z przeprowadzonego badania wynika, że działania informacyjno-promocyjne prowadzone 

przez LGD są skuteczne i efektywne. Ankietowani mieszkańcy w większości znali LGD oraz 

prawidłowo wskazali zakres podejmowanych przez nią działań. Dostępność pracowników 

biura oraz ich kompetencje merytoryczne także uzyskały aprobatę badanych. Pozytywnie 

należy ocenić również różnorodność wykorzystywanych przez LGD narzędzi 

w podejmowanych działaniach komunikacyjnych, która przekłada się na skuteczność 

w docieraniu do jego odbiorców. 
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Ocena procesu wdrażania 

Lokalna Strategia Rozwoju wdrażana jest zgodnie z założeniami. Przyjęty system wskaźników 

pozwala na zebranie wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i osiąganych 

rezultatach. Stosowane procedury wyboru oceniane są przez beneficjentów w większości jako 

przejrzyste i przyjazne. Przyjęte kryteria wyboru uznano za jednoznaczne i obiektywne, 

pozwalające na wybór najlepszych projektów.  

 

Wartość dodana podejścia LEADER 

Działalność prowadzona przez LGD ma na celu budowanie relacji i powiązań w środowisku 

lokalnym. LGD ma w tym zakresie duży potencjał jako podmiot rozpoznawalny, mający zasoby 

do realizacji przedsięwzięć o różnej skali. Angażuje się więc zarówno w przedsięwzięcia 

o charakterze lokalnym, regionalnym, jak i międzynarodowym. Poprzez wspólne projekty 

i działania buduje relacje pomiędzy różnymi grupami interesariuszy, a także angażuje aktorów 

zewnętrznych w działania angażujące lokalne zasoby i wzmacniające potencjał obszaru. 

Wydawane przez LGD publikacje są ważnym źródłem wiedzy o obszarze, a ich niekomercyjny 

charakter znacznie zwiększa dostępność dla osób zainteresowanych kulturą czy dziedzictwem 

regionu.  Prowadzone inwestycje są spójne, komplementarne względem siebie i celów LSR. 
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Podsumowanie zawierające wnioski i rekomendacje 
Przeprowadzona ewaluacja działań podejmowanych w latach 2016-2021 przez LGD Płaskowyż 

Dobrej Ziemi, a mających na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, pozwala wysnuć 

pozytywne wnioski.  

Poszczególne organy LGD funkcjonują bez zastrzeżeń. Podejmują one działania przypisane im 

w statucie stowarzyszenia oraz zaplanowane w LSR. Przepływ informacji pomiędzy 

poszczególnymi organami jest dobry, na bieżąco reagują one na pojawiające się potrzeby 

czy trudności, zapewniając stabilne funkcjonowanie stowarzyszenia i sprawną realizację 

zaplanowanych w Strategii działań. Ocena działalności biura przez mieszkańców 

i beneficjentów LGD jest wysoka – doceniają oni sprawną organizację wydarzeń, jakość 

oferowanego wsparcia merytorycznego oraz dostępność pracowników biura. W dalszym ciągu 

należy podejmować zróżnicowane działania promocyjno-informacyjne, także 

z wykorzystaniem popularnych wśród mieszkańców narzędzi internetowych po to, by wiedza 

na temat działań realizowanych przez LGD miała szansę dotrzeć do jak najszerszego grona 

mieszkańców obszaru. 

Działania podejmowane w celu rozwoju kapitału społecznego obszaru cieszą się 

zainteresowaniem mieszkańców. Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno-

demograficzną regionu, warto położyć nacisk na działania skierowane do osób młodych, 

zwłaszcza w zakresie zwiększania ich poczucia tożsamości z regionem. Wsparcia w zakresie 

integracji społecznej wymaga także grupa seniorów. Warto także realizować działania 

ukierunkowane na rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy istniejącymi organizacjami, 

grupami i lokalnymi liderami tak ,aby wspólnie mogły one podejmować działania skierowane 

do mieszkańców obszaru. Warto inicjować i promować aktywność społeczną, zwłaszcza wśród 

osób młodych, zachęcać i wzmacniać mieszkańców w podejmowaniu przez nich działań 

prospołecznych. 

LGD osiągnęła istotne sukcesy w obszarze wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Wsparcie, 

na jakie mogą liczyć przyszli i już działający przedsiębiorcy jest profesjonalne. Skuteczne 

okazały się mechanizmy wspierania dotyczące grup defaworyzowanych, w tym 
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w szczególności osób młodych, dla których utworzenie własnej firmy to nie tylko możliwość 

zapewnienia sobie miejsca pracy adekwatnego do posiadanych kwalifikacji, ale także sposób 

budowania związku z terenem LGD.   

Wysoko należy ocenić realizację projektów współpracy, które pozwalają na promocję 

potencjału obszaru LGD, a także na nawiązanie i pogłębienie kontaktów z innymi podmiotami 

oraz upowszechnienie realizowanych przez nie tzw. dobrych praktyk. Wymiana doświadczeń 

i budowanie sieci kontaktów to najważniejsze zalety projektów współpracy wskazujące, że 

tego typu działania powinny być kontynuowane w przyszłości.  

Do końca 2021 r. LGD osiągnęła wysoki poziom realizacji zaplanowanych w Strategii 

wskaźników, odnoszących się zarówno do wzmocnienia/zwiększenia konkurencyjności 

i innowacyjności lokalnej gospodarki, rozwoju potencjału turystycznego obszaru, jak 

i poprawy jakości życia mieszkańców. Stan realizacji założonych w Strategii działań pozwala 

wnioskować, że zaplanowane wskaźniki zostaną osiągnięte.  

Realizacja Strategii przekłada się na osiągniecie wyznaczonych celów. Podejmowane działania 

sprawiają, że mieszkańcom terenu LGD żyje się lepiej, lokalna gospodarka staje się coraz 

silniejsza, wzmacnia się poczucie tożsamości lokalnej, lokalne społeczności stają się coraz 

bardziej aktywne. Przyjęte kierunki działań należy uznać za właściwe, co znajduje 

potwierdzenie w zainteresowaniu ze strony mieszkańców oferowanym wsparciem, a także 

w wartości osiągniętych wskaźników. 
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