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Załącznik  

do Raportu z postępów realizacji Lokalnej Strategia Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023.  

 

Ankieta 

na potrzeby oceny postępów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich 

do roku 2023 

 

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety na adres  biuro@boryniemodlinskie.pl 23.02.2020 r.  

 

Jestem :                                                                                  zaznacz X  

Członkiem LGD  

Członkiem Zarządu LGD  

Członkiem Rady LGD  

Członkiem Komisji Rewizyjnej LGD  

Pracownikiem LGD  

Innym mieszkańcem obszaru objętego LSR  

Innym podmiotem z obszaru objętego LSR  

Przedstawicielem Zarządu Województwa  

Przedstawicielem innych LGD  

 

 

Pytania : 

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za 

zadowalającą? 

Pytania pomocnicze:  

Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? Jakie można 

wskazać przyczyny odstępstw od planu? Jakie działania można podjąć, by uniknąć odstępstw  

w kolejnym roku? 
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2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych 

wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? 

Pytania pomocnicze:  

W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość? 

Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR? 

Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? 

 

 

 

 

 

3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 

Pytania pomocnicze:  

Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? 

Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? 

Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? 

 

 

 

 

 

4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia 

celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru 

LGD? 

Pytania pomocnicze:  

Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR? 

Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie 

zareagować? 
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5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do 

określenia skuteczności interwencyjnej strategii? 

Pytania pomocnicze:  

Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym 

etapie?  

 

 

 

 

6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? 

Pytania pomocnicze:  

Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność? 

 

 

 

 

 

 

7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, 

doradczych)? 

 

 

 

 

 

8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? Inne 

zagadnienia związane z procesem realizacji LSR 
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9. Sposób wykorzystania rekomendacji z roku poprzedniego:  

 

Rekomendacja z Warsztatów  
w 2020 r. 

Sposób wykorzystania w 2021 r.  Uwagi ankietowanego 
do sposobu 

wykorzystania 
rekomendacji  

Przesunięcie środków z projektu 
grantowego z Przedsięwzięcia 5 na 
wolny naborów w ramach tego 
samego przedsięwzięcia. Innymi 
słowy dla uczestników warsztatów 
lepiej zrobić jeden duży projekt 
przyrodniczy niż kilka małych 
grantów, gdyż stykają się one z 
taką sama procedurą.  

Środki przesunięto. Ogłoszono 
nabór  „dużych wniosków” na 
zachowanie dziedzictwa w 
Przedsięwzięciu 5.  

 

Zwiększenie działań promujących 
lokalne zasoby wśród 
mieszkańców, uświadamiania ich 
wartości ekonomicznych i 
prorozwojowych (szkolenia, 
wydawnictwa) a także 
pokazywanie mieszkańcom jak 
zasoby są wykorzystywane w 
innych miejscach np. podróże 
studyjne. 

Działania utrudnione ze względu 
na COVID 19: odwołana została 
podróż studyjna oraz znacząca 
większość spotkań i wyjazdów.  
 
Pracownicy promowali zasoby na 
portalu społecznościowym – 
tworząc posty o projektach 
bazujących na zasobach.  

 

Wskaźniki rezultatu - 
wprowadzenie monitorowania 
zwrotów ankiet - stały kontakt z 
wnioskodawcami /beneficjentami 
w okresie trwałości projektów 

Kontakt utrudniony ze względu na 
długotrwały urlop przysługujący 
Asystentowi do projektów LSR. 
Ogłoszenie na następstwo do pracy 
w roku 2021.  

 

Bezpośrednie spotykanie się z 
potencjalnymi wnioskodawcami i 
sugerowanie składania wniosków o 
przyznanie pomocy z największymi 
szansami na osiągnięcie maksimum 
punktowego w ocenie Rady. To 
wiąże się z prowadzeniem 
konsultacji w każdym momencie i 
na każdym etapie przygotowania 
wniosku (np. także udział w 
konsultacjach społecznych, sesjach 
rad gmin itd.). 

Zrealizowane, choć głównie 
mailowo i telefonicznie. Dzięki 
konsultacjom pracowników udało 
się doprowadzić do przygotowania 
wniosków o przyznanie pomocy w 
gminach o najniższym poziomie 
wykorzystania środków: 
Łambinowice i Biała. Wnioski będą 
ocenione pod koniec lutego 2021 r.  

 

  

Dziękujemy za pomoc w ocenie postępów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju gmin Borów 

Niemodlińskich .  


