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Wstęp 

Niniejszy raport został opracowany przez Fundację Socjometr Laboratorium 

Rozwiązań Społecznych we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi”. 

 Fundacja Socjometr jest organizacją pozarządową, której jednym ze statutowych 

zadań jest wspieranie innych podmiotów w realizacji badań społecznych – wierzymy, że 

rzetelna diagnoza problemów, ewaluacja działań, oraz analiza wyników prowadzonych badań 

umożliwiają lepszą realizację przedsięwzięć i skuteczniejsze osiąganie celów.  

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

współpraca Fundacji Socjometr z LGD „Białe Ługi” miała charakter partnerski; wiązała się z 

udostępnianiem informacji i zasobów oraz pełną otwartością. Przedstawiciele Lokalnej Grupy 

Działania oczekiwali od Wykonawcy czegoś więcej, niż raportu przygotowanego na 

podstawie analizy fragmentarycznych danych zastanych oraz pospiesznie zebranych 

wypowiedzi przypadkowo dobranych mieszkańców obszaru. W tym aspekcie efekty naszej 

współpracy zdecydowanie różnią się od produktów oferowanych przez wiele spośród firm 

działających na  rynku badań społecznych.  

Zrealizowany schemat badawczy dostarczył danych umożliwiających rzetelną ocenę 

działalności Stowarzyszenia w okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Dużą uwagę 

położono na realizację wszystkich etapów postępowania badawczego: konceptualizacji, 

operacjonalizacji, tworzenia narzędzi badawczych, doboru prób badawczych oraz analizy 

zebranych danych.  

Liczymy, że wyniki przeprowadzonych analiz oraz sformułowane na ich podstawie 

rekomendacje dostarczą trafnych inspiracji do dalszych działań LGD „Białe Ługi”. 
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Rozdział 1 Przedmiot Badania 

1.1. Opis obszaru LGD 

 Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” jest trójsektorowym partnerstwem składającym 

się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu gmin 

Chmielnik, Daleszyce, Staszów (gminy miejsko-wiejskie) oraz gmin Bogoria, Gnojno, 

Pierzchnica, Raków i Szydłów (gminy wiejskie). Gminy wchodzące w skład LGD przynależą 

do 3 powiatów województwa świętokrzyskiego: buskiego, staszowskiego oraz kieleckiego. 

LGD „Białe Ługi” należy do największych tego typu partnerstw w województwie 

świętokrzyskim - zajmuje obszar 1213 km², co stanowi aż 10,36% jego całkowitej 

powierzchni. Opisywane LGD wyróżnia się także dużą liczbą ludności – w momencie 

tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju społeczność lokalna liczyła aż 81.479 członków. Na 

uwagę zasługuje wysoka spójność obszaru LGD, zarówno pod względem terytorialnym, jak 

również historycznym, kulturowym i przyrodniczym. 

1.2. Lokalna Strategia Rozwoju 

 Analizowana Lokalna Strategia Rozwoju zawierała 2 ogólne cele: 

1. LGD „Białe Ługi” regionem atrakcyjnym turystycznie 

2. Najlepsze produkty i aktywności lokalne w LGD „Białe Ługi”. 

 Dokument strategiczny był kompletnym i szczegółowym planem działania mającym 

pozwolić na realizację przyjętych celów ogólnych. W ramach pierwszego celu ogólnego 

przewidziano 3 cele szczegółowe: 

1.1. Wzbogacenie oferty turystycznej obszaru LGD o atrakcyjne i konkurencyjne 

produkty turystyczne generujące nowe miejsca pracy w sektorze turystycznym 

1.2. Spójny zakres promocji i informacji turystycznej obszaru LGD 

1.3. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej obszaru LGD. 

W ramach drugiego celu ogólnego, związanego z rozwojem produktów lokalnych 

zaplanowano 2 cele szczegółowe: 

2.1.Wykreowanie komercyjnych, atrakcyjnych i rozpoznawalnych produktów lokalnych 

2.2.Pobudzenie aktywności lokalnej.  
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 Do obu celów szczegółowych przyporządkowano łącznie aż 15 przedsięwzięć. 

Dotyczyły one: 

 konkretnych inwestycji na obszarze LGD (np. budowa boisk, tworzenie placów 

zabaw, wzbogacenie infrastruktury turystycznej, utworzenie sklepiku z produktami 

lokalnymi),  

 tworzenia nowych usług i produktów (np. rozszerzenie zakresu usług turystycznych, 

opracowanie marki produktu lokalnego),  

 promocji obszaru LGD (np. organizacja wydarzeń promujących produkt lokalny, 

tworzenie narzędzi promocji),  

 projektów „miękkich” kierowanych do społeczności lokalnej (np. pobudzanie 

aktywności mieszkańców). 

 Na uwagę zasługuje fakt, że w 2012 roku zdecydowano się na dodanie do celu 

szczegółowego 2.2. (Pobudzanie aktywności lokalnej) dodatkowego przedsięwzięcia: 

Zwiększenie jakości oraz dostępności usług rekreacyjnych. Decyzja ta została podjęta pod 

wpływem doświadczeń nabytych podczas wdrażania LSR, wyników ewaluacji własnej LGD, 

konsultacji społecznych oraz zaktualizowanej analizy SWOT obszaru Partnerstwa.  

 Lokalna Grupa Działania należała do grona świętokrzyskich LGD, które najsprawniej 

realizowały zaplanowany budżet. W związku z tym, przyznany został jej bonus na wdrażanie 

LSR. Całkowity budżet planowany na ten cel zawierał kwotę 12.551.300 zł.  

Rozdział 2 Cele badań i zastosowane techniki badawcze 

Głównym celem przeprowadzonych w Lokalnej Grupie Działania „Białe Ługi” badań 

ewaluacyjnych, było oszacowanie efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na 

obszarach wiejskich objętych działaniem Stowarzyszenia oraz ocena jego funkcjonowania 

jako organizacji. Dodatkowo, zespół badaczy Fundacji Socjometr miał za zadanie 

zgromadzenie wiedzy na temat potrzeb i problemów mieszkańców badanego obszaru. 

W związku z tak szeroko zdefiniowanymi celami badań zastosowano rozbudowany schemat 

badawczy, którego  realizacja została podzielona na kilka etapów. 

W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę desk research (analizę danych 

zastanych) na podstawie dokumentów udostępnionych przez Biuro Stowarzyszenia. Dzięki 

temu udało się uzyskać obiektywne dane świadczące o podejmowanych działaniach, pracy 
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organów i Biura LGD, realizacji wskaźników oraz budżecie LGD. W ramach tego etapu 

badań analizie poddane zostały następujące dokumenty: 

1. Sprawozdania z realizacji LSR z kolejnych lat 

2. Protokoły z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGD „Białe Ługi” 

3. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich objętych Działaniem LGD „Białe Ługi” 

4. Regulamin Biura LGD „Białe Ługi” 

5. Regulamin Rady LGD „Białe Ługi” 

6. Statut Stowarzyszenia LGD „Białe Ługi” 

7. Wykaz szkoleń pracowników Biura LGD „Białe Ługi”. 

Po przeprowadzonej analizie desk research zespół badawczy przystąpił do realizacji 

indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych 

(FGI). W ramach tych pierwszych przeprowadzono rozmowy z pracownikami Biura LGD 

„Białe Ługi”, natomiast dzięki „fokusom” udało się zebrać informacje od reprezentantów 

organów LGD. Na tym etapie postępowania badawczego zebrano zatem opinie członków 

organów LGD oraz jego pracowników na temat funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy 

Działania, dotychczas podejmowanych działań, relacji pomiędzy organami Stowarzyszenia 

oraz jakości ich współpracy z Biurem. Dodatkowo rozeznano preferowane przez 

wymienionych powyżej respondentów możliwości działania w przyszłej perspektywie 

finansowej 2014-20.  

W czasie następnego etapu badania przeprowadzona została ankieta wśród 

mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD. W przypadku badań ilościowych 

przeprowadzanych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety warto opisać próbę, która 

reprezentowała w badaniu całą populację mieszkańców obszaru LGD. Badanie zostało 

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

LSR. W przypadku LGD „Białe Ługi” oznacza to, że ankieterzy musieli dotrzeć do 350 osób 

w 8 gminach. Reprezentatywność próby oszacowano przy założeniu 0,05 błędu 

maksymalnego, poziomie ufności  0,95 oraz operacie składającym się z 81.479 mieszkańców 

obszaru LGD. Ankiety realizowano we wszystkich gminach wchodzących w skład LGD. Przy 

ustalaniu liczby ankiet w poszczególnych gminach brano pod uwagę liczbę ich ludności. 

Obrazują to dane zamieszczone w poniższej tabeli. 

  



8 
 

Nazwa gminy Liczba ludności Procent w próbie Liczba ankiet 

Gnojno 4752 5,7 20 

Daleszyce 14790 18,5 65 

Raków 5861 7,4 26 

Chmielnik 11574  16,8 57 

Staszów 13053 29,5 104 

Pierzchnica 4772 6,0 21 

Bogoria 8079 6,3 22 

Szydłów 4975 9,8 35 

SUMA 81479 100 350 

 

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

temat znajomości Stowarzyszenia oraz wybranych projektów, które zostały zrealizowane 

dzięki LGD „Białe Ługi”. Dodatkowo, ważną część zbieranych informacji stanowiły opinie 

na temat zachodzących lokalnie zmian oraz potrzeb i problemów mieszkańców 

poszczególnych gmin. Dzięki temu możliwe było oszacowanie efektywności podejmowanych 

działań, a także diagnoza obszarów tematycznych, które wymagają dalszych interwencji. 

W tym zakresie ważną grupę pytań skierowanych do respondentów stanowiły zagadnienia 

związane z kapitałem społecznym.  

W trakcie kolejnego etapu badań przeprowadzono wywiady telefoniczne (CATI) 

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

III klas gimnazjalnych szkół znajdujących się na obszarze działania LGD. 

W ramach badań CATI przeprowadzono wywiady z osobami reprezentującymi 

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

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

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

projektów. Rozmowy przeprowadzono zatem zarówno z wnioskodawcami, którzy realizowali 

przedsięwzięcie, osobami, które same zrezygnowały z realizacji składanego projektu oraz 

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

wnioskodawców miało na celu dostarczenie wiedzy na temat pracy Biura na różnych etapach 
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przygotowywania i realizacji wniosków oraz opinii wnioskodawców na temat procedur oceny 

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

okresie programowania 2014-20. 

Specyficzną grupę badanych osób stanowili uczniowie szkół gimnazjalnych. 

W kontekście planowania strategicznego na lata 2014-20 przedstawiciele LGD „Białe Ługi” 

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

możliwości spędzania czasu wolnego. Badacze z Fundacji Socjometr podjęli się także 

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

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

zapewnienia młodzieży możliwości rozwoju w miejscu zamieszkania. Dodatkowo, pamiętając 

o założeniach nowego okresu programowania 2014-20, zwrócono uwagę, że młodzież jest 

specyficzną grupą mieszkańców obszarów wiejskich, która może być zagrożona 

wykluczeniem społecznym. Nierozwiązanie problemów grup defaworyzowanych może 

bowiem skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami w najbliższej przyszłości.  

 Jednym z ważniejszych etapów badań były prowadzone warsztaty konsultacyjne. 

Warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele zarówno sektora publicznego, 

społecznego i gospodarczego miały na celu z jednej strony podsumowanie zrealizowanej 

Lokalnej Strategii Rozwoju, z drugiej był to zarazem pierwszy krok do stworzenia dokumentu 

strategicznego dla LGD na kolejne lata. W związku z tak postawionymi celami, uczestnikami 

spotkań byli również „zwykli” mieszkańcy, których nie sposób przypisać do żadnego 

z wymienionych sektorów. Główną ideą, którą kierowali się pracownicy odpowiedzialni za 

rekrutację uczestników na warsztat, było umożliwienie jak największej grupie osób 

wypowiedzenia się w sprawach dotyczących przeszłości oraz przyszłości gminy, w której 

mieszkają.  

Badanie ewaluacyjne w Lokalnej Grupie Działania „Białe Ługi” realizowane było w 

okresie od kwietnia do czerwca 2015. W trosce o wypracowanie jak najbardziej rzetelnych 

wyników badań zastosowano triangulację metod i technik badawczych, która polega na 

badaniu tych samych obszarów problemowych przy pomocy zróżnicowanej aparatury 

badawczej. Poniższa tabela przedstawia w syntetyczny sposób zastosowany schemat badań. 

  



10 
 

Zastosowana 

technika 

badawcza 

Opis realizacji badania 

Analiza desk 

research 

Przeprowadzono analizę desk research w oparciu o dane wypracowane i 

gromadzone przez biuro LGD.  

Indywidualne 

wywiady 

pogłębione (IDI) 

Przeprowadzono wywiady ze wszystkimi pracownikami biura LGD  

Zogniskowane 

wywiady grupowe 

(FGI) 

Przeprowadzono wywiady z członkami organów stowarzyszenia. 

CATI 

(wnioskodawcy) 

Przeprowadzono badania CATI wśród wnioskodawców LGD  

Warsztaty 

konsultacyjne 

Przeprowadzono warsztaty w każdej gminie wchodzącej w skład LGD  

CAWI 

(gimnazjaliści) 

Przeprowadzono badania CAWI wśród  uczniów III klas szkół gimnazjalnych 

znajdujących się na terenie działania LGD  

ANKIETY 

(mieszkańcy) 

Przeprowadzone zostały badania ankietowe na reprezentatywnej próbie dla 

obszaru funkcjonowania LGD.  

Rozdział 3 Wyniki badania ewaluacyjnego 

3.1. Praca Biura LGD 

3.1.1. Lokalizacja i infrastruktura 

 Obecna siedziba Biura LGD mieście się w Trzemosnej, w pomieszczeniach 

przekazanych Stowarzyszeniu przez jedną z gmin do niego należących. Przez większą część 

okresu wdrażania LSR 2008-2013 siedziba LGD mieściła się jednak w Daleszycach. Ta 

pierwotna lokalizacja była zdecydowanie bardziej korzystna. Biuro było bardziej dostępne dla 

mieszkańców obszaru LGD z uwagi na fakt, że znajdowało się w większej miejscowości. 

Dojazd do niego był łatwiejszy zarówno dla osób dysponujących prywatnymi samochodami, 

jak i dla mieszkańców korzystających z transportu zbiorowego. Poprzednia lokalizacja była 

także korzystna dla pracowników Biura – w Daleszycach znajdowały się potrzebne 

w codziennej pracy instytucje i punkty usługowe, takie jak bank czy poczta.  
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 Decyzja o przeniesieniu Biura w nowe miejsce była jednak racjonalna i nie budzi 

wątpliwości. Była ona uzasadniona bardzo wysokimi kosztami wynajmu pomieszczeń 

w Daleszycach. Dzięki przenosinom możliwe było dokonanie znaczących oszczędności 

i ustabilizowanie budżetu LGD. Obecna siedziba traktowana jest jednak jako tymczasowa 

z uwagi na wymienione powyżej niedogodności z nią związane. W nowym okresie 

programowania korzystne byłoby przeniesienie się w nowe, bardziej dostępne dla 

mieszkańców obszaru miejsce.  

 Pomieszczenia zajmowane obecne przez Lokalną Grupę Działania są dobrze 

wyposażone i przestronne. Możliwe jest obsługiwanie kilku beneficjentów jednocześnie. 

W Biurze znajduje się także większa sala, w której mogą odbywać się spotkania 

w liczniejszych grupach, np. posiedzenia Rady LGD. Problemy z dojazdem do Biura są 

częściowo rozwiązane dzięki drogowskazowi, który został umieszczony przy głównej drodze.  

3.1.2. Zasoby kadrowe 

 W czasie powstawania Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” szacowano, że do 

pracy w Stowarzyszeniu potrzebny będzie zespół złożony z 7 osób. Zatrudnienie tak dużej 

grupy ludzi nie było oczywiście możliwe ze względu na ograniczenia budżetowe. Obecnie 

w Biurze pracuje 5 osób: dyrektor, specjalista ds. administracji i finansów oraz koordynatorzy 

różnych aspektów działania Stowarzyszenia. LGD przez cały okres wdrażania LSR z dużymi 

sukcesami realizował projekty finansowane spoza PROW. Należy zatem zwrócić uwagę, że 

nie wszyscy pracownicy w równym stopniu poświęcali swój czas na realizację zadań 

związanych z wdrażaniem LSR. 

 Na podstawie zgromadzonych przez badaczy danych trudno jest odtworzyć 

rzeczywisty podział pracy w Biurze LGD. Wątpliwości nie budzi pozycja dyrektora, który 

nadzoruje pracę Biura oraz jest odpowiedzialny za realizację zadań zleconych przez Zarząd. 

Zakres obowiązków poszczególnych pracowników jest jednak niejasny. Według danych 

dostępnych na stronie internetowej Stowarzyszenia, w Biurze istnieją następujące stanowiska 

pracy: 

 Dyrektor Biura 

 Koordynator ds. wdrażania LSR (obecnie wakat) 

 Koordynator ds. rozwoju lokalnego, 

 Specjalista ds. administracji i księgowości, 

 Koordynator ds. promocji, 
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 Koordynator projektu POKL „Bo każda mama pracować chce sama". 

 Zakres obowiązków przypisany do poszczególnych stanowisk pracy zmieniał się 

w kolejnych latach. Było to w dużej mierze związane z realizacją kolejnych projektów 

finansowanych spoza PROW. Wypracowana została pewna specjalizacja w obrębie zespołu, 

ale często zdarzało się, że pracownicy otrzymywali dodatkowe zadania w zależności od 

potrzeb. Zdarzało się także, że niektóre trudniejsze zadania były wykonywane wspólnie. 

Przykładowo, udzielanie doradztwa było specjalnością i obowiązkiem koordynatora 

ds. wdrażania LSR (na tym stanowisku jest obecnie wakat). W praktyce było ono jednak 

świadczone w pewnym zakresie także przez pozostałych pracowników. Wydaje się, że 

w przyszłości można by było rozważyć ustanowienie bardziej ścisłego podziału obowiązków. 

O ile zastępowalność pracowników jest korzystna, to pewna specjalizacja również przynosi 

zyski. Doświadczenia innych LGD pokazują, że bardzo ważne są osobiste kontakty 

przedstawicieli Biura z beneficjentami i mieszkańcami obszaru. Dzięki nim komunikacja jest 

skuteczniejsza, a mieszkańcy silnie oceniają LGD poprzez pryzmat jakości relacji z osobami 

będącymi jego twarzami. Czytelny podział obowiązków sprzyja ponadto budowaniu 

wizerunku Stowarzyszenia jako organizacji prężnej i skutecznej. Być może korzystne byłoby 

trwałe podzielenie zespołu na sekcję zajmującą się wdrażaniem LSR i sekcję osób 

odpowiedzialnych za pozostałe projekty.  

 Na zakończenie tego wątku warto jednak dodać, że mimo zaobserwowanych przez 

badaczy kłopotów z podziałem pracy, wszystkie zadania Biura w analizowanym okresie były 

wykonywane z należytą starannością i na wysokim poziomie. Ze względu na ilość 

realizowanych przez LGD projektów, pracownicy Biura „Białych Ługów” stali przed 

trudniejszymi wyzwaniami niż osoby zatrudnione w większości innych Lokalnych Grup 

Działania.  

3.1.3. Szkolenia pracowników LGD 

 Kompetencje osób zatrudnionych w Biurze Lokalnej Grupy Działania należy ocenić 

bardzo wysoko. Dyrektor Biura posiada dużą wiedzę odnośnie rozwoju lokalnego, funduszy 

europejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Także pozostali pracownicy LGD 

posiadają kompetencje, które pozwalają im na wykonywanie swojej pracy na wysokim 

poziomie merytorycznym. Jest to poniekąd zasługa polityki kadrowej Zarządu LGD, która 

jest nastawiona na budowanie zespołu specjalistów.  
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 Przez cały okres wdrażania LSR 2008-2013 pracownicy Lokalnej Grupy Działania 

podnosili swoje kompetencje i nabywali nowe umiejętności poprzez udział w szkoleniach. 

Zarówno dobór ich tematyki, jak również sama ilość odbytych kursów zasługują na bardzo 

pozytywną ocenę. W poniższej tabeli zamieszczony został szczegółowy wykaz szkoleń, 

w  których brali udział pracownicy Stowarzyszenia. 

Rok Nazwa szkolenia 

2008 Szkolenie dla członków zarządów i pracowników biur lokalnych grup działania nt. 

procedury wyboru LGD oraz przyznania pomocy na funkcjonowanie LGD w 

ramach PROW 2007-2013 zorganizowane przez ŚBRR PROW 

2009 Seminarium "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności 

i aktywizacja" w Ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 zorganizowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa 

FAPA 

Szkolenie "Sprawozdawczość projektów finansowanych z EFS" zorganizowane 

przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego 

Szkolenie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" "Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw" zorganizowane przez CDR 

2010 Szkolenie "Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi 4 Leader Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" zorganizowane na zlecenie 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kurs "Samodzielny księgowy" zorganizowany przez Szkołę Zarządzania i 

Marketingu 

Szkolenie "Wdrażanie osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013" zorganizowane 

przez ŚBRR PROW 

Kurs "Kurs rachunkowości na samodzielnych Księgowych bilansistów" 

zorganizowany przez Global Erisson Cosnulting Sp. z O.O.  

Szkolenie "Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz wpływ w ustawie o 
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pożytku publicznym i wolontariacie na sprawozdania finansowe" 

Szkolenie "Lokalne strategie rozwoju - zasady aktualizacji, monitoringu, 

ewaluacji; przygotowanie do drugiego naboru wniosków LGD na realizację LSR" 

zorganizowany przez Centrum Dofinansowania EUROEXPERT 

2011 Szkolenie w ramach projektu "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w 

sektorze ekonomii społecznej zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju 

Ziemi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Wdrażanie projektów współpracy" zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność 

Szkolenie "Edukacja na rzecz Podstawowej Pierwszej Pomocy Medycznej w 

Gminie Daleszyce" zorganizowane przez Gminę Daleszyce 

Szkolenie "Komunikacja Interpersonalna" zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Prowadzenie konsultacji społecznych" zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Marketing w praktyce" i "e-Media Relations" zorganizowane przez 

ECORYS Polska Sp. z o.o. za zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej 

Szkolenie "Nowoczesny marketing" zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej - wsparcie PROW 

2007-2013 dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" zorganizowane przez 

CDR 

Szkolenie "Marka, pozycjonowanie, budowanie strategii marketingowej" i 

"Badania marketingowe w turystyce" zorganizowane przez ECORYS Polska Sp. z 

o.o. za zlecenie Polskiej Organizacji Turystyczne 

Szkolenie "Nowoczesny marketing" zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
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2012 Szkolenie "Metody rozwiązywania konfliktów" zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Zasady współpracy NGO z administracją publiczną" zorganizowane 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu PO KL" 

zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego 

Szkolenie "Zasady przygotowania skutecznej strategii regionu" zorganizowane 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Prowadzenie konsultacji społecznych" zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu PO KL" 

zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego 

Szkolenie "Tworzenie marki regionu" zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Internet jako skuteczne narzędzie promocji" zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Profesjonalne prowadzenie spotkań" zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Kreowanie wizerunku regionu turystycznego" zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Przywództwo w grupie" zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Świętokrzyskiej 

2013 Szkolenie "Metody animacji oraz inkubacji wiejskich organizacji pozarządowych" 

zorganizowane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 

Szkolenie "Psychologia dla liderów" zorganizowane przez Ośrodek Promowania i 

wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 
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Szkolenie "Sieć Loklanych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia 

potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej" zorganizowane przez 

Lolaną Organizację Turystyczną 

Szkolenie "Zasady przygotowania skutecznej strategii marketingowej" 

zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Szkolenie "Zarządzanie finansami i rozliczanie działalności wiejskich organizacji 

pozarządowych" zorganizowane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 

2014 Szkolenie "Zarządzanie dla liderów" zorganizowane przez Ośrodek Promowania i 

wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 

Szkolenie "Poprawna realizacja projektów EFS" zorganizowane przez Regionalny 

Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego 

Szkolenie "Metodologia wsparcia przygotowywania projektów" zorganizonane 

przez CDR 

Szkolenie "Ewaluacja LGD i LSR" zorganizonane przez CDR 

Szkolenie "Przygotowanie strategii komunikacyjnej LGD i metody angażowania 

społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację LSR" zorganizonane przez 

CDR 

Szkolenie "Sprawozdawczość projektów finansowanych z EFS" zorganizowane 

przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego 

Szkolenie "Księgowość i rachunkowość w projektach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki" 

 

 Na początku analizowanego okresu tematyka odbytych szkoleń była związana głównie 

z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zagadnieniami związanymi z wdrażaniem 

LSR. Dzięki temu stworzone zostały podstawy wiedzy, która przyczyniła się do sprawnego 

funkcjonowania LGD w kolejnych latach. Z czasem tematyka szkoleń zaczęła skupiać się na 

bardziej szczegółowych zagadnieniach. Uwagę zwraca dużą liczba kursów związanych 

z księgowością i rozliczaniem projektów. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że korzystano także 
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ze szkoleń bezpośrednio związanych z celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, 

np. rozwojem turystyki. Pochwalić należy również udział pracowników LGD w szkoleniach 

organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Są one przykładem 

dobrej współpracy pomiędzy świętokrzyskimi Lokalnymi Grupami Działania. Owe szkolenia 

koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności pracy w zespole, skutecznej komunikacji 

i ogólnie rozumianych kompetencjach „miękkich”. Dzięki takim szkoleniom zapewniony 

został wszechstronny rozwój pracowników LGD „Białe Ługi”, co z pewnością wpływało na 

skuteczność ich działań związanych z wdrażaniem LSR.  

3.1.4. Doradztwo dla beneficjentów 

 Ważnym aspektem pracy Biura Lokalnej Grupy Działania jest doradztwo dla 

beneficjentów. Jego poziom wprost przekłada się na ilość i jakość składanych wniosków. 

Kontakty z pracownikami Biura mają także duże znaczenie dla budowania wizerunku 

Stowarzyszenia.  

 Doradztwo w LGD „Białe Ługi” było świadczone na 2 różne sposoby. Po pierwsze, 

w Biurze LGD funkcjonowało stałe poradnictwo. Porady w siedzibie Stowarzyszenia były 

udzielane osobiście, telefonicznie oraz drogą mailową. Po drugie,  organizowane były 

spotkania konsultacyjne oraz doradztwo indywidualne w gminach, szczególnie w okresach 

poprzedzających nabory. Zdaniem pracowników konsultacje te były dobrze promowane, ale 

nie zawsze przekładało się to na duże zainteresowanie nimi mieszkańców. Owo doradztwo 

w gminach należy jednak ocenić bardzo pozytywnie. Korzystała z niego większość 

beneficjentów, z którymi przeprowadzili rozmowy badacze z Fundacji Socjometr. Dzięki tym 

spotkaniom konsultacyjnym wiele osób podjęło decyzję o składaniu własnego wniosku do 

LGD.  

 W ramach doradztwa pracownicy informowali o dostępnych możliwościach 

pozyskiwania dofinansowania. Pomagano także w dopracowywaniu pomysłu oraz 

dopasowaniu go do Kryteriów Wyboru. Wsparcie beneficjentom udzielane było także na 

etapie pisania wniosków, rzadziej na etapie realizacji i rozliczania operacji. Zdarzało się, że 

beneficjenci pytali w Biurze o możliwość pozyskania środków z innych źródeł niż LGD. Jego 

pracownicy byli bowiem traktowani przez przedstawicieli społeczności lokalnej jako eksperci 

w dziedzinie środków europejskich. Fakt ten ukazuje, jak wysoką pozycję wyrobili sobie oni 

dzięki rzetelnie świadczonej działalności doradczej.  
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 Przepytani w ramach badania ewaluacyjnego wnioskodawcy jednoznacznie 

pozytywnie oceniają wsparcie uzyskane w Biurze LGD. Podobała im się idea spotkań 

konsultacyjnych w gminach, korzystali ponadto z porad w Biurze oraz doradztwa 

telefonicznego. Niektórzy z nich podkreślali, że bez pomocy pracowników LGD nie byliby 

w stanie przygotować wniosku. Najlepszą ilustracją tego twierdzenia jest wypowiedź jednego 

z beneficjentów: „Z tymi wnioskami to jest tak, że przeciętny Kowalski nie wie o co w nich 

chodzi. Dobrze, że są tacy profesjonaliści jak w LGD, że podpowiedzą, wyjaśnią i przełożą na 

zrozumiały język”. Ważne, że owe pozytywne oceny były formułowane niezależnie od tego 

czy projekt danego wnioskodawcy uzyskał dofinansowanie czy nie. Wśród beneficjentów 

zdarzają się narzekania na biurokrację i procedury związane ze staraniem się 

o dofinansowanie i jego późniejszym rozliczaniem. Nie jest to jednak postrzegane jako wina 

pracowników Biura. O zadowoleniu z doradztwa i współpracy z LGD może świadczyć fakt, 

że praktycznie wszyscy wnioskodawcy, którzy brali udział w badaniu, zadeklarowali, że będą 

chcieli ubiegać się o dofinansowanie także w kolejnym okresie programowania.  

 Doradztwo świadczone przez pracowników Biura LGD zasługuje na bardzo wysoką 

ocenę. W przyszłości powinno odbywać się w podobny sposób, jak miało miejsce to 

dotychczas. Większy nacisk powinien być może położony na spotkania konsultacyjne 

w gminach. Dla Lokalnej Grupy Działania ważne jest „wychodzenie w teren”, promowanie 

idei LGD poprzez osobistą obecność i zaangażowanie. Mimo nie zawsze wysokiej frekwencji 

na takich spotkaniach konsultacyjnych, dobrze odgrywają one swoją rolę – uczestniczący 

w nich potencjalni beneficjenci często później rzeczywiście składają wnioski 

o dofinansowanie. Konsultacje w gminach pozwalają także na oszczędność czasu – osoby 

zainteresowane dofinansowaniami mogą zdobyć wstępną wiedzę, która pozwoli 

zweryfikować im swój pomysł i chęć składania wniosku. Dzięki temu zmniejsza się liczba 

osób, które korzystają później z doradztwa w Biurze.  

 W poniższej tabeli przestawiono dane dotyczące liczby porad udzielonych 

w kolejnych latach okresu wdrażania LSR przez pracowników Lokalnej Grupy Działania.  
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Liczba udzielonych porad 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RAZEM 

Osoby fizyczne (z wyłączeniem 

osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą) 

103 18 73 19 107 29 349 

Przedsiębiorcy (w tym osoby 

fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą) 

2 1 4 6 0 4 17 

Organizacje pozarządowe 7 0 17 0 5 5 34 

JST + instytucje kultury 19 15 0 0 71 12 117 

RAZEM 131 34 94 25 183 50 517 

 

 Ogólną liczbę udzielonych porad należy uznać za bardzo dobry wynik. Uwagę zwraca 

fakt, że ich liczba bardzo mocno wahała się w poszczególnych latach. Było to zapewne 

związane z kalendarzem naborów. Większość porad udzielona została osobom fizycznym 

oraz Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Za zbyt małą należy uznać liczbę porad 

świadczonych organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom. W przyszłym okresie 

programowania powinno to ulec zmianie. Być może pomocne byłoby organizowanie 

osobnych, dedykowanych spotkań dla przedstawicieli NGO i sektora gospodarczego. LGD 

mogłoby również popracować nad specjalną ofertą dla tych podmiotów, która byłaby 

promowana np. na stronie internetowej. Istnieje silna potrzeba większego zaangażowania 

w działalność Stowarzyszenia sektora gospodarczego. Owo budowanie relacji i tworzenie 

dedykowanej mu oferty powinno odbywać się już na etapie tworzenia nowej Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

3.2. Projekty finansowane spoza PROW 

 W okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2008-2013 LGD „Białe Ługi” było 

bardzo aktywne z pozyskiwaniu środków finansowych spoza PROW. Kompletna lista 

zrealizowanych projektów, zamieszczona w poniższej tabeli, jest naprawdę imponująca.  
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Lp. Nazwa Projektu  Działanie  Nr umowy Czas 

realizacji 

Kwota 

projektu 

1 „Angielski 

4You” 

Działanie 9.5 

POKL 

UDA-

POKL09.05.00-26-

036/13-00 

1.07.2014 – 

31.12.2014 

49189,48 

2 „Bo każda mama 

pracować chce 

sama” 

Działanie 1.5 

POKL 

UDA-

POKL.01.05.00-00-

552/12-00 

01.01.2014- 

30.06.2015 

357 067,00 

3 „Zasmakuj 

Krainę Kultur” 

Szwajcarski 

Program 

Współpracy z 

Nowymi 

Krajami UE 

65/SPPW/NGO/2014 01.07.2014 

-31.12.2014 

55501 

4 „Przyjazne 

przedszkole” 

Działanie 

9.1.1 POKL 

UDA-

POKL.09.01.01-26-

007/12-00 

1.07-2012 

do 

31.06.2014 

754152 

5 „Słaba płeć – 

mocne działanie”   

PO FIO 1_I/11 01.05 – 

31.12.2011 

91589,44 

6 „Wioski 

turystyczne Białe 

Ługi” 

Działanie 9.5 

POKL 

UDA 

POKL09.05.00-26-

043/10-00 

01.04 – 

30.06.2011 

49890 

7 „Aktywizacja 

poprzez 

współpracę – 

Utworzenie biura 

wsparcia 

organizacji 

pozarządowych” 

PO FIO 22.I 15.07.2009- 

15.12.2009 

36342 
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8 „Uwierz w 

siebie” 

Działanie 7.3 

POKL 

UDA-

POKL07.03.00-26-

019/08-00 

1.06.2009 - 

31.12.2009 

46700 

9 „Nowe miejsca 

pracy: wiedza+ 

kwalifikacje = 

turyści” 

Działanie 9.5 

POKL 

UDA-

POKL.09.05.00-26-

062/08-00 

1.07.2009-

31.10.2009 

47350 

10 „Młodzież NGO 

=Rozwój” 

Działanie 9.5 

POKL 

UDA-

POKL.09.05.00-26-

067/08-00 

1.09.2008-

30.04.2009 

49900 

  

 Realizowane przez LGD projekty finansowane były w dużej części z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Białe Ługi” 

pozyskiwały pieniądze także z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz 

z tzw. „funduszy szwajcarskich”.  

 Tematyka realizowanych projektów była dość zróżnicowana. Niektóre z nich 

wpisywały się w cele zapisane w LSR (np. projekty związane z turystyką), inne dotyczyły 

raczej sfery polityki społecznej (praca kobiet, opieka nad dziećmi). Należy zwrócić uwagę, że 

ten drugi rodzaj projektów pozwolił pracownikom LGD na zgromadzenie cennego 

doświadczenia. Jest to ważne w perspektywie nowego LSR – w ramach jego wdrażania 

wspierane będą grupy defaworyzowane.  

 Realizowane projekty finansowane spoza PROW nie tylko pozwalały na realizację 

ciekawych projektów i podnoszenie kompetencji zespołu LGD, ale przyczyniły się także do 

zwiększenia rozpoznawalności Lokalnej Grupy Działania. Wpłynęły też na wzrost jej 

znaczenia w  społeczności. Ich zaletą był ponadto korzystny wpływ na budżet 

Stowarzyszenia.  

 Jakkolwiek wysiłki w celu pozyskiwania środków finansowych można uznać za godne 

pochwały, to jednak należy zwrócić uwagę, że Zarząd LGD powinien zadbać o zapewnienie 

budżetu umożliwiającego bezproblemowe finansowanie Biura niezależnie od nich. Warto 

byłoby zwiększyć składki wpłacane przez gminy do Stowarzyszenia. Samorządy korzystają 
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pośrednio z dobrego działania LGD – i to nie tylko dlatego, że same są beneficjentami 

dofinansowań. Projekty realizowane przez LGD kierowane były do lokalnej społeczności 

i niekiedy nawet wyręczały władze lokalne w ich obowiązkach (np. przedszkola, aktywizacja 

zawodowa itd.). Dlatego Samorządy mogłyby w większym stopniu wesprzeć funkcjonowanie 

LGD.  

 Środki spoza PROW powinny być pozyskiwane także w przyszłości, ale trzeba ten 

rodzaj działalności wyraźniej oddzielić od wdrażania LSR. Mimo dość dobrej organizacji 

pracy Biura trudno nie odnieść wrażenia, że równoległa realizacja bardzo różnych projektów, 

niejako zaburzyła normalne funkcjonowanie LGD. Warto powtórzyć zgłoszony wcześniej 

postulat wyraźniejszego oddzielenia obowiązków pracowników zajmujących się wdrażaniem 

LSR bądź realizacją pozostałych projektów. Te uwagi nie pogarszają jednak ogólnie bardzo 

wysokiej oceny działań Biura LGD związanych z pozyskiwaniem środków spoza PROW. 

Skala i skuteczność tych działań z pewnością wyróżniają „Białe Ługi” spośród ogółu polskich 

LGD. 

3.3. Organy Lokalnej Grupy Działania. 

3.3.1. Stowarzyszenie – Walne Zebranie członków 

 Początki Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” sięgają 2006 roku. Impuls do jej 

powstania dała współpraca 2 gmin. Z czasem do Partnerstwa przystępowali kolejni 

członkowie i obecnie LGD liczny 8 gmin z 3 powiatów województwa świętokrzyskiego. Do 

LGD należy 5 gmin wiejskich oraz 3 miejsko-wiejskie. Pewną słabością LGD, która obniża 

spójność jego obszaru jest fakt, że gminy należące do Stowarzyszenia znacznie różnią się 

swoim potencjałem. Miało to wpływ na wdrażanie LSR – w gminach, w których sektor 

organizacji pozarządowych jest słabiej rozwinięty zrealizowano mniej przedsięwzięć. 

W przyszłości powinno dążyć się do likwidacji tych nierówności poprzez szczególne 

wsparcie tych słabiej rozwiniętych obszarów. 

 W chwili przeprowadzania ewaluacji (maj 2015) Stowarzyszenie liczyło 95 członków. 

Większość z nich reprezentowało sektor społeczny. Uwagę zwracała niewielka liczba 

członków rekrutujących się z sektora gospodarczego. W perspektywie nowego okresu 

programowania powinno ulec to zmianie. Pomocne byłoby przygotowanie planu włączenia 

przedsiębiorców w pracę na rzecz lokalnej społeczności i stworzenie dla nich specjalnej 

oferty, która w jasny sposób wskaże na zyski jakie może przynieść im aktywne członkostwo 
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w LGD. Pomocne byłoby zawarcie w nowym LSR bardziej ogólnych celów, które pozwolą 

na skorzystanie z dofinansowania większej liczbie przedsiębiorców.  

 Aktywność niefunkcyjnych członków Stowarzyszenia, niebędących członkami 

organów LGD jest zróżnicowana. W przypadku niektórych z nich ograniczała się ona jedynie 

do opłacania składek i obecności na odbywających się raz do roku Walnych Zebraniach. 

Zdarzało się, że członkowie rezygnowali ze współpracy w ramach Partnerstwa. Raz do roku 

wykluczani byli ponadto członkowie zalegający z opłacaniem składek. Bardziej aktywni 

członkowie LGD składali wnioski o dofinansowanie, realizowali projekty i korzystali 

z doradztwa w Biurze. Należy dążyć do tego, by takich osób w przyszłości było jak najwięcej. 

Dlatego konsolidowanie LGD poprzez wykluczanie nieaktywnych członków należy uznać za 

dobrą praktykę. Z drugiej strony należy zadbać o to, by członkowie oprócz „kar” za brak 

aktywności byli również nagradzani za jej podejmowanie.  

 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy płacili większe składki niż 

„zwykli” członkowie Stowarzyszenia. To złe rozwiązanie, które nie zachęcało ich do 

włączania się w działalność LGD. W wielu miejscach niniejszego raportu postuluje się 

podjęcie inicjatyw mających na celu szersze włączenie sektora gospodarczego w pracę 

Partnerstwa. Rola przedsiębiorców w jego ramach powinna zostać dowartościowana – należy 

podkreślać ją poprzez pozytywne sygnały, a nie dodatkowe obciążenia. W przypadku wielu 

LGD daje zaobserwować się, że przedsiębiorcy traktowani są przez przedstawicieli sektora 

społecznego jedynie jako potencjalni darczyńcy i sponsorzy. Wyższe składki członkowskie 

dla przedsiębiorców wpisują się w ten sposób myślenia. Powinien on zostać wyparty poprzez 

dążenie do realnej współpracy przy projektach działających na rzecz społeczności lokalnej. 

Przedsiębiorcy muszą mieć jasną wizję zysków, jakie może im taka współpraca przynieść. 

Z pewnością trudno o to, gdy oczekuje się od nich jedynie wnoszenia wkładu finansowego.  

3.3.2. Zarząd 

 Zarząd LGD liczy 8 członków. Należy przyznać, że ma on dość silną pozycję 

w strukturze LGD „Białe Ługi”. W przypadku wielu Lokalnych Grup Działania zdarza się, że 

Zarząd nie jest zbyt aktywny – zbiera się rzadko i pozostawia dużą autonomię pracownikom 

Biura, którzy de facto sami wyznaczają kierunek działania Stowarzyszenia. Rola Zarządu 

polega w takich przypadkach jedynie na zatwierdzaniu kluczowych decyzji. W przypadku 

„Białych Ługów” jest inaczej. Zarząd zbiera się co najmniej raz w miesiącu i dzierży 

faktyczną władzę w Stowarzyszeniu.  Wyznacza zadania pracownikom Biura i kontroluje ich 
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wykonanie. Nie oznacza to jednak, że nie pozostawia on miejsca pracownikom na 

podejmowanie własnych inicjatyw. Jak zostało to zasygnalizowane w poprzednim rozdziale, 

pracownicy LGD mają poczucie, że członkom Zarządu zależy na budowaniu zespołu 

i podnoszeniu jego kompetencji. Dlatego pracownicy nie są przesadnie ograniczani, a Zarząd 

jest zawsze przychylny inicjatywom, które są w jego opinii korzystne dla Stowarzyszenia. 

Zaowocowało to m.in. opisywanymi powyżej licznymi projektami finansowanymi spoza 

PROW. Z drugiej strony zaangażowanie członków Zarządu w działalność LGD sprawia, że 

pracownicy mają poczucie, że ich praca jest ciągle monitorowana. Dzięki temu Zarząd może 

wprowadzać pewne korekty do prowadzonych działań, co przekłada się na lepsze efekty 

pracy Biura LGD.  

 Pomimo faktu, że sposób zarządzania Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi” różni się 

nieco od praktyk podejmowanych w innych LGD, nie powinien on zostać zmieniony. Warto 

utrzymać rozwiązania, które zostały wypracowane w ramach Partnerstwa i sprawdziły się 

w praktyce. 

3.3.3. Rada  

 Organ decyzyjny LGD „Białe Ługi”, czyli Rada Stowarzyszenia liczy 16 członków. 

Można zatem stwierdzić, że jest on dość liczny. W Radzie reprezentowane są wszystkie 

3 sektory tworzące Partnerstwo, a jej struktura przedstawia się następująco: 7 przedstawicieli 

sektora publicznego, 1 przedstawiciel sektora gospodarczego, 8 przedstawicieli sektora 

społecznego. Należy przy tym zwrócić uwagę, że faktycznie większość członków Rady jest 

w jakiś sposób związana z Samorządami. Niektórzy przedstawiciele sektora społecznego 

pełnią zarazem funkcje w administracji samorządowej, a z kolei przedstawiciele sektora 

gospodarczego dostali się do Rady z ich rekomendacji.  

 Nadreprezentacja sektora publicznego w Radzie LGD często wróży kłopoty. 

W przypadku wielu Lokalnych Grup Działania pojawiają się kontrowersje dotyczące 

bezstronności organu decyzyjnego i nierzadko dochodzi na tym tle do konfliktów. Za dobrą 

praktykę jest wręcz uznawana całkowita eliminacja ze składu Rady przedstawicieli władz 

samorządowych. W przypadku LGD „Białe Ługi” udało się jednak uniknąć wielu kłopotów, 

które mogły być wywołane przez nadreprezentację osób związanych z Samorządem. 

Współpraca przebiegała dobrze, nigdy nie dochodziło do kontrowersji ani konfliktów. Organ 

decyzyjny nie był polem uprawiania polityki, ale współpracy na rzecz rozwoju obszaru LGD.  
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 Początkowo wnioski oceniane były w czasie posiedzeń Rady. Obrady były czasem 

burzliwe i zazwyczaj zajmowały znaczną ilość czasu. Zdarzało się, że w czasie jednego 

naboru wnioski oceniano przez kilka dni. Świadczyło to o rzetelnej pracy Rady, ale z drugiej 

strony było oczywiście kłopotliwe. Rozwiązaniem tego problemu było wprowadzenie 

systemu elektronicznej oceny wniosków „eLGD”. Był to projekt zrealizowany w ramach 

Świętokrzyskiej Sieci LGD. Po wprowadzeniu elektronicznej oceny przez pewien czas 

odbywały się jeszcze zwykłe posiedzenia Rady – pracownicy Biura pomagali jej członkom 

w nauce obsługi systemu, dlatego wnioski oceniano na wspólnych spotkaniach. Z czasem 

członkowie organu decyzyjnego stali się biegli w obsłudze „eLGD” i możliwa była całkowita 

rezygnacja z oceny wniosków w czasie posiedzeń.  

 Nie stwierdzono żadnych problemów jeśli chodzi o formalności związane z oceną 

wniosków i jej dokumentowaniem. Przyjęto założenie, że członkowie Rady nie będą 

obciążani dodatkowymi, poza oceną, obowiązkami, dlatego funkcjonowanie Rady było 

obsługiwane przez pracownika Biura LGD, który przygotowywał całą niezbędną 

dokumentację. To dobre rozwiązanie. W Lokalnych Grupach Działania, gdzie na barki 

członków organu decyzyjnego zrzuca się obowiązki związane z biurokracją rodzi to spore 

kontrowersje i negatywnie wpływa na ich poziom zaangażowania w działalność 

Stowarzyszenia.  

3.3.4. Komisja Rewizyjna i Zespół Ewaluacyjny 

 Według danych dostępnych na stronie internetowej LGD Komisja Rewizyjna liczy 

8 członków. Jej posiedzenia odbywają się raz do roku, chociaż jest możliwość zwoływania 

dodatkowych posiedzeń w zależności od potrzeb. Członkowie Komisji Rewizyjnej analizują 

dokumentację wytwarzaną w czasie funkcjonowanie Stowarzyszenia oraz sprawdzają także 

przepływy finansowe. 

 Zwraca uwagę fakt, że w porównaniu z wieloma innymi LGD członkowie Komisji 

podchodzą z dużym zaangażowaniem do swojej pracy. Protokoły z jej posiedzeń wskazują, że 

dokumentacja poddawana jest bardzo szczegółowej analizie. Dokładnie sprawdzane są 

również faktury i inne dokumenty finansowe. To zdecydowanie zasługuje na pozytywną 

ocenę.  

 W okresie wdrażania LSR 2008-2013 Komisja Rewizyjna nie stwierdziła poważnych 

nieprawidłowości w działaniu LGD. Kwestionowano jedynie koszty wynajmu pierwszej 

siedziby Biura LGD, które były znacznym obciążeniem dla budżetu Stowarzyszenia. 
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Stanowisko Komisji Rewizyjnej przyczyniło się zatem do podjęcia decyzji o przenosinach 

w nowe miejsce. Ponadto, w czasie analizy dokumentacji zauważono niewielkie błędy (m.in. 

rozbieżności w bilansie). Potwierdza to powyższą tezę o dużej drobiazgowości 

i zaangażowaniu członków organu kontrolnego w realizację zadania, które zostało im 

powierzone. Komisja Rewizyjna sformułowała również zalecenie by prowadzić rozeznanie 

rynku w przypadku robienia zakupów różnego rodzaju materiałów przez Biuro LGD.  

 W świetle powyższych faktów, praca Komisji Rewizyjnej zasługuje na jednoznacznie 

pozytywną oceną. Powinna ona być w przyszłości kontynuowana w obecnej formie. 

 Istotne, że Komisja Rewizyjna nie była jedynym organem powołanym do 

monitorowania działalności LGD. Podobną rolę pełnił Zespół Ewaluacyjny oceniający stan 

wdrażania LSR. Oba te podmioty nie wchodziły jednak w swoje zakresy kompetencji. 

Komisja Rewizyjna skupiała się na analizie finansowych aspektów funkcjonowania 

Stowarzyszenia, dla Zespołu Ewaluacyjnego istotniejsze były kwestie merytoryczne związane 

z poziomem osiągnięcia wskaźników.  

 Do prac Zespołu zaproszeni zostali: dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału 

Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciele LGD 

z terenu województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele uczelni wyższych oraz 

przedstawiciele organów LGD „Białe Ługi (Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej). Zespół 

zbierał się raz w roku, do tej pory odbyło się 6 posiedzeń. Jego istnienie jest z pewnością 

dobrą praktyką, która zasługuje na wdrożenie w innych polskich LGD. Należy zwrócić 

jedynie uwagę, że nieco myląca jest nazwa zespołu. Zajmował się on nie ewaluacją (czyli 

badaniem, które ma wieloaspektowo ocenić faktyczne oddziaływanie LSR na społeczność 

lokalną) ale raczej monitoringiem (kontrolą realizacji wskaźników, wykorzystania 

budżetu itd.). 

3.4. Promocja  

 Pracownicy Biura LGD „Białe Ługi” realizowali liczne działania, których celem było 

informowanie społeczności lokalnej o zapisach LSR oraz o możliwościach pozyskiwania 

wsparcia w ramach jego wdrażania. Działania te miały również wpływ na budowanie 

rozpoznawalności Stowarzyszenia oraz jego wizerunku. Zastosowano następujący sposoby 

docierania z informacjami do mieszkańców obszaru LGD: 
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 Strona internetowa – jest to ważny kanał komunikacji, który szczególnie często 

wykorzystywany jest przez wnioskodawców poszukujących szczegółowych 

informacji na temat naborów. W porównaniu z witrynami internetowymi wielu innych 

polskich LGD, strona „Białych Ługów” nie prezentuje się najgorzej. Z pewnością 

mogłaby ona jednak w przyszłości zostać znacznie ulepszona – przede wszystkim pod 

kątem estetyki, jak również funkcjonalności. Wątpliwości badaczy wzbudziła w kilku 

miejscach aktualność danych zamieszczonych na stronie. Warto byłoby przejrzeć 

stronę internetową i skontrolować aktualność wszystkich dostępnych na niej treści,  

 Strona LGD w portalu społecznościowym Facebook – wykorzystywanie portali 

społecznościowych jest bardzo dobrą praktyką, niestety cały czas niezbyt powszechną 

wśród polskich LGD. Strona „Białych Ługów” na Facebooku jest prowadzona dość 

umiejętnie – często udostępniane są nowe materiały i jest ona dobrą wizytówką LGD, 

 Wydarzenia lokalne - Uczestnictwo we wszystkich lokalnych inicjatywach i promocja 

LGD (stoisko z ulotkami i materiałami informacyjnymi), 

 Wydawanie bezpłatnego kwartalnika „Białe Ługi”. Biuletyn zawierał informacje 

o działalności LGD „Białe Ługi” oraz o zasadach przyznawania środków w ramach 

wdrażania LSR, 

 Wydawanie innych bezpłatnych publikacji, np. przewodnika po gospodarstwach 

agroturystycznych, 

 Rozdawanie gadżetów promocyjnych, np. w czasie imprez lokalnych, 

 Spotkania w gminach z mieszkańcami - przekazanie informacji mieszkańcom obszaru 

LGD „Białe Ługi” o zasadach przyznawania środków, 

 Filmy promocyjne o poszczególnych gminach, 

 Wiadomości wysyłane mailem do członków Stowarzyszenia.  

 Powyższa lista sposobów docierania z informacjami do mieszkańców LGD wskazuje, 

że wykorzystano szeroki zestaw środków komunikacyjnych. Taka ich dywersyfikacja 

zasługuje na dobrą ocenę. Dzięki temu Lokalnej Grupie Działania udało się dotrzeć ze swoim 

przekazem do dużej liczby odbiorców.  
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Uczestnicy/ odbiorcy działań promocyjnych 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Informowanie o 

obszarze 

działania LGD 

oraz o LSR 

55219 83000 133000 36000 5820 3500 

Wydarzenia o 

charakterze 

promocyjnym 

61205 21300 30000 32450 66000 32900 

 

 W kontekście promocji warto wspomnieć również o udziale przedstawicieli LGD 

w licznych targach, nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego, ale również 

w innych regionach Polski. Działalność ta ma co prawda mniejsze znaczenie dla 

rozpowszechniania informacji na temat LSR, jest ona jednak bardzo ważna w kontekście 

promowania obszaru LGD. 

3.4.1. Rozpoznawalność Lokalnej Grupy Działania 

 O skuteczności prowadzonych działań promocyjnych świadczyć może m.in. 

rozpoznawalność Lokalnej Grupy Działania. Badania prowadzone w przeszłości przez ŚBRR 

wskazywały, że LGD „Białe Ługi” jest wyjątkowo słabo rozpoznawalne. To z pewnością 

nieadekwatny wynik wynikający z błędnej metodologii i złej realizacji tych badań. Niestety 

przeprowadzone badania ewaluacyjne nie stworzyły możliwości zebrania bardziej rzetelnych 

danych na ten temat. Wymagałoby to przeprowadzenia terenowych badań ilościowych na 

reprezentatywnej losowej próbie, co niestety jest przedsięwzięciem kosztownym. Mimo to, 

ankiety zrealizowane wśród mieszkańców obszaru LGD pozwalają na sformułowanie kilku 

wniosków odnośnie promocji Lokalnej Grupy Działania i z tego względu ich wyniki są warte 

prześledzenia.  

 Pierwsze pytanie, zadane respondentom w badaniu ilościowym dotyczyło właśnie 

rozpoznawalności LGD. Aż 81% badanych osób słyszało o Stowarzyszeniu. Ten bardzo 

dobry wynik nie może zostać uznany za w pełni wiarygodny - przypuszczalnie wpłynął na 

niego sposób docierania do respondentów, którzy nie byli dobierani w sposób całkowicie 
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losowy. Najlepiej świadczy o tym fakt, że aż 30% z nich deklarowało, że składało bądź 

planowało składać wnioski o dofinansowanie projektu przez LGD. W tym kontekście należy 

jednak zwrócić uwagę, że sukcesem komunikacyjnym LGD było dotarcie do potencjalnych 

beneficjentów.  

 Pozytywnie na rozpoznawalność Lokalnej Grupy Działania wpływa z pewnością jej 

charakterystyczna nazwa, która jest unikatowa i zapada w pamięć. Odróżnia to badane 

Stowarzyszenie od wielu innych LGD w Polsce. 

 

 Należy zwrócić uwagę na konstrukcję pytania o rozpoznawalność, które było bardzo 

ogólne. Mieszkańcy, którzy słyszeli o LGD niekoniecznie muszą wiedzieć o Stowarzyszeniu 

coś więcej. Aby pogłębić wiedzę na ten temat, respondentom, którzy stwierdzili, że słyszeli 

o LGD, zadawano dodatkowe pytanie. Dotyczyło ono znajomości różnych obszarów 

działalności Stowarzyszenia.  

 Jak zostało to już wspomniane, aż 30% badanych mieszkańców obszaru LGD składało 

bądź planowało składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów. Warto zwrócić uwagę, 

że jednocześnie 33% respondentów korzystało z doradztwa w Biurze LGD. Ta rozbieżność 

wskazuje, że mieszkańcy zgłaszają się do Biura także z pytaniami niedotyczącymi wdrażania 

LSR. Mogą one być np. związane z licznymi innymi projektami (PO KL, Fundusze 

81% 

19% 

Czy słyszał/a Pan/Pani o działającym w tym 
regionie stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania (LGD) "Białe Ługi" (n=350) 

Tak Nie
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Szwajcarskie), które były realizowane przez Lokalną Grupę Działania. Potwierdzać może to 

fakt, że aż 42% badanych uczestniczyło w takich projektach.  

 Sukcesem LGD były z pewnością wydarzenia i imprezy organizowane na obszarze 

działalności Stowarzyszenia. Brało w nich udział aż 69% badanych osób i z pewnością 

pozytywnie wpłynęły one na rozpoznawalność Lokalnej Grupy. Ważnym aspektem 

działalności „Białych Ługów” są także szkolenia i spotkania aktywizujące w gminach. Do 

uczestnictwa w nich przyznało się 44% respondentów. Wysoka, 81-procentowa, 

rozpoznawalność LGD wśród badanych osób idzie w parze z dużą ich wiedzą na temat 

projektów zrealizowanych dzięki LGD. Aż 83% osób stwierdziło, że zna takie projekty 

z terenu swojej gminy. To godny podkreślenia fakt. Problemem wielu Lokalnych Grup 

Działania jest to, że mieszkańcy obszaru objętego LSR nie łączą dofinansowanych projektów 

z działalnością LGD. Pomimo iż mieszkańcy zazwyczaj znają ich efekty, to nie oddziałują 

one pozytywnie na wizerunek Partnerstwa. W przypadku „Białych Ługów” jest inaczej – 

wiedza odnośnie dofinansowanych projektów przyczynia się budowania rozpoznawalności 

i pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia. 
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Tak; 83% 

Tak; 44% 

Tak; 69% 

Tak; 42% 

Tak; 33% 

Tak; 30% 

Nie; 17% 

Nie; 56% 

Nie; 31% 

Nie; 58% 

Nie; 67% 

Nie; 70% 

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

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

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

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

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

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

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

Ługi"? (n=288) 
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3.4.2. Preferowane przez mieszkańców kanały komunikacji 

 Niezwykle ważną kwestią w perspektywie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju 

jest budowa skutecznego planu komunikacyjnego. Bardzo przydatne w tym zakresie mogą 

być zebrane w czasie badania ewaluacyjnego dane dotyczące preferowanych przez 

mieszkańców obszaru LGD kanałów komunikacji. 

 Według znacznej części mieszkańców, najbardziej skutecznym kanałem komunikacji 

z nimi jest Internet – strony Lokalnej Grupy Działania, witryny internetowe urzędów gmin 

oraz portale społecznościowe. Są to kanały, które były wykorzystywane w ostatnich latach 

przez Biuro Stowarzyszenia. W przyszłości konieczne jest zatem podtrzymanie tej 

pozytywnej działalności. Należy jednak pamiętać, że Internet umożliwia dotarcie jedynie do 

specyficznej grupy odbiorców. Jak wskazują wyniki analiz prowadzonych przez ekspertów 

Fundacji Socjometr dla Lokalnych Grup Działania z całej Polski, Internet jest 

wykorzystywany do zdobywania informacji o LGD przede wszystkim przez osoby młode, 

które znają Stowarzyszenie i chcą z nim współpracować. Strona internetowa LGD jest 

zazwyczaj głównym źródłem informacji dla potencjalnych beneficjentów szukających 

dofinansowania dla swoich projektów. A zatem, chociaż jest to ważny kanał komunikacji, 

to należy wykorzystywać także inne sposoby docierania do przedstawicieli 

społeczności lokalnej. 

 Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują, że dobrym sposobem 

informowania o działalności LGD są gazety lokalne, których kilka wychodzi na 

analizowanym obszarze. Ten sposób komunikacji może być odpowiedni zwłaszcza 

w odniesieniu do osób starszych, które nie korzystają z Internetu. Dobre efekty może 

przynosić także uczestnictwo przedstawicieli LGD w imprezach lokalnych. Jak można się 

było o tym przekonać we wcześniejszej części raportu, są to wydarzenia dobrze 

wypromowane wśród mieszkańców obszaru. Trzeba jednak zaznaczyć, że w tym przypadku 

pewność respondentów co do skuteczności tego sposobu komunikowania była mniejsza – 

34% uznało go za „raczej skuteczny”, podczas gdy pełną wiarę w jego skuteczność 

zaprezentowało 29% badanych. Podobnie oceniono rolę znajomych i rodziny, jako 

potencjalnych informatorów o działalności LGD. Widać, że odbiorcom zależy na 

informacjach czerpanych „z pierwszej ręki”, a więc np. bezpośrednio ze strony LGD.  

 Respondenci byli dość sceptycznie nastawieni do skuteczności komunikowania się 

z nimi za pomocą tablic informacyjnych oraz billboardów i plakatów. Zostały one ocenione 
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gorzej niż omawiane powyżej kanały komunikacji. Podobnie było w przypadku ulotek 

pozostawianych w miejscach publicznych, takich jak sklepy. Dość realistycznie oceniono 

także skuteczność spotkań informacyjnych organizowanych przez LGD. Respondenci uznali 

prawdopodobnie, że w takich spotkaniach może siłą rzeczy wziąć udział jedynie niewielka 

część mieszkańców gminy. Co ciekawe, inaczej niż ma to miejsce w „statystycznych” 

miejscowościach na obszarach wiejskich w Polsce, respondenci są raczej podzieleni w kwestii 

oceny skuteczności ogłoszeń parafialnych jako kanału komunikacji. 
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18% 
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Gazeta lokalna

Biuletyn LGD "Białe Ługi"

Strony internetowe LGD

Strony urzędu gminy

Portale społecznościowe

Znajomi i rodzina

Ulotki i foldery pozostawione w
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Ogłoszenia parafialne
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Tablice informacyjne

Zorganizowane przez LGD spotkania
informacyjne

Bardzo skuteczny Raczej skuteczny Trudno powiedzieć

Raczej nieskuteczny Zdecydowanie nieskuteczny
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3.5. Projekty współpracy 

 W okresie wdrażania Lokalnej Strategii rozwoju 2008-2013 LGD „Białe Ługi” 

realizowało aż 3 projekty współpracy. Dane na ich temat zamieszczone są w poniższej tabeli.  

Okres Nazwa projektu Wartość całkowita 

projektu 

01.02.2011-

30.09.2012 

Dziedzictwo Naszą Atrakcją 97 438,62 

20.03.2012-

31.12.2013 

Śliwkowy Obszar Turystyczny 46442,21 

03.09.2012-

31.12.2014 

Szlak Przygody 78963,99 

 

 Projekt „Dziedzictwo naszą Atrakcją – D.N.A.” zrealizowany został dzięki 

współpracy aż 7 LGD z 5 województw.  Jego głównym celem była wzajemna i wspólna 

promocja regionów, z których pochodzili poszczególni partnerzy. Obejmowała ona targi 

zorganizowane na terenie każdego z partnerskich LGD oraz wydanie publikacji w postaci 

przewodnika po regionach partnerskich. Ogłoszono również konkurs, w ramach którego 

młodzież przygotowywała prace opisujące dziedzictwo kulturowe ich małych ojczyzn: 

znikające zawody, legendy. Zwycięzcy pojechali na obóz, który odbył się w województwie 

zachodniopomorskim.  

 „Śliwkowy Obszar Turystyczny” (Plum Area Turism) był międzynarodowym 

projektem współpracy. Oprócz LGD „Białe Ługi” uczestniczyło w nim Stowarzyszenie LGD 

„Na śliwkowym szlaku” oraz 2 partnerów zagranicznych:  Partnerstvo BACHUREŃ  ze 

Słowacji i CSERHATALJA LEADER NONPROFIT LTD. z Węgier. Głównym celem 

projektu była wspólna promocja oraz wymiana doświadczeń w zakresie przetwórstwa śliw 

i innych owoców oraz kreowanie produktu turystycznego związanego ze śliwami. 

Koordynatorem projektu było LGD "Na Śliwkowym Szlaku". Według informacji dostępnych 

na stronie projektu obejmował on następujące działania: 

 promocja oferty "śliwkowej"(wspólna bazę śliwkowych wydarzeń i produktów) 

 międzynarodowa strona internetowa, 
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 spotkania robocze koordynatorów, 

 wizyty studyjne, 

 przyznawanie międzynarodowych certyfikatów wydarzeniom i produktom 

śliwkowym, 

 wydanie folderu. 

 Trzeci z wymienionych w powyższej tabeli projektów realizowany był przez 

6 Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego: „Białe Ługi", „Wokół Łysej 

Góry”, „Dorzecze Bobrzy”, „Krzemienny Krąg”, „Nad Czarną i Pilicą” oraz Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Projekt „Szlak Przygody” zasługuje na szczególną uwagę. 

Doprowadził on do powstania największego turystycznego produktu sieciowego w Polsce 

opartego na programie lojalnościowym. Stworzony Szlak łączy „Krainy” oferujące atrakcje 

różnego rodzaju, można go zwiedzać w całości bądź wybierać poszczególne jego elementy. 

Długość całego Szlaku to aż 850 km. Jest to innowacyjne działanie w skali polskiej, które 

może pomóc w większym stopniu zaistnieć województwu świętokrzyskiemu na turystycznej 

mapie Polski i Europy. 

 W odniesieniu do projektów współpracy zrealizowanych przez LGD „Białe Ługi” 

należy stwierdzić, że ich wybór nie był przypadkowy. Zakres tematyczny podejmowanych 

działań był bowiem całkowicie zbieżny z celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Realizacja projektów współpracy przyczyniała się więc do generowania dodatkowego 

impulsu sprzyjającego osiąganiu wyznaczonych celów strategicznych. To bardzo dobre 

posunięcie.  

 Realizowane projekty były innowacyjne i sprzyjały zawiązywaniu długotrwałej 

współpracy pomiędzy realizującymi je partnerami. Ich efektem była nie tylko wymiana 

doświadczeń i nawiązywanie relacji pomiędzy różnymi Lokalnymi Grupami Działania, ale 

przede wszystkim konkretne, namacalne produkty, które mogły przyczynić się do rozwoju 

obszaru LGD „Białe Ługi”. Realizację projektów współpracy przez to Stowarzyszenie należy 

ocenić jednoznacznie pozytywnie i pozostaje mieć nadzieję, że tego typu inicjatywy będą 

także podejmowane w przyszłym okresie programowania.  
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3.6. Wrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

3.6.1. Zmiany w LSR 

 W poniższej tabeli zamieszczona została kompletna lista zmian, jakim poddawano 

Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną przez LGD „Białe Ługi”. 

Rok Zmiana 

2009  zmiany w procedurach zgodności z LSR 

 zmiany w procedurach wyboru przaz LGD 

 zmiany w procedurach odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego 

2010  brak 

2011  zmiana limitu środków na działania Osi 4 

 zmiana harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej 

wiadomości… 

 zmiana kryterium strategicznego w kryteriach wyboru działania "małe projekty' 

 zmiana składu organu decyzyjnego po wyborach 

2012  zmiana procedury wyboru operacji  

 zmiana procedury oceny zgodności z LSR 

 zmiana procedury oceny wg lokalnych kryteriów 

 zmiana LSR o dodatkowe zadania  

 zmiana limitu środków na poszczególne działania  

 zmiana harmonogramu przewidzianych terminów podawania do publicznej 

wiadomości 

 zmiany harmonogramu realizacji LSR - przesunięcia w budżecie LSR dla każdego 

roku jej realizacji 

 zmiana  w kryteriach wyboru działania tworzenie i rozwój mikroprzedsieborstw 

 zmiana Regulaminu Rady ( dodanie paragrafu z możliwością oceny wniosków za 

pośrednictwem systemu e-LGD) 

2013  zmiana harmonogramu przewidzianych terminów podawania do publicznej 

wiadomości 

 zmiana limitu środków na poszczególne działania  

 zmiana w kryteriach wyboru operacji ( o nowe przedsięwzięcia z zadań 

dodatkowych) 
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 zmiany w budżecie  oraz matrycach finansowych i logicznych z celami LSR 

 zmiana matryc z harmonogramem realizacji LSR oraz z budżetem LSR dla 

każdego roku jej realizacji 

 zmiana w zakresie rozszerzenia uprawnień Zarządu 

2014  zmiana harmonogramu przewidzianych terminów podawania do publicznej 

wiadomości 

 zmiana w budżecie pomiędzy  poszczególne działania  

 zmiana składu organu decyzyjnego po wyborach 

 

 Lokalna Strategia Rozwoju nie była poddawana radykalnym zmianom. To dobrze 

świadczy o jakości dokumentu strategicznego. Wprowadzone do niego modyfikację były 

w większości podyktowane dążeniem do maksymalnego wykorzystania środków dostępnych 

na wdrażanie LSR. Z tego względu przesuwano terminy naborów oraz przesuwano środki 

finansowe pomiędzy poszczególnymi działaniami. To rutynowe kroki podejmowane przez 

niemal wszystkie Lokalne Grupy Działania. Zasługują one na pozytywną ocenę i wskazują, że 

monitoring stanu wdrażania LSR prowadzony był na bieżąco. Pozwoliło to na odpowiednią 

reakcję na pojawiające się problemy z realizacją budżetu i osiąganiem wskaźników. 

W efekcie tego „Białe Ługi” były jednym z najsprawniej realizujących budżet LGD 

w województwie świętokrzyskim. Dzięki temu przyznano mu bonus w postaci dodatkowych 

środków na wdrażanie LSR, co śmiało można nazwać sukcesem Stowarzyszenia.  

3.6.2. Osiąganie wskaźników i ocena dokumentu strategicznego 

 Ewaluowana Lokalna Strategia Rozwoju została stworzona we współpracy z władzami 

samorządowymi oraz ówczesnymi członkami Stowarzyszenia. Było to dobrym rozwiązaniem. 

Wiele LGD-ów z całej Polski popełniło błąd powierzając tworzenie dokumentu 

strategicznego firmom zewnętrznym, co zazwyczaj bardzo negatywnie wpływało na ich 

jakość. Lepszym rozwiązaniem jest samodzielne tworzenie LSR-u. Z drugiej strony warto 

jednak korzystać przy tym z doradztwa ekspertów – może to pozwolić na uniknięcie błędów, 

które skomplikują wdrażanie LSR.  

 Biorąc pod uwagę, że LSR była skonstruowana przez Samorządowców i członków 

Stowarzyszenia, można powiedzieć, że dokument strategiczny był stworzony w sposób 

niejako oddolny – to przedstawiciele społeczności lokalnej podjęli decyzję odnośnie celów, 
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do których osiągnięcia będą dążyć. Niestety nie zapobiegło to błędom, które odbiły się na 

rezultatach wdrażania LSR. 

 Problemy z realizacją wskaźników pojawiły się w obrębie działań „Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. 

Jedna z przyczyn tego stanu rzeczy jest prawdziwym paradoksem – LSR wdrażane przez 

LGD „Białe Ługi” miało poprawnie skonstruowane wskaźniku produktu. Wszystkie one były 

mierzalne i pozwalały na rzetelne i trafne monitorowanie efektów wdrażania LSR. Można to 

zatem uznać za sukces twórców dokumentu strategicznego, ponieważ powszechnym 

zjawiskiem w Lokalnych Strategiach Rozwoju jest błędnie skonstruowana matryca logiczna. 

Paradoksem jest to, że dzięki poprawnie określonym wskaźnikom doskonale widoczne są 

wszystkie niedociągnięcia w realizowanych przedsięwzięciach. 

 W poniższej tabeli zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące stopnia 

realizacji wskaźników (stan na 31.05.2015). Na zielono zaznaczone zostały wartości 

wskaźników, które osiągnęły/ przekroczyły docelową wartość, na pomarańczowo oznaczono 

zaś wskaźniki, które osiągnięto na zadowalającym poziomie. Kolor czerwony oznacza 

nieosiągnięcie wartości docelowej danego wskaźnika.  
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Wzrost liczby 
biletów 

sprzedanych w 

Zespole 
Pałacowym w 

Kurozwękach i do 

Synagogi w 
Szydłowie łącznie 

w porównaniu do 

ilości za rok 2009 

125101 

Rejestracja 
wskaźnika 

nastąpi w 

roku 2015 

30

% 

Cel szczegółowy 

1.1 

Wzbogacenie 

oferty 
turystycznej 

obszaru LGD o 

atrakcyjne i 
konkurencyjne 

produkty 

turystyczne 
generujące 

nowe miejsca 

pracy w 
sektorze 

turystycznym 

Liczba osób 
korzystających z 

nowych lub 

zmodernizowanyc
h produktów 

turystycznych w 

ramach LSR 

0 8383 3989 

Przedsięwzięcie nr 1.1.1 

Wykreowanie nowych lub 

wsparcie istniejących 

produktów turystycznych 

Liczba nowych 
produktów 

3 4 

Przedsięwzięcie nr 1.1.2 

Wzbogacenie infrastruktury 

turystycznej w tym rezerwatu 

Białe Ługi 

Liczba 

nowopowstałych lub 
istniejących 

obiektów 

infrastruktury 
turystycznej, które 

otrzymały wsparcie 

12 13 

Przedsięwzięcie nr 1.1.3 

Rozszerzenie zakresu usług 

turystycznych i 
okołoturystycznych na 

terenie LGD 

Liczba powstałych 

lub istniejących 
działalności 

gospodarczych 

sektora 

turystycznego 

objętego wsparciem 

2 9 

Przedsięwzięcie nr 1.1.4 

Wsparcie obiektów 

gastronomii lokalnej 

Liczba obiektów 

gastronomii 

lokalnej, które 
uzyskały wsparcie 

1 1 

Wzrost obłożenia 
miejsc 

noclegowych w 

gospodarstwach 
agroturystycznych 

w porównaniu do 

stanu w roku 2009 

16% 

Rejestracja 
wskaźnika 

nastąpi w 

roku 2015 

20

% 

Cel szczegółowy 

1.2 

Spójny zakres 
promocji i 

informacji 

turystycznej 

obszaru LGD 

Liczba osób 

objętych 
działaniami 

promocyjnymi i 

informacyjnymi w 
ramach LSR 

0 52871 40000 

Przedsięwzięcie nr 1.2.1 

Stworzenie narzędzi 

promocji obszaru LGD 

Liczba nowych 
narzędzi 

promujących obszar 

LGD 

27 25 

Cel szczegółowy 
Odsetek osób 
deklarujących 

0 Rejestracja 
wskaźnika 

30% Przedsięwzięcie nr 1.3.1 Liczba 
wybudowanych 

28 28 
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1.3 

Podniesienie 

atrakcyjności 
przestrzeni 

publicznej 

obszaru LGD 

poprawę estetyki 

oraz użyteczności 
przestrzeni 

publicznej w roku 

2015 w stosunku 
do 2010  

 

 

 

 

nastąpi w 

roku 2015 

Boiska sportowe 

 

boisk 

Przedsięwzięcie nr 1.3.2 

Utworzenie placów zabaw 

dla dzieci 
Liczba 

wybudowanych 
placów zabaw 

36 32 
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Liczba produktów 
lokalnych na liście 

produktów 
tradycyjnych 

Ministerstwa 

Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 

3 

Rejestracja 
wskaźnika 

nastąpi w 
roku 2015 

5 

Cel szczegółowy 

2.1 

Wykreowanie 

komercyjnych, 
atrakcyjnych i 

rozpoznawalnyc

h produktów 
lokalnych 

 Liczba 

oferowanych na 
terenie LGD 

produktów 

lokalnych 

25 

Rejestracja 
wskaźnika 

nastąpi w 
roku 2015 

40 

Przedsięwzięcie nr 2.1.1 

Komercjalizacja produktów 

lokalnych 

Liczba 

skomercjalizowanyc

h produktów 
lokalnych 

10 10 

Przedsięwzięcie nr 2.1.2 

Opracowanie marki produktu 

lokalnego 

Liczba stworzonych 
markowych 

produktów 

lokalnych 

4 4 

Przedsięwzięcie nr 2.1.3 

Utworzenie sklepiku z 

produktami lokalnymi 

Liczba powstałych 

sklepików 
1 2 

Przedsięwzięcie nr 2.1.4 

Zorganizowanie wydarzeń 

promujących produkt lokalny 

Liczba wydarzeń 
promujących 

produkt lokalny 

51 50 

Wzrost liczby 
inicjatyw 

podejmowanych 

przez organizacje 
pozarządowe z 

terenu LGD w 

porównaniu do 
roku 2009 

0 

Rejestracja 

wskaźnika 
nastąpi w 

roku 2015 

30 

Cel szczegółowy 

2.2 

Pobudzanie 

aktywności 

lokalnej 

Liczba 

zarejestrowanych 

w KRS 
organizacji 

pozarządowych na 

terenie LGD 

155 

Rejestracja 

wskaźnika 
nastąpi w 

roku 2015 

170 

Przedsięwzięcie nr 2.2.1 

Integracja i pobudzenie 
aktywności mieszkańców 

Liczba 

zrealizowanych 

wydarzeń 

55 55 

Przedsięwzięcie nr 2.2.2 

Poprawa stanu technicznego 
świetlic oraz rozszerzenie 

działalności aktywizującej 

Liczba świetlic 

objętych wsparciem 
56 50 
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mieszkańców 

Przedsięwzięcie nr 2.2.3 

Utworzenie lub modernizacja 

targowiska 

Liczba stworzonych 

lub 

zmodernizowanych 
targowisk 

1 1 

Przedsięwzięcie nr 2.2.4 

Zwiększenie jakości oraz 
dostępności usług 

rekreacyjnych i 

edukacyjnych dla osób 50+ 

Liczba wspartych 

działalności 
prowadzonych przez 

osoby 50+ lub 

działających na 
rzecz osób 50+ 

1 1 

Liczba wspartych 

działalności 

gospodarczych 
prowadzonych przez 

osoby 50 + lub 

działających na 
rzecz osób 50+ 

0 2 

Liczba 
zorganizowanych 

wydarzeń 

skierowanych do 
osób 50+ lub 

zorganizowanych 

przez osoby 50+ 

12 10 

Liczba miejsc lub 
obiektów 

dostosowanych pod 

potrzeby osób 50+ 

10 8 
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 Najwięcej przedsięwzięć w ramach wdrażania LSR zrealizowano w ramach „Małych 

Projektów” oraz „Odnowy i rozwoju wsi”. Widać to doskonale dzięki danym zamieszczonym 

w poniższej tabeli, które dotyczą ilości złożonych wniosków w każdym z 4 rodzajów działań 

dofinansowywanych w ramach wdrażania Strategii. 

  

Małe projekty Odnowa 

 i rozwój wsi 

Tworzenie i 

rozwój 

mikroprzedsiębi

orstw 

Różnicowanie                

w kierunku 

działalności 

nierolniczej 

2009 83 - - - 

2010 54 18 2 2 

2011 91 13 4 1 

2012 25 8 2 4 

2013 26 34 14 3 

2014 38 5 - - 

Razem 317 78 22 10 

 

 Na podstawie danych z dwóch powyższych tabel można stwierdzić, że porażką LGD 

było słabe zaangażowanie przedsiębiorców i rolników we wdrażanie LSR. Dane dotyczące 

zrealizowanych operacji wskazują ponadto na zróżnicowane wykorzystanie środków przez 

poszczególne gminy. Informacje zamieszczone w poniższej tabeli pozwalają domyślać się, że 

w gminie Gnojno dominowały duże projekty realizowane w ramach „Odnowy”, podczas gdy 

w Pierzchnicy większą rolę we wdrażaniu LSR odegrali mieszkańcy i organizacje 

pozarządowe.  
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Gmina Wypłacone środki 

(wszystkie działania) 

Ilość wniosków 

Bogoria 875369,92 17 

Chmielnik 1474089,03 23 

Daleszyce 738041,68 22 

Gnojno 512892,88 5 

Pierzchnica 828492,2 28 

Raków 405088,18 26 

Staszów 2208579,15 42 

Szydłów 470939,39 26 

  

 Opisywane w tym miejscu różnice w absorbcji środków przez społeczności 

poszczególnych gmin są z pewnością wywołane różną sytuacją w nich panującą. Faktem jest, 

że są gminy, w których społeczność jest po prostu mniej aktywna i wnioski o dofinansowanie 

nie są składane. To dobre wytłumaczenie, ale niewystarczające. Gminy tworzące LGD 

znajdują się w bliskim sąsiedztwie i mimo, że występują pomiędzy nimi pewne różnice, to 

zamieszkujące je społeczności nie dzielą przepaści kulturowe. Potencjał aktywności jest na 

całym terenie zbliżony – kwestią lokalnej dynamiki jest to, jak jest on wykorzystywany. 

Należy na to zwrócić uwagę, ponieważ ma to wpływ na wdrażanie LSR na całym obszarze. 

Gorsze wyniki słabszych gmin powodują trudności w osiągnięciu wskaźników. Co więcej, 

niewielka ilość zrealizowanych projektów powoduje, że LGD jest praktycznie nieobecne 

w życiu miejscowej społeczności. Trudno zatem realizować wobec niej idee podejścia 

LEADER, które zakłada, że skutkiem wdrażania LSR powinien być trwały rozwój oparty 

o kapitał społeczny, a więc wzajemne relacje, współpracę, zaufanie. Lokalne Grupy Działania 

mogą oddziaływać w ten sposób – zdarzają się przypadki, w których LGD jest ważnym 

stymulatorem aktywności lokalnej, który doprowadza do powstawania nowych organizacji 

pozarządowych i większego zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności. Nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby podobną rolę spełniały „Białe Ługi”. Wymaga to jednak starannego 
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przemyślenia opisywanego tu problemu „nierówności” pomiędzy gminami i uwzględnienie 

w nowym LSR sposobów przeciwdziałania im.  

 Oprócz opisanych powyżej nierówności między gminami oraz konstrukcji 

wskaźników można wyróżnić jeszcze 2 przyczyny problemów z osiągnięciem docelowych 

wartości wskaźników produktów w LGD „Białe Ługi”. Pierwsza z nich nie jest bezpośrednio 

związana z działalnością Stowarzyszenia, więc nie będzie ona bardziej dogłębnie 

analizowana. Przyczyną tą był sposób działania instytucji wdrażających pomoc – wielu 

wnioskodawców, szczególnie z sektora gospodarczego, odstraszała biurokracja związana ze 

staraniem się o dotację i późniejszym jej rozliczaniem. Jest to w zasadzie problem 

ogólnopolski i LGD „Białe Ługi” ucierpiały w jego skutek w takim samym stopniu, jak inne 

Lokalne Grupy Działania.  

 Warta głębszego przeanalizowania jest za to czwarta przyczyna problemów 

w osiąganiu wskaźników w czasie wdrażania ewaluowanego LSR. Chodzi tu o cele główne, 

do których osiągnięcia miała przyczynić się Lokalna Strategia Rozwoju. Były one związane 

z rozwojem turystyki na obszarze LGD oraz powstawaniem i promowaniem produktów 

lokalnych.  

 LSR wdrażane przez „Białe Ługi” różniło się od wielu innych dokumentów 

strategicznych przygotowywanych przez polskie LGD tym, że było oparte na wizji 

i zawierało kompletny plan jej osiągnięcia. To naprawdę rzadko spotykane. Częściej zdarza 

się, że Strategie są tak konstruowane, by każdy potencjalny beneficjent mógł z nich 

skorzystać, a więc zakładają bardzo szeroki wachlarz możliwych do realizacji projektów. 

Dzięki temu niwelowane są problemy z realizacją wskaźników, a zarazem wdrażanie LSR 

przyczynia się do aktywizacji lokalnej społeczności, ponieważ wielu jej przedstawicieli chce 

ubiegać się o dofinansowanie. Taka pozbawiona wizji Strategia nie spełnia jednak swojej 

podstawowej roli – nie wyznacza kierunku rozwoju obszaru, a zatem nie generuje jakichś 

trwałych efektów, które mogłyby stać się podstawami rozwoju społeczności lokalnej 

w dłuższej perspektywie. Tutaj znów natrafiamy na paradoks, ponieważ ambitne podejście 

autorów LSR, którzy chcieli pchnąć społeczność w korzystną, ich zdaniem, stronę znacznie 

utrudniło realizację LSR. Pozyskiwanie dotacji na inne cele niż te związane z turystyką 

i produktami lokalnymi było utrudnione. Wielu przedsiębiorców, którzy mogli stać się 

potencjalnymi beneficjentami nie włączyło się zatem we wdrażanie LSR.  
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 Kolejna Lokalna Strategia Rozwoju powinna być z pewnością bardziej ogólna, ale 

jedynie w takim sensie, że powinna dopuszczać większe tematyczne zróżnicowanie 

przedsięwzięć. Nie powinno się jednak rezygnować z oparcia jej o konkretną wizję. Mimo 

wszystko stanowiła ona o dużej wartości ewaluowanego LSR. Chociaż nie zrealizowano 

w pełni niektórych wskaźników, to mimo wszystko odniesiono konkretne sukcesy w zakresie 

rozwoju turystyki na obszarze LGD oraz promocji produktów lokalnych. Byłoby to 

niemożliwe, gdyby zabrakło jasnego wytyczenia ścieżki rozwoju oraz zaplanowania całego 

procesu podążania nią. Wydaje się, że możliwe jest pogodzenie tej sugerowanej ogólności 

z konkretną wizją. Być może pomocne byłyby tutaj Lokalne Kryteria Wyboru. Aby to 

wyjaśnić przyjmijmy założenie, że wizja rozwoju obszaru LGD w przyszłości również oparta 

byłaby o turystykę. LSR mogłaby dopuszczać dofinansowanie dowolnego biznesu, 

np. w ramach realizacji celu „pobudzanie przedsiębiorczości”. W czasie oceny wniosków 

dodatkowe punkty byłby jednak przyznawane tym biznesom, które sprzyjają rozwojowi 

turystyki. Preferowane będą zatem projekty zgodne z wizją rozwoju, ale jeśli takowe się nie 

pojawią to wskaźnik i tak zostanie zrealizowany dzięki przedsiębiorcom, którzy będą 

zakładać lub rozwijać firmy z innych branż niż turystyczna. Jest to oczywiście tylko przykład, 

jak praktycznie można by rozwiązać ten problem. W każdym razie warto jeszcze raz 

podkreślić, że nie powinno się rezygnować z posiadania konkretnej wizji rozwoju regionu, 

ponieważ LSR na niej oparte było czymś, co pozytywnie wyróżniało „Białe Ługi” spośród 

innych LGD. 

 Przy określaniu wizji, na której będzie oparta przyszła LSR nie można jednak 

powtórzyć błędu, który został popełniony w czasie tworzenia ewaluowanej Strategii. Nie 

przeprowadzono wówczas dobrej diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej. Stało 

się to widoczne zwłaszcza przy realizacji celu związanego z rozwojem turystyki – w tym 

obszarze realizacja wskaźników w zakresie działań związanych z rozwojem 

przedsiębiorczości jest gorsza niż w przypadku celu odnoszącego się do produktów 

lokalnych. Nawet przeprowadzone w ramach ewaluacji badanie ankietowe pokazuje, że nadal 

wielu mieszkańców obszaru LGD nie jest przekonanych, że inwestowanie w turystykę jest 

szansą na rozwój dla ich małych ojczyzn. Z socjologicznego punktu widzenia bardzo łatwo 

jest wskazać czynniki, które za to odpowiadają. Plan rozwoju biznesu opartego na turystyce 

był bardzo dobry, ale konstruując go przeceniono możliwości społeczności lokalnej. Rozwój 

turystyki wymaga by społeczność dysponowała różnymi rodzajami kapitału, takimi jak: 
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 kapitał społeczny – objawia się on m.in. w zdolności do współpracy prze realizacji 

wspólnej wizji, jak zostało to wykazane istnieją spore różnice w tym zakresie między 

poszczególnymi gminami wchodzącymi w skład LGD 

 kapitał kulturowy - tradycje i wiedza odnośnie organizowania turystyki, 

 kapitał ekonomicznym - środki na sfinansowanie przedsięwzięć, które były następnie 

refundowane.  

 W przypadku regionów, które nie mają silnych tradycji w organizowaniu wypoczynku 

szczególnie kłopotliwy jest brak kapitału kulturowego. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, 

jego brak powoduje, że ludzie nie wiedzą jak prowadzi się biznes turystyczny, nie widzą 

możliwości by działalność taka była rentowna i dlatego nie decydują się na jej podejmowanie. 

Taki kapitał kulturowy jest zazwyczaj skupiony w regionach, gdzie turystyka rozwija się od 

pokoleń, np. w Tatrach. Na obszarach, gdzie atrakcje turystyczne trzeba tworzyć od podstaw 

jest on praktycznie nieobecny. Plan rozwoju turystyki nie uwzględniał tej ważnej zmiennej 

leżącej po stronie społeczności lokalnej, co wprost przełożyło się na późniejsze problemy 

z realizacją wskaźników. Aby uniknąć powtórzenia tego błędu konieczne jest 

przeprowadzenie pogłębionej diagnozy społeczności lokalnej. Należy także włączyć 

przedstawicieli społeczności lokalnej, zwłaszcza organizacji pozarządowych 

i przedsiębiorców w tworzenie Strategii. LSR musi w większym stopniu uwzględniać 

oczekiwania i potencjał przyszłych wnioskodawców.  

 Podsumowując wątek oceny LSR można stwierdzić, że w czasie jej tworzenia 

popełniono niewielkie błędy, które przysporzyły później pewnych problemów w czasie jej 

wdrażania. Za trudności w osiąganiu wskaźników są też w dużej mierze odpowiedzialne 

instytucje wdrażające wsparcie (Urząd Marszałkowski, regionalny oddział ARiMR). 

Niemniej jednak ewaluowany dokument miał także szereg mocnych stron, które pozytywnie 

wyróżniały go na tle innych Lokalnych Strategii Rozwoju. Trzeba także jeszcze raz 

podkreślić, że chociaż wskaźniki były poprawnie skonstruowane i dobrze mierzyły efekty 

wdrażania LSR, to nie jest tak, że cele wyznaczone w strategii nie zostały w żadnym stopniu 

osiągnięte. Mimo wszystko zrealizowano szereg ciekawych projektów, które przyczyniły się 

do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru i doprowadziły do powstania nowych 

produktów lokalnych, a „Białe Ługi” korzystnie prezentują się na tle podobnych Lokalnych 

Grup Działania. 
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3.6.3. Zmiany na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju 

 Zagadnienie zmian na obszarze działania LGD jest kluczowym z punktu widzenia 

ewaluacji procesu wdrażania LSR. Niestety pomiar tego zjawiska jest niezwykle trudny – na 

poszczególnego jego aspekty, takie jak np. sytuację na lokalnym rynku pracy, wpływa zbyt 

wiele czynników, aby można było jednoznacznie stwierdzić w jakim stopniu obserwowane 

zmiany są skutkiem oddziaływania Lokalnej Grupy Działania. Niemniej jednak można 

przyjąć, że jeśli badane obszary pokrywają się z działaniami realizowanymi dzięki LGD, to 

wpływ taki miał miejsce.  

 Generalnie można stwierdzić, że większość respondentów dostrzegała pozytywne 

zmiany na terenie swoich gmin. Jedynym wyjątkiem jest tu sytuacja na rynku pracy. Zdaniem 

62% badanych osób w ostatnich 5 latach nie uległa ona poprawie. Co więcej, większość 

mieszkańców negatywnie ocenia rozwój przedsiębiorczości – 55% z nich stwierdziło, że 

w badanym okresie nie powstawały nowe firmy niezwiązane z rolnictwem. Jest to spójne ze 

wskazaniem 61% badanych, którzy uznają, że nie rosła liczba osób, które znajdowały 

zatrudnienie poza rolnictwem. Wskazuje to, że inicjatywy dofinansowane przez LGD 

w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” przynosiły umiarkowane 

efekty. Tym samym analizowana Lokalna Grupa Działania wpisuje się w trendy 

ogólnopolskie. Wsparcie oferowane przez Lokalne Grupy Działania nie przyczyniło się 

w istotny sposób do zmiany sytuacji rolników, a zwłaszcza nie wpłynęło w znaczący sposób 

na kształtowanie wśród nich postaw przedsiębiorczych. Przyczyny tego zjawiska są 

oczywiście skomplikowane. Jest ono uwarunkowane nie tylko kulturowo, ale także 

ekonomicznie – wielu rolników nie ma środków finansowych, które mogłyby zostać 

zainwestowane w nierolniczą działalność gospodarczą. Wielu osobom brak ponadto 

potrzebnych umiejętności i kompetencji. Dodatkowo należy stwierdzić, że sama procedura 

weryfikacji wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zazwyczaj 

była bardzo czasochłonna, co zniechęcało dużą część potencjalnych beneficjentów. Ten 

obszar funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” powinien zostać bardziej 

dogłębnie przebadany pod kątem tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, tak aby 

w przyszłości można było w bardziej zdecydowany sposób stymulować 

przedsiębiorczość rolników.  

 Projekty realizowane dzięki LGD „Białe Ługi” z pewnością pozytywnie wpłynęły na 

stan lokalnych zabytków oraz na ogólnie pojmowaną estetykę przestrzeni publicznej 

w gminach. Pozytywne zmiany w tym zakresie dostrzegało odpowiednio 72 i 77% badanych. 
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Przyczyniły się do tego z pewnością projekty realizowane w ramach „Odnowy i rozwoju 

wsi”. Ankietowani mieszkańcy dostrzegali także pozytywne przemiany w zakresie 

infrastruktury – 88% z nich stwierdziło, że wybudowano nowe drogi lub wyremontowano 

istniejące. Doceniona została także rozbudowa kanalizacji, którą wskazało 82% badanych. Te 

2 wydarzenia trudno bezpośrednio wiązać z działalnością LGD. Wskazują one jednak, że 

obszar objęty LSR-em przechodzi realne przemiany, w które wpisuje się również aktywność 

Stowarzyszenia.  

 Działalność Lokalnej Grupy Działania przyczyniła się do rozwoju turystyki. Aż 63% 

ankietowanych stwierdziło, że w ostatnich 5 latach zwiększył się ruch turystyczny w ich 

gminie, a 57% że pojawiły się nowe miejsca noclegowe. Na rozwój turystyki wpływ miała 

z pewnością także opisywana wcześniej poprawa stanu zabytków oraz estetyki przestrzeni 

publicznej. Dzięki tej synergii maksymalizacji uległy efekty wdrażania LSR. 

 Duże znaczenie dla mieszkańców miały działania w sferze kultury i rekreacji. 

Zdecydowana większość z nich (80%) dostrzegało pojawianie się nowych inicjatyw 

służących kultywowaniu lokalnej tradycji. Zdaniem 76% badanych w ich gminach można 

było dostrzec także zwiększenie się liczby wydarzeń kulturalnych. Nowe formy spędzania 

wolnego czasu zostały wskazane przez 63% badanych. Są to obszary, na które duży wpływ 

mogły mieć projekty dofinansowane przez LGD. Należy zatem stwierdzić, że pozytywne 

efekty wdrażania LSR w sferze kultury i rekreacji są bardzo dobrze dostrzegalne. Są to jednak 

obszary, które wymagają dalszych zdecydowanych wysiłków. Jak będzie można się 

przekonać w dalszej części raportu, dla wielu mieszkańców istotnym problemem jest brak 

atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w ich gminach. 
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3.6.4. Projekty zrealizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ocenie 

mieszkańców 

 Ankietowani mieszkańcy obszaru LGD „Białe Ługi” byli pytani o swoją ocenę 

wybranych projektów zrealizowanych dzięki Stowarzyszeniu. Lista projektów stworzona była 

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

 Analiza zebranych danych wskazuje, że kluczowym czynnikiem wpływającym na 

ocenę poszczególnych projektów dofinansowanych przez LGD ma ich promocja. Jeśli 

mieszkańcy znają dany projekt, to zazwyczaj oceniają go jednoznacznie pozytywnie. 

Oczywiście na znajomość projektów mają duży wpływ nie tylko działania promocyjne, ale 

także miejsce, w którym mieszka dany respondent – lepiej znane są te projekty, które były 

realizowane w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania. Pokazuje to poniższa tabela na 

przykładzie projektu, który miał miejsce w gminie Staszów – budowa boiska sportowego 

w Koniemłotach. Odsetek osób, które znały efekty realizacji tego projektu i oceniają je 

negatywnie jest znikomy. Należy jednak zwrócić uwagę, że w niektórych gminach bardzo 

niewiele osób w ogóle wiedziało o podjętych działaniach. Inaczej jest w gminie Staszów. 

Projekt zna aż 42% jej mieszkańców, a 41% ocenia go pozytywnie. Z analizy tego przypadku 

można wyciągnąć jeszcze jeden optymistyczny wniosek: chociaż projekt był mało znany poza 

obszarem gminy Staszów, to w samym jej obrębie był on dość dobrze wypromowany. Mimo 

iż boisko powstało w pewnym oddaleniu od centrum gminy, to prawie połowa jej 

mieszkańców o nim słyszała. 

Gmina Budowa boiska sportowego w Koniemłotach 

Podobało mi się  Nie podobało mi się Nie znam/ nie uczestniczyłem 

Gnojno 5% 0% 95% 

Daleszyce 11% 3% 86% 

Raków 8% 0% 92% 

Chmielnik 19% 0% 81% 

Staszów 41% 1% 58% 

Pierzchnica 5% 0% 95% 

Bogoria 9% 0% 91% 

Szydłów 21% 1% 78% 
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 Zjawisko zobrazowane powyższym przykładem wskazuje, że dla zachowania 

spójności obszaru LGD warto zadbać o promocję wszystkich projektów. Do mieszkańców 

należy kierować przekaz, że LGD działa na rzecz wszystkich obywateli wszystkich gmin 

wchodzących w skład LGD. Wartością dodaną może tu być fakt, że często zdarza się, że 

projekty realizowane w jednej gminie są inspiracją dla podobnych inicjatyw w gminach 

sąsiednich. Także dlatego warto promować dobre praktyki.  

 Jeszcze raz należy podkreślić, że jeśli mieszkańcy znali dany projekt, to jego efekty 

były oceniane bardzo dobrze. Fakt ten należy z pewnością uznać za sukces LGD „Białe 

Ługi”. Analiza danych pokazuje jednak, że siła oddziaływania poszczególnych projektów 

była zróżnicowana. Z ocenianych działań najsłabiej przebił się do społecznej świadomości 

fakt wydania książki „Las na karczowisku”. Potwierdza to wcześniejszą tezę autora raportu 

o niewielkiej grupie odbiorców tego typu działań na samym obszarze LGD. Nie zaskakuje, że 

niewiele osób znało projekty oddziałujące jedynie na swoje najbliższe otoczenie, takie jak 

utworzenie świetlicy wiejskiej w Gnojni, budowa boiska w Koniemłotach oraz utworzenie 

placu zabaw w Komórkach. Duże oddziaływanie mają projekty, które same w sobie, ze 

względu na swą naturę, mają potencjał promocyjny. Należy tu wskazać przede wszystkim 

festiwale i festyny. Co ciekawe duża rozpoznawalność tego rodzaju imprez nie idzie w parze 

z przekonaniem o silnej potrzebie podejmowania tego typu inicjatyw w przyszłości. Jak 

można to było zobaczyć we wcześniejszym podrozdziale, ankietowani mieszkańcy w sposób 

mniej zdecydowany, niż miało to miejsce np. w przypadku rynku pracy czy infrastruktury 

opowiadali się za podejmowaniem w przyszłości działań w sferze kultury.  

 Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że prawie połowa respondentów znała (45%) 

i pozytywnie oceniała (44%) projekt związany z promocją produktów lokalnych. Wskazuje to 

nie tylko na fakt, że było to dobrze przeprowadzone działanie, ale może to także oznaczać, że 

tego rodzaju inicjatywy są oczekiwane również w przyszłości.  
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Rozdział 5. Podsumowanie.  

5.1. Realizacja wskaźników LSR i budżetu LSR – podsumowanie w ujęciu 

procentowym 

 Jak zostało to opisane w podrozdziale 3.6.2. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 

napotkała trudności w realizacji wskaźników związanych z rozwojem gospodarczym. 

Odnosiły się one zatem do przedsięwzięć realizowanych w ramach „Tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej”. 

W decydujący sposób przyczyniły się do tego instytucje wdrażające wsparcie, chociaż pewne 

błędy popełniono także na etapie tworzenia LSR. Niemniej jednak należy stwierdzić, badane 

Stowarzyszenie osiągnęło bardzo dobre wyniki w zakresie realizacji wskaźników. Dwa 

wskaźniki rezultatu, których pomiar został dokonany w czasie przeprowadzania ewaluacji 

zostały osiągnięte w ponad 100% (dokładnie 210 i 132%). Aż 13 spośród 18 wskaźników 

produktu osiągnęły lub przekroczyły wartość docelową. W przypadku 5 wskaźników 

produktu, których wartości nie osiągnęły wartości docelowych w momencie przeprowadzania 

ewaluacji, dwie miary przekroczyły 70% - ich stan realizacji można zatem uznać za 

zadowalający. Dokładne dane na ten temat zamieszczone są w poniższej tabeli. 

Cel 

ogólny 

Cel 

szczegółowy 

Wskaźnik 

rezultatu 

% osiągnięcia 

wartości 

docelowej 

wskaźnika (stan 

na 31.05.2015) 

Przedsięwzięcie Wskaźniki 

produktu 

% 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej 

wskaźnika 

(stan na 

31.05.2015) 
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Cel 

szczegółowy 

1.1 

Wzbogacenie 

oferty 

turystycznej 
obszaru LGD 

o atrakcyjne i 

konkurencyjn
e produkty 

turystyczne 

generujące 
nowe miejsca 

pracy w 

sektorze 
turystycznym 

Liczba osób 

korzystających z 
nowych lub 

zmodernizowanych 

produktów 

turystycznych w 

ramach LSR 

210% Przedsięwzięcie nr 1.1.1 

Wykreowanie nowych lub 

wsparcie istniejących 
produktów turystycznych 

Liczba nowych 

produktów 

75% 

Przedsięwzięcie nr 1.1.2 

Wzbogacenie infrastruktury 
turystycznej w tym rezerwatu 

Białe Ługi 

Liczba 
nowopowstałych lub 

istniejących 

obiektów 
infrastruktury 

turystycznej, które 

otrzymały wsparcie 

92% 

Przedsięwzięcie nr 1.1.3 

Rozszerzenie zakresu usług 

turystycznych i 
okołoturystycznych na 

terenie LGD 

Liczba powstałych 

lub istniejących 
działalności 

gospodarczych 
sektora 

turystycznego 

objętego wsparciem 

22% 

Przedsięwzięcie nr 1.1.4 

Wsparcie obiektów 

gastronomii lokalnej 

Liczba obiektów 

gastronomii 
lokalnej, które 

uzyskały wsparcie 

100% 
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Cel 

szczegółowy 

1.2 

Spójny zakres 

promocji i 
informacji 

turystycznej 

obszaru LGD 

Liczba osób 

objętych działaniami 

promocyjnymi i 

informacyjnymi w 
ramach LSR 

132% Przedsięwzięcie nr 1.2.1 

Stworzenie narzędzi 
promocji obszaru LGD 

Liczba nowych 

narzędzi 

promujących obszar 

LGD 

108% 

Cel 

szczegółowy 

1.3 

Podniesienie 

atrakcyjności 

przestrzeni 

publicznej 

obszaru LGD 

Odsetek osób 

deklarujących 
poprawę estetyki 

oraz użyteczności 

przestrzeni 
publicznej w roku 

2015 w stosunku do 

2010  

 

 

 

 

Rejestracja 

wskaźnika nastąpi 
w roku 2015 

Przedsięwzięcie nr 1.3.1 

Boiska sportowe 

 

Liczba 

wybudowanych 
boisk 

100% 

Przedsięwzięcie nr 1.3.2 

Utworzenie placów zabaw 

dla dzieci 

Liczba 

wybudowanych 

placów zabaw 

113% 
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Cel 

szczegółowy 

2.1 

Wykreowanie 

komercyjnych 

atrakcyjnych i 

rozpoznawaln

ych 

produktów 
lokalnych 

 Liczba 

oferowanych na 
terenie LGD 

produktów 

lokalnych 

Rejestracja 

wskaźnika nastąpi 
w roku 2015 

Przedsięwzięcie nr 2.1.1 

Komercjalizacja produktów 

lokalnych 

Liczba 

skomercjalizowanyc
h produktów 

lokalnych 

100% 

Przedsięwzięcie nr 2.1.2 

Opracowanie marki produktu 
lokalnego 

Liczba stworzonych 

markowych 

produktów 

lokalnych 

100% 

Przedsięwzięcie nr 2.1.3 

Utworzenie sklepiku z 
produktami lokalnymi 

Liczba powstałych 
sklepików 

50% 

Przedsięwzięcie nr 2.1.4 

Zorganizowanie wydarzeń 
promujących produkt lokalny 

Liczba wydarzeń 
promujących 

produkt lokalny 

102% 

Cel 

szczegółowy 

2.2 

Pobudzanie 

aktywności 
lokalnej 

Liczba 
zarejestrowanych w 

KRS organizacji 

pozarządowych na 
terenie LGD 

Rejestracja 
wskaźnika nastąpi 

w roku 2015 

Przedsięwzięcie nr 2.2.1 

Integracja i pobudzenie 
aktywności mieszkańców 

Liczba 
zrealizowanych 

wydarzeń 

100% 

Przedsięwzięcie nr 2.2.2 

Poprawa stanu technicznego 
świetlic oraz rozszerzenie 

działalności aktywizującej 

mieszkańców 

Liczba świetlic 
objętych wsparciem 

112% 

Przedsięwzięcie nr 2.2.3 

Utworzenie lub modernizacja 

targowiska 

Liczba stworzonych 

lub 
zmodernizowanych 

targowisk 

100% 

Przedsięwzięcie nr 2.2.4 

Zwiększenie jakości oraz 

dostępności usług 
rekreacyjnych i 

Liczba wspartych 

działalności 

prowadzonych przez 

osoby 50+ lub 

działających na 
rzecz osób 50+ 

100% 
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edukacyjnych dla osób 50+ Liczba wspartych 

działalności 

gospodarczych 

prowadzonych przez 
osoby 50 + lub 

działających na 

rzecz osób 50+ 

0% 

Liczba 

zorganizowanych 
wydarzeń 

skierowanych do 

osób 50+ lub 
zorganizowanych 

przez osoby 50+ 

120% 

Liczba miejsc lub 

obiektów 

dostosowanych pod 
potrzeby osób 50+ 

125% 

  

 Budżet zaplanowany na wdrażanie LSR wynosił 12.551.300 zł. Należy pamiętać, że 

„Białe Ługi” należały do wyróżniających się Lokalnych Grup Działania, którym przyznano 

bonus w postaci dodatkowych środków na wdrażanie LSR. Według danych z dnia 31.05.2015 

wydano na ten cel 10.223.568,34 zł. Oznacza to, że budżet został zrealizowany w 81%. 

Wynik ten zostanie z pewnością jeszcze poprawiony – wiele projektów znajduje się 

w końcowej fazie realizacji lub rozliczania. 

5.2. Wnioski z wdrażania LSR 

 Podsumowując wyniki przeprowadzonego przez zespół Fundacji Socjometr badania 

ewaluacyjnego użyteczne będzie wskazanie na główne pozytywne i negatywne wnioski 

dotyczące funkcjonowania LGD oraz wdrażanego przez Stowarzyszenie dokumentu 

strategicznego. Zaprezentowane poniżej listy dobrych praktyk oraz mniej udanych 

przedsięwzięć są swoistym streszczeniem całego raportu, które może być przydatne w czasie 

tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 Pozytywne wnioski płynące z analizy zebranych w czasie badań danych: 

1. W Stowarzyszeniu wypracowany został korzystny sposób zarządzania. Członkowie 

Zarządu byli aktywni, odbywali posiedzenia co najmniej raz w miesiącu. Nie 

odgrywali jedynie fasadowej roli, ale mieli realny wpływ na działalność LGD. 

Z drugiej strony Zarząd pozostawiał jednak sporą autonomię pracownikom Biura. 

Dzięki temu możliwe było realizowanie wielu cennych inicjatyw, które wyszły ze 

strony członków jego zespołu.  
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2. Do dobrych praktyk należy z pewnością zaliczyć powołanie Zespołu Ewaluacyjnego. 

Spełniał on nieco inną rolę niż Komisja Rewizyjna, która jest predystynowana do 

kontrolowania sytuacji finansowej Lokalnej Grupy Działania. Zespół Ewaluacyjny 

skupiał się na merytorycznych zagadnieniach związanych z wdrażaniem LSR. Stały 

i uważny monitoring przyczynił się do łatwiejszego pokonania trudności, które 

pojawiały się w czasie wdrażania LSR. 

3. Lokalna Grupa Działania realizowała ciekawe i nierzadko innowacyjne projekty 

współpracy. Istotne, że ich tematyka była silnie związana z celami, które zostały 

zapisane w LSR. Dzięki temu możliwa była nie tylko wymiana doświadczeń 

i zawiązywanie relacji pomiędzy partnerskimi LGD, ale także realizacja konkretnych 

przedsięwzięć, które korzystnie wpływały na obszar LGD.  

4. LGD „Białe Ługi” było wyjątkowo aktywne i skuteczne w pozyskiwaniu środków 

spoza PROW. Dzięki nim zrealizowano bardzo ciekawe i pożyteczne z punktu 

widzenia społeczności lokalnej projekty. Przyniosło to wiele korzyści. Po pierwsze 

praca w projektach podnosiła kompetencje pracowników Biura. Po drugie, podjęte 

inicjatywy korzystnie wpływały na wizerunek LGD. Po trzecie, dodatkowe środki 

finansowe uzupełniły budżet przeznaczony na funkcjonowanie LGD.  

5. Na bardzo dobrą ocenę zasługują działania związane z tworzeniem i promocją 

produktów lokalnych. Za wystawieniem im wysokiej noty przemawia wiele 

przesłanek. W badaniu ankietowym mieszkańcy pytani byli o znajomość i ocenę 

wybranych projektów dofinansowanych przez LGD. Bardzo wielu respondentów 

(aż 44%) znało projekt związany z promocją produktów lokalnych i oceniało go 

pozytywnie. Ponadto uczestnicy przeprowadzonych warsztatów ewaluacyjnych bardzo 

często wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich lat, które miały miejsce na obszarze 

LGD wskazywali inicjatywy związane z produktami lokalnymi. Owe produkty były 

również bardzo często wskazywane jako ważny zasób społeczności lokalnej.  

 Badania ewaluacyjne ukazały również pewne słabości Lokalnej Grupy Działania 

„Białe Ługi”. Przyszła Lokalna Strategia Rozwoju powinna zostać zaprojektowana w taki 

sposób, by zapobiegać pojawianiu się tych niekorzystnych zjawisk.  

1. Nierównomierne rozłożenie przedsięwzięć dofinansowanych w ramach wdrażania 

LSR na obszarze LGD. Poszczególne gminy bardzo różniły się pod względem ilości 

zrealizowanych na ich terenie operacji. Rekordzistą była gmina Staszów, w której 

wybrano do realizacji aż 42 projekty. Na przeciwległym biegunie znalazła się gmina 
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Gnojno z jedynie 5 zrealizowanymi operacjami. Wydaje się, że z perspektywy idei 

podejścia LEADER korzystniejsze jest zrealizowanie większej ilości małych operacji 

niż dofinansowanie jedynie kilku dużych przedsięwzięć. Nadrzędnym celem istnienia 

Lokalnych Grup Działania nie jest finansowanie inwestycji, ale tworzenie warunków 

do współpracy, aktywizacja mieszkańców i generowanie kapitału społecznego. Takie 

działania sprzyjają bowiem tworzeniu trwałych podstaw rozwoju społeczności 

lokalnej. Oczywiste jest, że gminy dysponują zróżnicowanym potencjałem – i to on 

był przyczyną opisywanych nierówności. Lokalna Grupa Działania powinna jednak 

w większym stopniu sprzyjać ich niwelowaniu. 

2. Z perspektywy czasu stwierdzić można, że niewielkim błędem było postawienie na 

rozwój turystyki jako jeden z głównych celów wdrażania LSR. Na obszarze udało się 

zrealizować co prawda wiele cennych inicjatyw związanych z turystyką, ale nie 

doprowadziło to do rozwoju biznesu z nią związanego. Należy oczywiście pamiętać, 

że wpływ miał na to sposób działania instytucji wdrażających pomoc, ale wątek ten 

jest tu pominięty jako czynnik obiektywny, niezwiązany z funkcjonowaniem samej 

Lokalnej Grupy Działania. Wielu mieszkańców ciągle nie jest przekonanych, że 

obsługa ruchu turystycznego to gałąź gospodarki, która powinna być szczególnie 

mocno rozwijana w ich regionie. Według socjologów z Fundacji Socjometr wynika to 

w dużej mierze z niewystarczającego poziomu kapitałów (kulturowego, 

ekonomicznego, społecznego), które są niezbędne to przemienienia obszaru LGD 

w rejon z silnie rozwiniętym przemysłem turystycznym. Chociaż Lokalna Grupa 

Działania osiągnęła wiele w zakresie rozwoju turystyki, to osiągnięte efekty są 

mniejsze niż oczekiwano na etapie tworzenia LSR.  

3. W czasie wdrażania LSR nie osiągnięto zadowalającego poziomu współpracy 

z przedstawicielami sektora gospodarczego. Uwidacznia to fakt, że niewielu 

przedsiębiorców jest członkami Stowarzyszenia. Niekorzystnie na wizerunek LGD 

wpływało zobowiązanie przedstawicieli sektora gospodarczego do opłacania 

wyższych składek niż pozostali mieszkańcy obszaru. Brakowało oferty, która w jasny 

sposób pokazałaby przedsiębiorcom jakie zyski mogą płynąć dla nich z działania na 

rzecz społeczności lokalnej podejmowanego w ramach LGD.   

4. Lokalna Strategia Rozwoju wdrażana przez LGD „Białe Ługi” znacząco różniła się od 

wielu podobnych dokumentów strategicznych. Była przygotowana samodzielnie przez 

przedstawicieli Stowarzyszenia, co zasługuje na dobrą ocenę. Co więcej, zawierała 

jasno określone cele strategiczne i szczegółowy plan ich osiągnięcia. Abstrahując od 
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zawartych w punkcie 2 stwierdzeń kwestionujących wybór turystyki, jako jednego 

z głównych celów, należy stwierdzić, że kompletna wizja rozwoju obszaru LGD jest 

czymś rzadko występującym w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Dodać należy 

jeszcze, że dokument zawierał poprawnie skonstruowane wskaźniki, co także nie jest 

powszechne wśród polskich LGD. Niestety rzeczywistość pokazała, że te pozorne 

atuty działały na niekorzyść „Białych Ługów”. Sposób działania instytucji 

wdrażających pomoc (zwłaszcza ARMiR) oraz nie całkiem dopasowany do potencjału 

społeczności lokalnej, zbyt ambitny plan spowodowały, że wskaźniki dotyczące 

rozwoju przedsiębiorczości były trudne w realizacji.  

5. Pracownicy Lokalnej Grupy Działania podejmowali liczne i zróżnicowane działania 

promocyjne. Badania ewaluacyjne wykazały jednak, że wysyłane do społeczności 

komunikaty w niewielkim stopniu skupiały się na efektach realizacji dofinansowanych 

przedsięwzięć. Skutkowało to tym, że mieszkańcy słabo znali projekty spoza swojej 

gminy. Ma to duże znaczenie dla kształtowania wizerunku LGD, ponieważ badania 

dowodzą, że te przedsięwzięcia, które są znane ankietowanym są zazwyczaj bardzo 

dobrze oceniane. Warto jest zatem skutecznie informować o przedsięwzięciach 

realizowanych dzięki LGD – przyczynia się to do aktywizacji społeczności lokalnej 

i buduje mocną pozycję LGD wśród innych lokalnych organizacji. 

5.3. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” na tle innych LGD 

 Fundacja Socjometr współpracuje z licznymi Lokalnymi Grupami Działania z całej 

Polski. Nabyte w czasie tej kooperacji doświadczenia wskazują, że każde LGD jest swoistym 

mikrokosmosem – działa w ramach specyficznej społeczności lokalnej, która dysponuje 

określonymi, często unikatowymi zasobami. Niemożliwe jest zatem szczegółowe porównanie 

efektów działalności różnych Lokalnych Grup Działania, ponieważ wpływa na nie zbyt wiele 

czynników, które są niezależne od członków i pracowników poszczególnych Stowarzyszeń. 

Projekty badawcze zrealizowane dla LGD pozwoliły jednak członkom zespołu Fundacji na 

zgromadzenie sporej wiedzy odnośnie dobrych i złych praktyk przez nie realizowanych. 

Warto umieścić w ich kontekście LGD „Białe Ługi”. Dzięki temu możliwe będzie 

wyraźniejsze wskazanie mocnych i słabych stron tej Lokalnej Grupy Działania.  

Biuro LGD 

 Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków spoza PROW, to można zaryzykować 

twierdzenie, że „Białe Ługi” należą do najskuteczniejszych pod tym względem 
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Lokalnych Grup Działania. Projekty finansowane z PO KL były w ostatnich latach 

realizowane także przez inne świętokrzyskie LGD. Należy jednak przyznać, że 

analizowane Stowarzyszenie podejmowało tego typu inicjatywy na prawdopodobnie 

największą skalę.  

 W kontekście realizacji projektów finansowanych spoza PROW należy zwrócić uwagę 

na podział obowiązków wśród pracowników Biura. W większości Lokalnych Grup 

Działania, z którymi współpracowała Fundacja Socjometr nie występuje jasne 

rozgraniczenie obowiązków osób zajmujących się np. realizacją projektów 

finansowanych z EFS od zadań pracowników przypisanych do wdrażania LSR. 

Pracuje się zazwyczaj zespołowo i poszczególni członkowie zespołu wspierają się 

w razie konieczności w wypełnianiu szczególnie trudnych czy też czasochłonnych 

zadań. Podobnie było w przypadku LGD „Białe Ługi”. Różnice w podziale 

obowiązków pracowników poszczególnych Lokalnych Grup Działania daje się jednak 

zaobserwować w zakresie stopnia specjalizacji poszczególnych osób. Zdarza się, że 

w Biurze LGD występuje duża zastępowalność pracowników – większość zadań 

realizowanych jest wspólnie i/ lub pracownicy przydzielani są do poszczególnych 

czynności w zależności od potrzeb. W przeciwstawnym modelu mamy do czynienia 

z pełną specjalizacją pracowników – każdy z nich realizuje z góry określone 

i przypisane do swojego stanowiska pracy zadania, a wspólna praca zdarza się 

relatywnie rzadziej. Omawiany obszar jest kolejnym, w którym trudno jednoznacznie 

wskazać na godną polecenia praktykę. Wydaje się jednak, że w przypadku niektórych 

stanowisk pracy specjalizacja ma więcej zalet. Przykładowo, w Lokalnych Grupach 

Działania, które kładą nacisk na aktywizację społeczności i pracę „w terenie” ważne 

jest by zadania te były realizowane przez jedną osobę. Specyfika tego rodzaju pracy 

powoduje, że konieczne jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z członkami 

społeczności lokalnej. Inną dziedziną, w której specjalizacja sprawdza się w praktyce 

jest doradztwo – aby przynosiło ono dobre rezultaty konieczne jest posiadanie przez 

osobę je świadczącą nie tylko dużej wiedzy, ale również odpowiednich kompetencji 

„miękkich”. W zakresie podziału pracy w LGD „Białe Ługi” przyjęto model pośredni: 

wypracowana została pewna specjalizacja w obrębie zespołu, ale często zdarzało się, 

że pracownicy otrzymywali dodatkowe zadania w zależności od potrzeb. Zdarzało się 

także, że niektóre trudniejsze zadania były wykonywane wspólnie. Jest to 

charakterystyczny sposób działania dla analizowanego Stowarzyszenia: zamiast 
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wybierać skrajne rozwiązania w wielu obszarach decydowano się na połączenie 

najlepszych cech różnych sposobów postępowania.  

 Wśród Lokalnych Grup Działania daje się zaobserwować różne podejścia do kwestii 

organizacji pracy Biura. Decydująca w tym względzie jest pozycja kierownika/ 

dyrektora Biura. Znaczenie mają nie tylko jego kompetencje i osobowość, ale również 

umiejscowienie w strukturze Stowarzyszenia. Często zdarza się, że osoby 

zarządzające Biurem pełnią równocześnie funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia. Na 

przeciwległym biegunie znajdują się te Lokalne Grupy Działania, których Zarząd 

pełni fasadową rolę – kierownik Biura nie jest członkiem tego organu, ale zarazem 

sam Zarząd nie ingeruje mocno w pracę Biura, które de facto nadaje ton działaniom 

LGD. W Lokalnej Grupie Działania „Białe Ługi” wypracowano pośrednie 

rozwiązanie. Dyrektor Biura nie jest członkiem Zarządu, ale ma on zarazem dość silną 

pozycję w Stowarzyszeniu. Zarząd jednak także odgrywa aktywną rolę – jego 

członkowie spotykają się często i mają rzeczywisty wpływ na działanie 

Stowarzyszenia. Trudno stwierdzić, które z zaprezentowanych podejść do Zarządzania 

Lokalną Grupą Działania jest najlepsze. Ich wybór powinien być uzależniony od 

wewnętrznej dynamiki organizacji oraz lokalnego kontekstu, w którym ona 

funkcjonuje. W przypadku LGD „Białe Ługi” przyjęta formuła zarządzania 

Stowarzyszeniem z pewnością sprawdziła się w praktyce. 

 Doradztwo świadczone przez pracowników Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” 

dotyczyło stosunkowo szerokiego zakresu tematów. W największym stopniu skupiano 

się oczywiście na udzielaniu porad ściśle związanych z wdrażaniem LSR, 

przygotowaniem wniosków, warunkami naborów, itd. Informowano jednak także 

o innym możliwościach finansowania projektów. Dzięki realizacji licznych projektów 

spoza PROW pracownicy LGD stali się bowiem niejako ekspertami od pozyskiwania 

funduszy i często byli tak postrzegani przez zgłaszające się do nich osoby. Podobnie 

było w większości świętokrzyskich LGD, z którymi współpracowała Fundacja 

Socjometr i wydaje się, że było to dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi o Lokalne Grupy 

Działania z innych regionów Polski, to spotkać można także inne podejścia do kwestii 

doradztwa. Czasem bywa ono świadczone w znacznie węższym zakresie niż miało to 

miejsce w przywołanych LGD z województwa świętokrzyskiego. Owo wąskie 

doradztwo ogranicza się do informowania o zasadach prowadzenia naborów, zapisach 

zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz konfrontacji planowanego 

przedsięwzięcia z Lokalnymi Kryteriami Wyboru. Poradnictwo odbywa się zatem 
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jedynie na etapie konceptualizacji pomysłu na projekt i beneficjentom nie jest 

udzielana pomoc w przygotowaniu wniosków czy późniejszej realizacji i rozliczania 

projektu. Zdarza się jednak również jeszcze szersze podejście do doradztwa 

świadczonego przez LGD niż ma to zazwyczaj miejsce w województwie 

świętokrzyskim. Obejmuje ono wówczas wszystkie etapy przygotowania wniosku 

oraz realizacji i rozliczania projektu. Dodatkowo poradnictwo nie ogranicza się 

jedynie do kwestii związanych bezpośrednio z wdrażaniem LSR. Udzielana jest 

pomoc w pozyskiwaniu finansowania z innych źródeł niż LGD oraz szczególnie 

wspierane są organizacje pozarządowe (np. kwestie związane z rejestracją NGO czy 

też prowadzeniem księgowości). Chociaż duża część z tych zadań jest oczywiście 

realizowana nieoficjalnie, to należy przyznać, że takie szerokie doradztwo ma duże 

znaczenie dla społeczności lokalnej. Jego świadczenie wzmacnia pozycję LGD wśród 

lokalnych organizacji i generuje dużą wartość dodaną. Z drugiej strony wykracza ono 

znacznie poza zakres obowiązków, które powinno realizować Biuro LGD. Porównując 

te dwa skrajne modele z rozwiązaniami przyjętymi przez większość świętokrzyskich 

LGD (w tym „Białe Ługi”) można kolejny raz stwierdzić, że jest to wyważone, 

pośrednie rozwiązanie.  

Organy Stowarzyszenia  

 Duże zaangażowanie Zarządu „Białych Ługów” w działalność Stowarzyszenia 

wyróżnia to LGD spośród innych, z którymi współpracowała Fundacja Socjometr. 

Twierdzenie to dobrze obrazuje fakt, że Zarząd większości tych Lokalnych Grup 

Działania spotyka się raz na kwartał, w przypadku opisanego Stowarzyszenia jego 

posiedzenia odbywają się znacznie częściej. Zagadnienie przyjętego w LGD „Białe 

Ługi” sposobu zarządzania zostało opisane już powyżej. W tym miejscu warto 

wspomnieć jednak o jeszcze jednej kwestii związanej z funkcjonowaniem organów 

Lokalnych Grup Działania. Chodzi tu o stopień zaangażowania w ich pracę 

przedstawicieli władz samorządowych. Zdarza się, także w województwie 

świętokrzyskim, że LGD-y są w dużym stopniu niezależne od samorządu, czego 

wyrazem jest wykluczenie z pracy we wszystkich organach  przedstawicieli władzy 

wykonawczej. Samorządy są wówczas reprezentowane w Stowarzyszeniu przez 

pracowników urzędów gmin. Większy nacisk kładzie się jednak na włączenie do prac 

organów przedstawicieli sektorów gospodarczego i społecznego. Ze względu na 

problemy, które napotyka większość LGD w zakresie współpracy z przedsiębiorcami 
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organy Stowarzyszenia są wówczas zdominowane przez przedstawicieli sektora 

społecznego. Na marginesie trzeba jednak zaznaczyć, że nie zawsze oznacza to, że 

Samorządy są pozbawione wpływów w LGD. Osoby działające w lokalnych 

organizacjach pozarządowych często są w jakiś sposób z nimi związane: są radnymi 

gminy, byłymi samorządowcami bądź pracownikami gminnych instytucji. 

Wykluczanie Samorządowców z pracy w organach LGD jest zazwyczaj motywowane 

chęcią odpolitycznienia organizacji. Daje to pozytywny efekt wizerunkowy – LGD 

w większym stopniu odbierane jest jako NGO, które działa na rzecz społeczności 

lokalnej, a nie jako kolejna sfera wpływów lokalnej władzy. Z drugiej strony 

w niektórych LGD stosowane jest zupełnie inne podejście do tego zagadnienia. Zdarza 

się, że członkami Zarządu Stowarzyszenia są wszyscy wójtowie/ burmistrzowie 

z obszaru jego działania. Często zasiadają oni w Radzie LGD i Komisji Rewizyjnej. 

Ten drugi model jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechniony w województwie 

świętokrzyskim. Oceniając opisywane zagadnienie z punktu widzenia ideałów 

podejścia LEADER wydaje się, że korzystne jest pójście w stronę odpolityczniania 

Lokalnych Grup Działania. Samorządy siłą rzeczy mają silną pozycję w LGD-ach, 

którą dodatkowo wzmacnia fakt, że dużo łatwiej przychodzi im pozyskiwanie dotacji 

niż przedsiębiorcom czy organizacjom pozarządowym. Należy jednak zwrócić uwagę, 

że odpolitycznienie nie zawsze jest możliwe i nie zawsze jest korzystne. Niektórzy 

Samorządowcy potrafią oddzielić lokalną politykę od pracy na rzecz Stowarzyszenia 

i rozwoju całego obszaru LGD. Zdarza się też, że jego mieszkańcy oczekują ich 

zaangażowania w kierowanie Lokalną Grupą Działania postrzegając ich jako 

reprezentantów społeczności lokalnej. Wydaje się, że tak właśnie przedstawia się 

sytuacja w przypadku LGD „Białe Ługi”. Samorządowcy są mocno zaangażowani 

w pracę jego organów. Współpraca władz poszczególnych gmin wchodzących w jego 

skład układała się jednak dobrze. Nie dostrzeżono również żadnych napięć w relacjach 

przedstawicieli sektora publicznego z osobami reprezentującymi sektory społeczny 

i gospodarczy. Nie jest to powszechne zjawisko. Faktem jest, że członkostwo osób 

związanych z Samorządem w organach LGD może rodzić konflikty i destabilizować 

ich pracę. Można to zaobserwować zwłaszcza w przypadku Rad Lokalnych Grup 

Działania. W przypadku LGD „Białe Ługi” udało uniknąć się tego zagrożenia. 

 Praca Rady LGD „Białe Ługi” wyróżnia się na tle funkcjonowania organów 

decyzyjnych wielu innych Lokalnych Grup Działania ze względu na wprowadzenie 

elektronicznego systemu oceny wniosków. Pomimo, że był to projekt realizowany 
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w ramach Świętokrzyskiej Sieci LGD, nie wszystkie Stowarzyszenia z województwa 

zdecydowały się na to posunięcie. Należy stwierdzić, że system „eLGD” przynosi 

wiele korzyści i jego wprowadzenie warto rekomendować innym Lokalnym Grupom 

Działania. Jego zastosowanie nie powinno jednak oznaczać całkowitego zaniechania 

spotkań Rady LGD w pełnym składzie, tak jak było to w „Białych Ługach” oraz 

jeszcze kilku świętokrzyskich LGD. Tego typu posiedzenia, organizowane zazwyczaj 

przed oceną wniosków dają możliwość wstępnego przeanalizowania wniosków, 

dyskusji i wymiany opinii na ich temat. Takie rozwiązanie zastosowano w jednym 

z badanych przez Fundację Socjometr Stowarzyszeń z województwa 

świętokrzyskiego. Wydaje się, że połączenie takich wstępnych posiedzeń Rady 

z późniejszą samodzielną pracą jej członków nad oceną wniosków jest 

najkorzystniejszym rozwiązaniem. Zastosowanie elektronicznej oceny znacznie 

przyspiesza przebieg całego procesu oceny wniosków, ale zarazem stworzenie 

możliwości do wymiany poglądów generuje wartość dodaną - wpływa na konsolidację 

Rady oraz zwiększa motywację jej członków do pracy w ramach tego organu.  

 W przypadku wielu LGD, zarówno z województwa świętokrzyskiego, jak również 

innych regionów Polski, zdarza się, że Komisja Rewizyjna odgrywa jedynie fasadową 

rolę. Jej członkowie nie angażują się w działalność Stowarzyszenia, dlatego brakuje 

im wiedzy potrzebnej do rzetelnej oceny jego pracy. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

traktowane są wówczas jako formalność i nie jest przeprowadzana w ich czasie 

bardziej dogłębna analiza dokumentacji opisującej działalność Lokalnej Grupy 

Działania. Lektura protokołów z posiedzeń Komicji Rewizyjnej LGD „Białe Ługi” 

wskazuje, że w przypadku tego Stowarzyszenia jest inaczej. Jej członkowie 

podchodzą z dużym zaangażowaniem do swojej pracy, a dokumentacja, w tym faktury 

i inne dokumenty finansowe, jest poddawana bardzo szczegółowej analizie.   

 Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”, jako jedyne LGD spośród tych, z którymi 

współpracuje Fundacja Socjometr, powołała do życia Zespół Ewaluacyjny. 

Pozytywnie należy ocenić samą ideę, jak również sposób jej realizacji. To 

rozwiązanie, które można uznać za dobrą praktykę i powinno ono być 

rekomendowane innym polskim LGD. 

Promocja 

 Słabością, która dotyka większość Lokalnych Grup Działania, których 

funkcjonowanie było analizowane przez Fundację Socjometr, jest nienowoczesna 
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i niefunkcjonalna strona internetowa. Jest to zjawisko zastanawiające biorąc pod 

uwagę, że stworzenie witryny odpowiadającej obecnym standardom jest relatywnie 

tanie, a LGD-y dysponują środkami, które mogłyby przeznaczyć na ten cel. Należy 

jednak stwierdzić, że w porównaniu ze stronami internetowymi wielu innych polskich 

Lokalnych Grup Działania, strona „Białych Ługów” nie prezentuje się najgorzej. 

Z pewnością mogłaby ona w zostać jeszcze znacznie ulepszona – przede wszystkim 

pod kątem estetyki, jak również funkcjonalności. Zespół Socjometru może wskazać tu 

na jedną ze śląskich LGD, która nie tylko posiada efektowną stronę internetową, ale 

także uczyniła z niej ważne źródło informacji dla lokalnej społeczności. Zawiera ona 

nie tylko wszystkie potrzebne informacje na temat działalności Stowarzyszenia, ale 

została wzbogacona o interesujące bazy danych, takie jak baza lokalnych NGO, baza 

rękodzielników czy interaktywna mapa ze szczegółowymi informacjami na temat 

projektów zrealizowanych dzięki LGD w poszczególnych gminach. W przypadku tej 

Lokalnej Grupy Działania uwagę zwraca także fakt, że stale współpracuje ona 

z profesjonalnym grafikiem. Dzięki temu stworzona została jednolita identyfikacja 

graficzna, która jest stosowana nie tylko na stronie internetowej LGD, ale także na 

wszystkich wytwarzanych przez Stowarzyszenie dokumentach i materiałach 

promocyjnych. 

 LGD „Białe Ługi” posiada swoją stronę na portalu społecznościowym Facebook. To 

dobra praktyka, która jest wdrażana także przez kilka innych świętokrzyskich LGD. 

Tworzenie społeczności internetowej wokół LGD nie jest jednak powszechne wśród 

wszystkich polskich Lokalnych Grup Działania i pod tym względem „Białe Ługi” 

wyróżniają się pozytywnie. Uwagę zwraca także fakt, że profil analizowanego LGD 

zgromadził większą liczbę „fanów” niż ma to miejsce w przypadku wielu innych 

Stowarzyszeń.  

 Podsumowując wątek promocji w internecie warto zwrócić uwagę, że badania 

ankietowe wśród mieszkańców obszaru LGD wskazują, że jest to najbardziej 

preferowany przez nich kanał komunikacji. To unikatowy wynik – przedstawiciele 

społeczności lokalnych deklarują zazwyczaj, że najlepszym z ich perspektywy 

sposobem informowania o działaniach Lokalnej Grupy jest kontakt osobisty (na 

spotkaniach konsultacyjnych w gminach, w czasie imprez plenerowych) oraz 

przekazywanie informacji poprzez znajomych i rodzinę.  

Projekty współpracy 
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 Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” realizowała aż 3 projekty współpracy. To 

więcej niż większość LGD, które były badane przez Fundację Socjometr. Uwagę 

zwraca także fakt, że nie były one wybierane w sposób przypadkowy. Zakres 

tematyczny podejmowanych działań był bowiem całkowicie zbieżny z celami 

zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju. Realizacja projektów współpracy 

przyczyniała się więc do generowania dodatkowego impulsu sprzyjającego osiąganiu 

wyznaczonych celów strategicznych. Są to fakty godne podkreślenia – zdarza się, że 

tematyka projektów współpracy pozostaje w bardzo luźnym związków z innymi 

działaniami realizowanymi przez LGD 

Lokalna Strategia Rozwoju 

 LSR wdrażane przez „Białe Ługi” różniło się od wielu innych dokumentów 

strategicznych przygotowywanych przez polskie LGD tym, że było oparte na wizji 

i zawierało kompletny plan jej osiągnięcia. Lokalne Strategie Rozwoju często nie 

zawierają precyzyjnie określonych celów i dopuszczają realizację bardzo 

zróżnicowanych przedsięwzięć. Taka pozbawiona wizji Strategia nie spełnia swojej 

podstawowej roli – nie wyznacza kierunku rozwoju obszaru, a zatem nie generuje 

jakichś trwałych efektów, które mogłyby stać się podstawami rozwoju społeczności 

lokalnej w dłuższej perspektywie. Taki mało precyzyjny dokument strategiczny ma 

jednak istotną zaletę – nie nastręcza dodatkowych problemów w zakresie realizacji 

wskaźników, co czyni go łatwiejszym w realizacji.  

 Analizowane LSR wyróżniało się także tym, że zawierało poprawnie skonstruowane 

wskaźniki. Były mierzalne i pozwalały na rzetelne i trafne monitorowanie efektów 

wdrażania LSR. Można to zatem uznać za sukces twórców dokumentu strategicznego, 

ponieważ powszechnym zjawiskiem w Lokalnych Strategiach Rozwoju jest błędnie 

skonstruowana matryca logiczna. 

 Ilość projektów dofinansowanych przez LGD w poszczególnych gminach była 

zróżnicowana. W jednej z gmin obszaru LGD zrealizowano jedynie 5 projektów, 

podczas gdy w innej aż 42.  O negatywnych konsekwencjach takiej nierówności była 

mowa we wcześniejszej części raportu. Faktem jest, że sygnalizowany tu problem 

występuje także w niektórych innych świętokrzyskich LGD. Nie można powiedzieć 

zatem, że Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” wyróżnia się negatywnie na ich tle. 

Nierówności w liczbie zrealizowanych przez poszczególne gminy projektów są 

warunkowane przez kilka czynników. Jednym z nich jest zróżnicowana aktywności 
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mieszkańców poszczególnych gmin oraz niedorozwój sektora organizacji 

pozarządowych w niektórych regionach województwa świętokrzyskiego. Opisywana 

nierówność między gminami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia zdarza się 

również w innych regionach Polski. Dobrą praktyką, które stosuje jedno ze 

świętokrzyskich LGD jest dodatkowe premiowanie w czasie oceny wniosków 

projektów pochodzących z małych miejscowości. W przypadku wspomnianego 

Stowarzyszenia nie dało ono jednak wyraźnych efektów w postaci zwiększonej liczby 

wniosków składanych przez ich mieszkańców. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem 

jest stosowane m.in. na Śląsku kredytowanie NGO przez samorządy. Lokalne władze 

przekazują organizacjom pozarządowym środki na realizację przedsięwzięcia, które są 

zwracane po wypłaceniu refundacji przez Urząd Marszałkowski.  

 Oczywiście nierówna liczba wniosków w poszczególnych gminach nie wynikała tylko 

z kondycji III sektora, wpływ miał na nią także stopień rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości. Jeśli chodzi o współpracę z sektorem gospodarczym, to w całej 

Polsce napotkano analogiczne trudności – oferta LGD-ów nie była dostosowana do 

potrzeb małych przedsiębiorców. Odstraszała ich biurokracja, długi okres oczekiwania 

na kolejne decyzje i wreszcie wypłatę środków. Praktycznie wszystkie LGD, 

z którymi współpracowała Fundacja Socjometr, w tym także LGD „Białe Ługi” 

zmagały się z faktem, że przedstawiciele sektora gospodarczego są słabo 

reprezentowani w Stowarzyszeniu. Trochę łatwiejsza sytuacja panowała jedynie na 

lepiej gospodarczo rozwiniętych obszarach, takich jak województwo śląskie. 

Występuje tam większa ilość przedsiębiorców zdolnych do skorzystania 

z dofinansowania, dlatego problemy z osiąganiem wskaźników przypisanych do 

przedsięwzięć związanych z rozwojem działalności gospodarczej było nieco mniejsze. 

Tamtejsze doświadczenia pokazały, że ze wsparcia korzystali przedsiębiorcy, którzy 

dobrze prosperowali i planowali przeprowadzenie inwestycji niezależnie od uzyskania 

dofinansowania. Ewentualne powodzenie w tym zakresie było po prostu dodatkowym 

zastrzykiem gotówki dla ich biznesów. Rozwiązanie to trudno zastosować na większą 

skalę w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo. Faktem jest, że większość 

Lokalnych Grup Działania nie miała konkretnego pomysłu na współpracę 

z przedsiębiorcami w minionym okresie programowania. Wiele z nich pracuje jednak 

obecnie nad skierowaną do nich specjalną ofertą. Więcej o pojawiających się w tym 

zakresie pomysłach można przeczytać w rozdziale zawierającym podsumowanie 

rekomendacji.  
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 Lokalna Strategia Rozwoju wdrażana przez LGD „Białe Ługi” nie była poddawana 

radykalnym zmianom. To dobrze świadczy o jakości dokumentu strategicznego 

i wyróżnia analizowane Stowarzyszenie na tle wielu innych Lokalnych Grup. Zdarzało 

się, że do LSR wprowadzano kilkadziesiąt poprawek, a niektóre z nich istotnie 

zmieniały zasady wyboru operacji. Tak na szczęście nie było w przypadku „Białych 

Ługów”. Modyfikacje, które wprowadzano do wdrażanego przez Stowarzyszenie LSR 

były w większości podyktowane dążeniem do maksymalnego wykorzystania 

dostępnych środków finansowych. Czyniło tak większość LGD, natomiast nie 

wszystkie robiły to tak skutecznie, jak analizowana Lokalna Grupa Działania. Za jej 

sukces należy z pewnością uznać fakt, że była ona jednym z najsprawniej 

realizujących budżet LGD w województwie świętokrzyskim. Dzięki temu przyznano 

jej bonus w postaci dodatkowych środków na wdrażanie LSR. 

5.4. Grupy defaworyzowane na obszarze LGD 

5.4.1. Wyniki badania ankietowego 

 Ankietowani mieszkańcy byli proszeni o wskazanie grup wymagających szczególnego 

wsparcia na terenie swoich gmin. Respondenci mieli wybrać 3 takie grupy z zaprezentowanej 

im listy. Najczęściej wskazywanymi grupami wymagającymi wsparcia były osoby młode, 

które nie mogą znaleźć zatrudnienia po ukończeniu szkoły oraz osoby bezrobotne borykające 

się z trudną sytuacją ekonomiczną (odpowiednio 24 i 22% ogółu wskazań w analizowanym 

pytaniu). Jest to wynik spójny z zaprezentowanymi powyżej ustaleniami dotyczącymi 

najważniejszych problemów gmin wchodzących w skład LGD „Białe Ługi”. Na uwagę 

zasługuje fakt, że sytuacja grupy, która była czwartą najczęściej wybieraną– kobiety 

pozostające bez pracy po urodzeniu dziecka – jest także silnie związana z realiami lokalnego 

rynku pracy. Widać zatem wyraźnie, że jest to obszar, który stanowczo wymaga interwencji 

w przyszłości. 

 Wielu badanych (17%) wskazało na osoby niepełnosprawne jako wymagające 

szczególnego wsparcia. To także nie jest zaskakujący wynik – w świadomości Polaków 

mocno zakorzeniony jest pogląd o konieczności dodatkowego wsparcia osób 

z niepełnosprawnościami, które często nie otrzymują wystarczającej pomocy ze strony 

państwa. Utrwalony pogląd o niewydolności instytucji pomocowych powoduje, że wiele osób 

uważa, iż pomoc tej grupie osób defaworyzowanych powinna leżeć w gestii organizacji 

pozarządowych.. 
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 Istotne, że niewielu respondentów (11% ogółu wskazań) wskazywało na seniorów, 

jako na grupę wymagającą szczególnego wsparcia. Stosunkowo liczni respondenci 

stwierdzali, że do najważniejszych problemów gmin z obszaru LGD należy starzenie się 

społeczeństwa. Za bardziej istotną kwestię uważane są jednak problemy, które dotykają osób 

w wieku produkcyjnym. Kryje się za tym zapewne przekonanie, że poprawa sytuacji na 

lokalnym rynku pracy zatrzymałaby migrację poza obszar LGD młodych ludzi, którzy mając 

stabilną sytuację zawodową chętniej zakładaliby rodziny. Dzięki temu odwrócony zostałby, 

przynajmniej jeśli chodzi o statystyki, negatywny trend polegający na starzeniu się 

społeczności lokalnej. Warto jednak pamiętać, że starzenie się społeczeństwa jest nie tylko 

efektem migracji osób w wieku produkcyjnym oraz opóźniania decyzji prokreacyjnych przez 

osoby wchodzące na rynek pracy. Inną ważną przyczyną tego zjawiska jest wydłużająca się 

średnia długość życia Polaków. Poprawa sytuacji na rynku pracy nie rozwiąże zatem 

problemów seniorów związanych np. z dostępem do lekarzy specjalistów, brakiem 

komunikacji publicznej czy brakiem interesujących możliwości spędzania czasu wolnego. 

Być może na obszarze LGD konieczne są inicjatywy, które uświadomiłyby  

mieszkańcom te fakty.  

 Według zdecydowanej większości respondentów wsparcie nie powinno być 

w pierwszej kolejności kierowane do osób, którym brakuje kompetencji związanych 

z językami obcymi i obsługą komputera. Widać wyraźnie, że podwyższanie kompetencji 

traktowane jest jako prywatny obowiązek osób, które tego potrzebują. Wsparcie powinno być 

zdaniem mieszkańców obszaru LGD kierowane do tych grup osób, które są defaworyzowane 

ze względu na niekorzystne procesy zachodzące w skali ogólnopolskiej (bezrobocie, 

zwłaszcza brak pracy dla młodych) bądź ze względu na czynnik losowy (niepełnosprawność, 

choroba).  
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 Identyczne wnioski, jak zaprezentowane powyżej, można wyciągnąć z analizy danych 

dotyczących grup, które były wskazywane w pierwszej kolejności jako wymagające wsparcia. 

Ponad ¾ respondentów wskazywało jako najpilniej potrzebujące wsparcia osoby bezrobotne 

(w tym bezrobotną młodzież) oraz osoby niepełnosprawne. Interesujące, że niewiele osób 

uznało, że wsparcia w pierwszej kolejności potrzebują bezrobotne matki (7% wskazań na 

pierwszym miejscu). Może wskazywać to na silnie przywiązanie członków lokalnej 
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społeczności do tradycyjnego modelu rodziny, w którym nie oczekuje się od kobiety 

aktywności zawodowej za wszelką cenę. Jedynie 8% badanych osób uznało, że grupą, która 

powinna być wsparta w pierwszej kolejności są seniorzy. A zatem dla wielu osób, które 

w ogóle postrzegają ludzi starszych jako wymagających udzielenia pomocy, problemy 

seniorów są na dalszym planie w porównaniu z trudnościami osób aktywnych zawodowo oraz 

niepełnosprawnych.  

 

 

5.4.2. Badanie potrzeb uczniów szkół gimnazjalnych 

 W ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez LGD „Białe ługi” 

przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczniów szkół gimnazjalnych. W trakcie badań 

udało zebrać się 164 ankiety. 
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 Wyniki badania gimnazjalistów pozwalają nie tylko na ocenę sytuacji panującej 

obecnie na obszarze Lokalnej Grupy Działania, ale umożliwiają także wskazanie obszarów 

działań, które warto byłoby uwzględnić w czasie prac nad kolejną LSR. To bardzo istotne 

w kontekście zagadnienia grup defaryzowanych na obszarze LGD. Jak wynika z danych 

zaprezentowanych w poprzednim podrozdziale, większość jego mieszkańców uważa, że 

szczególne wsparcie należy się osobom młodym, które nie mogą znaleźć zatrudnienia po 

zakończeniu edukacji. Warto zatem bardziej dogłębnie przyjrzeć się potrzebom młodego 

pokolenia, którego przedstawiciele są silnie zagrożeni wykluczeniem społecznym. 

 Badani uczniowie gimnazjów byli w pierwszej kolejności pytani o ilość czasu 

wolnego, którym dysponują. Co może wydawać się nieco zaskakujące, połowa z nich 

stwierdziła, że dysponuje dużą ilością czasu wolnego. Obowiązki związane z uczęszczaniem 

do szkoły nie są zatem dla dużej części uczniów wyjątkowo obciążające. Jedynie 23% ogółu 

respondentów stwierdziło, że mają bardzo mało czasu wolnego. Co ciekawe, aż 19% uczniów 

nie potrafiło się wypowiedzieć w tej kwestii.  

 

 Fakt, że tak wielu badanych uczniów deklaruje, że dysponuje dużą ilością wolnego 

czasu powoduje, że niezwykle interesująca staje się kwestia tego, jak gospodarują oni tym 

kapitałem. Jej rozwiązanie pozwoli nie tylko bliżej poznać zainteresowania młodych ludzi, ale 

przede wszystkim umożliwi scharakteryzowanie oferty spędzania czasu wolnego, jaka jest 

dostępna na obszarze gmin tworzących LGD „Białe Ługi”. W kontekście tego drugiego 

problemu, niepokojący jest fakt, że aż 30% badanych stwierdziło, że często lub bardzo często 
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nudzą się w wolnym czasie. Może to świadczyć o tym, że w ich otoczeniu brakuje 

atrakcyjnych form spędzania czasu. Możliwe także, że młodzi ludzie napotykają jakieś istotne 

ograniczenia, np. ekonomiczne, które nie pozwalają im spędzać czasu w preferowany sposób. 

Trzeci czynnik, który może mieć tu znaczenie to brak wykszatłconych zainteresowań, hobby, 

„pomysłu na siebie”, co świadczyłoby o niskim poziomie kapitału kulturowego w tej grupie 

badanych uczniów. Kwestie te będą pogłębiane w dalszej części niniejszego raportu. 

 Tylko niewielka część uczniów gimnazjów przeznacza czas wolny na pracę 

zarobkową. Prawie połowa z nich (48%) nie pracowała nigdy. Taki stan rzeczy należy 

tłumaczyć młodym wiekiem badanych osób. Jest to dość pozytywny wynik, wskazujący, że 

młodzi ludzie nie są zmuszeni do podejmowania zarobku, dzięki czemu praca nie odrywa ich 

od, najważniejszej na tym etapie życia, edukacji. 

 Bardzo popularną formą spędzania czasu wolnego wśród uczniów gimnazjów z terenu 

LGD Białe Ługi jest chodzenie do kościoła. W pierwszej chwili może się wydawać, że stoi to 

w sprzeczności z badaniami na temat religijności Polaków, które wskazują na odchodzenie 

młodych ludzi od wiary. Owa sprzeczność jest jednak pozorna. Religijność młodych ludzi 

polega często na rytualnym uczestnictwie w obrzędach, które nie jest związane z głęboką 

wiarą i autentycznymi przeżyciami religijnymi. Ujmując to w innych słowach, można 

stwierdzić, że wielu młodych ludzi chodzi do kościoła, ponieważ tego się od nich wymaga, 

zwłaszcza w okresie przygotowania do uczestnictwa w sakramencie bierzmowania, który 

przypada na okres nauki w gimnazjum. Potwierdzenia tej tezy dostarczają odpowiedzi 

respondentów na pytania o ich najważniejsze cele życiowe, które szczegółowo zostaną 

omówione na kolejnych stronach raportu. Jedynie 16% badanych stwierdziło, że ważne jest 

dla nich życie zgodne z zasadami religii.  

 Z drugiej strony należy też zwrócić uwagę, że parafie na obszarach wiejskich 

odgrywają czasami ważną rolę w życiu społeczności lokalnej – mogą np. oferować 

zorganizowane zajęcia, które są interesujące dla młodych ludzi. Jeśli to prawda, to oznacza to, 

że inne podmioty działające w społeczności lokalnej nie są w stanie takiej atrakcyjnej oferty 

dla młodych ludzi wypracować. Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wskazują, 

że może to być właściwy tok rozumowania. Młodzi ludzie praktycznie w ogóle nie korzystają 

z oferty innych instytucji niż szkoła i kościół. Niedostępne są dla nich teatry, filharmonie, 

zajęcia edukacyjne w innych miejscach niż szkoła. Należy tu szczególnie wskazać na fakt, że 

66% badanych stwierdziło, że nigdy nie uczestniczyło w zajęciach w Gminnym Ośrodku 
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Kultury, a kolejne 23%, że robiło to rzadko lub bardzo rzadko. Łącznie zatem 89% osób 

pozostaje poza polem oddziaływania tych instytucji. Temat ten koniecznie trzeba zgłębić. Być 

może Lokalna Grupa Działania mogłaby udzielić jakiegoś wsparcia GOK-om, które 

pozwoliłoby im na przyciągnięcie do siebie większej liczby młodych osób. 

 Na obszarze LGD Białe Ługi brakuje nie tylko instytucji, które mogłyby organizować 

czas młodym ludziom, ale także komercyjnych przestrzeni, gdzie mogliby oni przebywać po 

szkole. Wśród młodych ludzi z większych miast popularnym (co nie oznacza, że najlepszym 

z możliwych) sposobem spędzania wolnego czasu jest przebywanie w galeriach handlowych 

i hipermarketach. Młodzież z obszaru LGD Białe Ługi praktycznie w ogóle nie spędza w ten 

sposób czasu wolnego. Wskazywać to może na kłopoty z komunikacją publiczną – nie mają 

oni możliwości dojechania do tego typu miejsc. Podobnie jest z kinami, imprezami 

muzycznymi, kawiarniami. Obraz, jaki rysuje się w tym względzie na podstawie wyników 

przeprowadzonych ankiet jest bardzo pesymistyczny. Wygląda na to, że większa część 

uczniów gimnazjów jest wykluczona z życia kulturalnego. Oczywiście należało się 

spodziewać, że na obszarach wiejskich wskaźniki opisują uczestnictwo w kulturze będą 

kształtować się na niższym poziomie niż w dużych miastach. Nawet jednak biorąc poprawkę 

na tę zmienną kontekstową, należy stwierdzić, że sytuacja w tym względzie prezentuje się 

bardzo źle. Uczestnictwo w kulturze jest jednym z czynników, które istotnie wpływają na 

jakość życia ludzi. W dzisiejszych czasach obszar, który nie oferuje mieszkańcom, 

atrakcyjnych form spędzania czasu stoi na przegranej pozycji. Niezależnie od innych 

czynników, takich jak sytuacja na rynku pracy, z pewnością doświadczy on odpływu 

ludności, która będzie poszukiwała bardziej atrakcyjnych miejsc do życia. Dotyczy to nie 

tylko obszarów wiejskich, ale także dużych miast. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że 

do tej pory nie udało się wypracować lokalnym instytucjom atrakcyjnej oferty dla młodych 

ludzi, wyjątkiem tutaj jest być może jedynie Kościół. Na obszarze LGD nie powstały także 

firmy prywatne, które wypełniałyby tę lukę.  
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 Wobec braku atrakcyjnej oferty kulturalnej, alternatywą dla młodzieży z obszaru LGD 

„Białe Ługi” jest uprawianie sportu. Jest to zdecydowanie najbardziej popularny sposób 

spędzania czasu wśród badanych młodych ludzi. Aż 30% z nich stwierdziło, że uprawia sport 

bardzo często, a kolejnych 38%, że oddaje się temu często. To wyniki znacznie wykraczające 

poza średnią krajową. Co więcej, stwierdzić można, że młodzież z badanego obszaru 

wyjątkowo lubi aktywność fizyczną. Jak wynika to z zamieszczonego poniżej wykresu, 

uprawianie sportu jest drugą najbardziej preferowaną przez uczniów gimnazjów formą 

spędzania czasu wolnego. Należy więc przypuszczać, że obszar LGD stwarza możliwości do 

podejmowanie tego rodzaju aktywności. Można także zakładać, że nowe inicjatywy w tym 

względzie, podejmowane np. dzięki staraniom LGD spotkałyby się z dużym 

zainteresowaniem młodych ludzi.  

 Okres dorastania to etap życia, w czasie którego szczególnie ważne są kontakty 

z rówieśnikami. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych badań. Aż 67% badanych osób 

często lub bardzo często spędza czas ze znajomymi na podwórku. Fakt ten wskazuje zarazem, 

że postawione powyżej tezy o braku miejsc, w których młodzi ludzie mogliby spędzać czas 

były prawdziwe. Co ciekawe spędzanie czasu ze znajomymi jest zdecydowanie najbardziej 

preferowaną aktywnością przez badane osoby. Tworzenie miejsc, które byłyby alternatywą do 

spędzania czasu na podwórkach wydaje się więc bardzo istotne.  

 Uwagę zwraca fakt, że bardzo niewielu badanych wskazywało na preferencje odnośnie 

spędzania czasu wolnego związane z uczestnictwem w kulturze. Jak to zostało napisane 

powyżej, problemem wydaje się nie tylko brak oferty kulturalnej w miejscu zamieszkania, ale 

także niski poziom kapitału kulturowego, który powoduje, że podejmowanie aktywności 

takich, jak czytanie książek, chodzenie do kina lub teatru, chodzenie na koncerty nie są 

atrakcyjne dla młodych ludzi. Konieczne jest zatem nie tylko sugerowane już poprawienie 

jakości dostępnej oferty kulturalnej, ale również należy podjąć działania edukacyjne. Niski 

poziom kapitału kulturowego może mieć bardzo negatywny wpływ na przyszłe losy badanych 

osób. 

 Jeśli chodzi o kwestię tworzenia atrakcyjnej oferty przez instytucje takie, jak GOK-i, 

to należy zwrócić uwagę na fakt, że stosunkowo wielu młodych ludzi poświęca czas wolny 

swojemu hobby. Warto byłoby lepiej poznać zainteresowania uczniów. Mogłyby one stać się 

punktem wyjścia do tworzenia nowych form spędzania wolnego czasu.  
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 Nie zaskakuje, że bardzo wielu uczniów gimnazjów jako preferowaną formę spędzania 

czasu wolnego wskazało rozrywkę przy komputerze i korzystanie z Internetu. Mimo rosnącej 

popularności nowych mediów, ciągle stosunkowo atrakcyjna pozostaje także telewizja. Wielu 

młodych ludzi z obszaru LGD „Białe Ługi” spędza przed ekranem telewizora znaczną część 

swojego czasu wolnego – 37% badanych czyni to przez 2 godziny dziennie, a dalszych 

18% przez 3-5 godzin w ciągu dnia. Co ciekawe, chociaż korzystanie z komputera i Internetu 

jest bardziej pożądanym niż oglądanie telewizji sposobem spędzania czasu wolnego przez 

większość badanych, to w praktyce na tą drugą aktywność jest poświęcana większa ilość 

czasu. Może to wskazywać na trudności z dostępem do komputera/ Internetu u niektórych 

młodych ludzi.   
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 Zdecydowana większość badanych osób stwierdziła, że nie napotyka żadnych 

przeszkód w spędzaniu wolnego czasu w ulubiony przez siebie sposób. Jest to spójne 

z zaprezentowanymi powyżej danymi. Biorąc pod uwagę fakty, że najbardziej pożądaną 

formą spędzania czasu są spotkania ze znajomymi, które najczęściej odbywają się na świeżym 

powietrzu, a młodzi ludzie deklarują, że dysponują dużą ilością wolnego czasu, to 

rzeczywiście trudno sobie wyobrazić jakieś poważne trudności, które uniemożliwiałyby 

realizację tych preferencji. Warto jednak zwrócić uwagę na pozostałe odpowiedzi badanych 
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gimnazjalistów zaprezentowane na poniższym wykresie. Najczęściej wskazywaną przez nich 

przeszkodą w realizacji swoich preferencji jest brak miejsc, gdzie byłoby to możliwe. Wielu 

z nich stwierdziło także, że nie wie czy takie miejsca istnieją w okolicy. Znów dostrzec tu 

można spójność z innymi wskazaniami respondentów, która potwierdza tezę, że poza 

kościołami brakuje miejsc publicznych, w których możliwe byłoby spędzanie czasu wolnego. 

Instytucje, które mogłyby oferować taką przestrzeń albo nie istnieją (puby, kawiarnie) albo 

z jakichś powodów są omijane przez gimnazjalistów (świetlice, GOK-i). Pozytywnym 

wnioskiem płynącym z zaprezentowanych poniżej danych jest jednak to, że poza brakiem 

odpowiednich miejsc spotkań, gimnazjaliści nie napotykają na istotne obiektywne przeszkody 

w spędzaniu w preferowany sposób czasu wolnego. Dla przytłaczającej większości 

problemem nie jest ani brak pieniędzy ani niedostatek odpowiedniego sprzętu. Usunięcie 

przeszkód, na które napotykają młodzi mieszkańcy obszaru LGD wymagałoby zatem jedynie 

stworzenia przyjaznych im miejsc, które są dobrze wypromowane i dysponują ofertą 

dostoswaną do ich potrzeb. Oczywiście nie są to proste zadania. Trzeba jednak stwierdzić, że 

realizacja takiego planu minimum jest jak najbardziej realistyczna. 
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 Jedynie 35% badanych uczniów stwierdziło, że ma możliwość rozwijania swoich 

zainteresowań w gminie, w której mieszka (chociaż 11% nie robi tego z innych powodów). 

Największa część badanych (40%) uważa, że ich gmina nie stwarza im możliwości rozwijania 

własnych pasji. Co czwarty badany nie jest w stanie określić czy w jego miejscu zamieszkania 

takie możliwości istnieją. Te wyniki kolejny raz wskazują na dużą rzetelność 

przeprowadzonych badań, których wyniki są niezwykle spójne. W odpowiedziach na każde 

kolejne pytanie przewija się motyw braku wiedzy na temat miejsc, gdzie można spędzać czas 

wolny (wynikający np. z ich słabej promocji) oraz wątek braku miejsc, gdzie możliwe byłoby 

praktykowanie samorozwoju.  

 

 Jak można było się o tym przekonać wcześniej, młodzi ludzie jedynie sporadycznie 

korzystają z takich rozrywek jak kino, teatr, spotkania w pubach. Nie zaskakuje zatem, że są 

to miejsca, na brak których najbardziej skarżyli się respondenci w przeprowadzonym przez 

Fundację Socjometr badaniu. Tylko 10 osób stwierdziło, że w ich gminie nie brakuje żadnych 

miejsc i/ lub wydarzeń. Przy okazji odpowiedzi na to pytanie ponownie ujawniły się sportowe 

pasje dużej części gimnazjalistów. Drugim najbardziej pożądanym przez nich obiektem  jest 

basen. Wiele osób wskazało także na imprezy sportowe, boiska, skate park.  
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 Uczniowie gimnazjów byli proszeni także o wskazanie obszarów swoich 

zainteresowań. Na szczycie stworzonej dzięki odpowiedziom badanych listy, oprócz muzyki 

znajduje się sport. Do popularnych wśród gimnazjalistów obszarów zainteresowań należą też 

film, Internet i motoryzacja. Są to cenne dane, ponieważ w jasny sposób podpowiadają wokół 

jakich zagadnień powinna być konstruowana atrakcyjna dla młodzieży z obszaru LGD „Białe 

Ługi” oferta spędzania wolnego czasu.  

 Z perspektywy Stowarzyszenia martwiące może być, że tylko 9 na 164 respondentów 

stwierdziło, że interesują ich sprawy lokalne. Z jednej strony taki wynik należy tłumaczyć 

młodym wiekiem badanych osób. Z drugiej strony może to być jednak niepokojący wskaźnik 

niskiej aktywności mieszkańców obszaru LGD. Uczniowie gimnazjum mogą włączać się 

w inicjatywy na rzecz własnej społeczności lokalnej. Warto zastanowić się nad 

zainspirowaniem ich do podejmowania tego typu działań. O wadze takich inicjatyw świadczy 

fakt, że można uzyskać na nie dofinansowanie z różnych źródeł, środków rządowych, 

samorządowych czy też pozostających w dyspozycji organizacji pozarządowych. 

W przypadku, gdyby młodzież została w szczególny sposób uwzględniona w przyszłej 

Lokalnej Strategii Rozwoju jako grupa defaworyzowana, należałoby z pewnością pomyśleć 

nad zaplanowaniem przedsięwzięć, w które będą aktywizować młodych ludzi. 
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 Tezę o niskiej aktywności gimnazjalistów wydaje się potwierdzać fakt, że jedynie 

35% z nich należy do jakichś organizacji, zrzeszeń, klubów sportowych. Wydaje się poza 

tym, że deklarowana przez nich często podejmowana aktywność sportowa odbywa się 

w dużej mierze poza organizacjami zajmującymi się sportem.  
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 Fakt, że wielu gimnazjalistom brakuje dobrych miejsc do spędzania wolnego czasu 

każe przypuszczać, że popularnością wśród nich powinny cieszyć się wyjazdy do 

najbliższego większego miasta. Jak wynika z danych zaprezentowanych na poniższym 

wykresie, duża część badanych osób rzeczywiście często bywa w większych ośrodkach - aż 

33% respondentów przynajmniej raz w tygodniu. Tylko 16% uczniów gimnazjów udaje się 

tam rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

 Młodzi ludzie nie jeżdżą jednak do większej miejscowości po to by realizować swoje 

zainteresowania. Głównym celem tych wypraw są bowiem zakupy. Może to potwierdzać tezę, 

że istotną barierą dla gimnazjastów jest brak odpowiedniej komunikacji publicznej. Wobec 

tego odwiedzają duże miasto przy okazji spraw, które mają do załatwienia ich rodzice, bądź 

też wspólnych z nimi zakupów. Na kolejnym miejscu wśród powodów wyjazdów do dużego 

miasta znajdują się wizyty w kinach, teatrach i filharmoniach – co oczywiście wynika z tego, 

że tego typu miejsc brakuje na obszarach wiejskich. Dla mniej więcej 1/5 badanych ważną 

motywacją do odwiedzania dużego miasta są także 2 najbardziej preferowane przez młodych 

sposoby spędzania wolnego czasu – spotkania ze znajomymi oraz uprawianie sportu.  
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33% 

Przynajmniej raz na 
dwa tygodnie 
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Przynajmniej raz w 
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22% 
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Nie wyjeżdżam do 
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Częstotliwość wyjazdów do najbliższego dużego miasta (164) 
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 Zdaniem zdecydowanej większości badanych gimnazjalistów sytuacja finansowa ich 

rodziny jest dobra bądź bardzo dobra. Łącznie uważa tak aż 70 badanych. Jedynie 

6% badanych wybrało odpowiedzi lokujące się na przeciwległym krańcu skali, a 24% uważa, 

że sytuacja finansowa ich rodziny jest ani dobra ani zła. To bardzo dobre wyniki wskazujące 

na to, że zadane pytanie dotyczy drażliwej kwestii. Można zakładać, że wielu spośród 

badanych uczniów obawiało się przyznać do kłopotów materialnych w swoich rodzinach. 

Przypuszczalnie, gdyby podobne pytanie zadać ich rodzicom, otrzymano by diametralnie inne 

wyniki. Nie są to zatem wystarczające dane by można było wnioskować na temat sytuacji 

ekonomicznej ludności zamieszkującej obszar Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  
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 Znaczna część badanych uczniów otrzymuje od swoich rodziców kieszonkowe (67%). 

Należy przyznać, że w przypadku większości osób są to niewielkie kwoty: 1/3 osób, które 

otrzymują kieszonkowe, ma miesięcznie do dyspozycji od 21 do 50 zł, a ¼ od 51 do 100 zł.  

 

 Mimo stosunkowo niewielkich sum, jakie badani otrzymują od rodziców, większość 

z nich odkłada jakąś część swojego kieszonkowego. Czyni tak ponad połowa gimnazjalistów, 

którzy otrzymują kieszonkowe. Z kolei zdecydowanie najpopularniejszym wydatkiem wśród 

młodych osób są ubrania. Ciekawe, że kieszonkowe jest także często wydawane na jedzenie. 

Nieco zaskakujące, że bardzo rzadko pieniądze przeznaczane są na używki takie, jak 

papierosy, alkohol czy substancje psychoaktywne.  
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 Z zaprezentowanych wcześniej danych jasno wynikało, że na obszarze LGD brakuje 

atrakcyjnej oferty spędzania czasu dla młodych ludzi. Stosunkowo popularne jest wśród nich 

uprawianie sportu, ale bardzo rzadko jest to praktykowane w ramach klubów sportowych czy 

innych organizacji. Wydaje się, że aktywność sportowa jest podejmowana w ramach spotkań 

ze znajomymi i jest ona atrakcyjna właśnie dlatego, że w wielu przypadkach nie wymaga 

specjalnej infrastruktury. Napisane zostało także, że brak atrakcyjnej oferty dla młodzieży 

może skutkować ich zniechęceniem do zamieszkiwania w obecnym miejscu. Jedynie 

36% badanych uczniów chciałoby w przyszłości mieszkać w tej samej gminie, co obecnie. 

Co dziesiąty respondent chciałby zamieszkać w innej, ale podobnej gminie. Są to zapewne 

osoby, które cenią sobie obecne życie, jednak dostrzegają w swoim miejscu zamieszkania 

jakieś istotne braki, które ich zdaniem nie powinny mieć miejsca. Najistotniejsze jednak, że 

ponad połowa gimnazjalistów chciałaby w przyszłości wyjechać gdzieś dalej. Ciekawe, 

że większość z tych potencjalnych emigrantów nie planuje jednak wyjazdu za granicę. 

Zdecydowanie bardziej popularnym kierunkiem jest duże miasto.  
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 Można zakładać, że wyjazd w przyszłości będzie podyktowany chęcią znalezienia 

miejsca, w którym będzie możliwe w najłatwiejszy i zarazem najpełniejszy sposób 

zrealizować swoje aspiracje życiowe. Nie odzwierciedlają tego jednak deklarowane przez 

gimnazjalistów wybory aksjologiczne. Większość z nich wskazuje, że najważniejsze dla nich 

są wartości niematerialne, takie jak miłość, przyjaźń i rodzina. Pokrywa się to z wynikami 

badań ogólnopolskich. Należy pamiętać jednak o charakterystycznym dla społeczeństwa 

polskiego zjawisku ambiwalencji postaw. Jego istotą jest fakt, że wartości, które są przez 

ludzi określane jako najważniejsze w rzeczywistości nie są realizowane w pierwszej 

kolejności. Doskonale widać to na przykładzie decyzji prokreacyjnych – większość Polaków 

twierdzi, że najważniejsza jest dla nich rodzina, podczas gdy zarazem tak wielu rezygnuje 

z jej zakładania motywując to np. trudnościami ekonomicznymi. Przypuszczalnie zatem, 

przyczyną, z powodu której wielu gimnazjalistów rozważa zmianę miejsca zamieszkania 

w przyszłości, nie jest chęć realizacji wartości takich, jak miłość czy rodzina. Bardziej 

prawdopodobne wydaje się, że będą oni raczej poszukiwać miejsc, w których możliwa będzie 

realizacja ich aspiracji życiowych: posiadanie ciekawej pracy, zdobywanie majątku, 

prowadzenie życia pełnego emocji. Myśląc o przyszłości obszaru LGD warto zatem dołożyć 

starań, by jego rozwój pozwolił w przyszłości na pogodzenie tych „rodzinnych” i bardziej 

„światowych” wartości.  
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Proszę dokończyć zdanie, tak aby najlepiej opisywało Twoją 
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5.5. Potencjał obszaru LGD w perspektywie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 

5.5.1. Problemy społeczności lokalnej 

 Niezwykle ważnym zagadnieniem w perspektywie tworzenia nowej Lokalnej Strategii 

Rozwoju są problemy i potrzeby członków społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LGD 

„Białe Ługi”. Dane na temat zebrano w czasie zrealizowanych warsztatów ewaluacyjnych 

oraz badania ankietowego. 

 Oceniając obszar LGD przez pryzmat problemów uważanych za najważniejsze przez 

mieszkańców poszczególnych gmin obecnych na warsztatach ewaluacyjnych, należałoby 

stwierdzić, że jest on niezwykle spójny. Nie było bowiem żadnego kłopotu ze stworzeniem 

wspólnej listy problemów, które doskwierają mieszkańców całego obszaru LGD. To na swój 

sposób dobra wiadomość – wspólne rozwiązywanie podobnych problemów może być dobrą 

podstawą do formułowania misji Lokalnej Grupy Działania. 

 Na pierwszym miejscu w każdej z gmin lokują się problemy związane z rynkiem 

pracy. Mieszkańcy uskarżają się na wysokie bezrobocie i brak dużych zakładów pracy. 
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W niektórych miejscowościach, np. w Bogorii podnoszone były ponadto problemy trapiące 

rolników (nieopłacalność produkcji rolnej, brak zbytu na płody rolne). Z rynkiem pracy 

związana jest z kolei trudna sytuacja demograficzna gmin – wielu mieszkańców emigruje 

poza obszar LGD, rodzi się coraz mniej dzieci (co prowadzi do upadku szkolnictwa), 

a społeczności się starzeją. Charakterystyczne, że jedynie w gminie Pierzchnica starzenie się 

społeczeństwa postrzegane jest jako szansa rozwojowa – postawiono tam na usługi 

opiekuńcze, które doprowadziły do tworzenia miejsc pracy. Niepokojącym wnioskiem 

płynącym z analizy danych zebranych w czasie warsztatów jest to, że duża część 

mieszkańców nie wykazuje postaw przedsiębiorczych. Dominuje myślenie w kategoriach 

inwestora zewnętrznego, który pojawi się na obszarze LGD i stworzy tu dużo miejsc 

pracy. Rozwój przedsiębiorczości będzie zatem wymagał walki z tą biernością dużej 

części społeczeństwa.  

 Bardzo ważnym problemem dla mieszkańców jest stan infrastruktury. Jak można było 

o tym przekonać się w wielu częściach niniejszego raportu, w tej sferze dokonały się na 

obszarze LGD znaczne przemiany. Mimo to mieszkańcy nadal odczuwają brak dobrej jakości 

dróg oraz oczekują rozbudowy kanalizacji. Drogi i kanalizacja to 2 najpoważniejsze braki, 

jeśli chodzi o infrastrukturę, ale lista potrzeb w tym zakresie jest oczywiście o wiele dłuższa. 

W jej skład wchodzą m.in. mieszkania dla młodych małżeństw, boiska, świetlice wiejskie, 

place zabaw, parkingi i chodniki. Dzięki Lokalnej Grupie Działania wybudowano bądź 

zmodernizowano wiele obiektów znajdujących się na tej liście. Ciągle jednak są 

miejscowości, w których nie funkcjonuje świetlica czy nie ma placu zabaw dla dzieci. 

Mieszkańcy miejscowości, w których istnieje budynek świetlicy wskazywali z kolei, że jest 

problem z jego wykorzystaniem. Oczekuje się zatem, że w przyszłym okresie programowania 

zrealizowane będą projekty, które pozwolą zagospodarować nową infrastrukturę.  

 Gdzieniegdzie uskarżano się na złe wykorzystanie zasobów – zaniedbane tereny 

o potencjale rekreacyjnym czy gminne budynki, które można by zagospodarować. Nie 

w pełni wykorzystywane są również zasoby związane z rozwojem turystyki.  

 W niektórych gminach za ich słabość uznano stan relacji międzyludzkich. Trudno 

stwierdzić jak bardzo rozpowszechniony to problem na całym obszarze LGD. Wydaje się 

jednak, że można zaryzykować tezę, że wśród mieszkańców całego regionu jest ciągle zbyt 

mało współpracy, zaufania i zwykłej ludzkiej życzliwości. Zdaniem osób obecnych na 
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warsztatach podziały w lokalnych społecznościach utrudniają ich rozwój i zniechęcają do 

podejmowania inicjatyw służących wspólnemu dobru. 

 Respondentom w badaniu ankietowym zadano otwarte pytanie, w którym byli 

proszeni o wskazanie 3 najważniejszych problemów gminy, w której mieszkają. Udzielone 

przez nich odpowiedzi są bardzo spójne z omówionymi powyżej wnioskami sformułowanymi 

na podstawie wyników warsztatów ewaluacyjnych. Aż 214 na 350 respondentów na 

pierwszym miejscu wskazało problemy związane z lokalnym rynkiem pracy. Większość 

z osób uskarżała się przy tym na wysoki poziom bezrobocia. Niektórzy badani zwracali 

uwagę, że problem ten dotyczy szczególnie osób młodych. Wskazywano również, że na 

terenie gmin nie powstają nowe miejsca pracy. Inną istotną kwestią związaną z kłopotami na 

lokalnym rynku pracy były niskie zarobki. Trudna sytuacja na rynku praca jest zapewne 

powiązana z innymi problemami wskazywanymi przez niektórych respondentów – niskim 

poziomem wykształcenia mieszkańców gmin oraz brakiem postaw przedsiębiorczych. 

 Ważnym problemem była także infrastruktura – odpowiedzi, które można zaliczyć do 

tej grupy na pierwszym miejscu wskazało 40 osób. W szczególności zwracano uwagę na zły 

stan istniejących dróg i konieczność budowy nowych. Popularnym wskazaniem była także 

kanalizacja. Część respondentów zwracała uwagę na potrzebę budowy chodników oraz 

poprawę oświetlenia ciągów komunikacyjnych. Pojedyncze osoby wskazywały na potrzebę 

gazyfikacji swojej gminy oraz na brak parkingów.  

 Spośród badanych osób, 24 respondentów wskazało na inne problemy społeczne niż te 

związane z rynkiem pracy. Wśród tych wskazań najwięcej było pretensji o brak infrastruktury 

społecznej - najistotniejszy był brak miejsca do spotkań – dotyczyło to zarówno młodzieży, 

jak i osób dorosłych, w tym zwłaszcza seniorów. W kontekście najstarszych mieszkańców 

gmin tworzących obszar LGD wskazywano także na brak dedykowanej im oferty spędzania 

czasu wolnego oraz na brak wsparcia dla seniorów. Kwestia ta wydaje się szczególnie istotna 

w kontekście emigracji osób młodych i starzenia się społeczności zamieszkującej obszar 

LGD. Problem braku nowych form spędzania czasu wolnego podnoszono także w odniesieniu 

do pozostałych grup wiekowych – dzieci i młodzieży oraz osób w wieku produkcyjnym. 

Innym problemem, istotnym dla części respondentów była niska aktywność członków 

społeczności lokalnej, która była przez niektóre osoby określana mianem „marazmu”. 

Kwestie te są zapewne powiązane ze wspomnianym powyżej problemem braku postaw 

przedsiębiorczych u wielu mieszkańców. Pojedyncze osoby zwracały uwagę na jeszcze inne 
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obszary problemowe, które można by zaliczyć do szeroko rozumianych problemów 

społecznych – bezpieczeństwo (niewystarczające działania policji, wzrost przestępczości), 

brak wsparcia dla rodzin z dziećmi oraz zaśmiecanie okolicy. 

 Stosunkowo wielu mieszkańców obszaru LGD za najważniejszy problem uznało brak 

komunikacji publicznej. Można domyślać się, że ta niedogodność w szczególny sposób 

dotyka najmłodszych i najstarszych mieszkańców gmin, którzy nie dysponują własnymi 

samochodami. Jest to kwestia, którą niełatwo rozwiązać, ponieważ trudno sobie wyobrazić, że 

przedsięwzięcia z zakresu komunikacji publicznej mogłyby być w przypadku małych 

miejscowości rentowne. Niemniej jednak może to być obszar, w którym warto poszukać 

jakichś innowacyjnych rozwiązań. 

 Niektórzy respondenci wśród najważniejszych problemów wymieniali trudności 

z dostępem do Internetu. Wskazywano tu m.in. na brak sieci światłowodowej. 

 Zdaniem pewnej części mieszkańców w gminach wchodzących w skład Lokalnej 

Grupy Działania „Białe Ługi” brakuje oferty kulturalnej na wysokim poziomie. Problemy 

z dostępem do kultury zapewne wpisują się w opisane powyżej braki w zakresie atrakcyjnych 

form spędzania wolnego czasu. Problem ten należy zatem uznać za tym bardziej istotny dla 

obszaru LGD.  

 Innym istotnym problemem dla mieszkańców obszaru LGD jest funkcjonowanie 

służby zdrowia. Respondenci za potrzebne uznają remonty ośrodków zdrowia. Najważniejszą 

jednak kwestią, która w sposób szczególny dotyczy osób w wieku senioralnym oraz młodych 

rodziców są trudności w dostępie do lekarzy specjalistów. 

 Badani zwracali także uwagę na kłopoty dotykające rolników. Niektórzy z nich 

wskazywali oczywiście na złą politykę państwa, które nie udziela odpowiedniego wsparcia tej 

grupie zawodowej. Z drugiej strony wskazywano także na problemy lokalne, wśród których 

na pierwszym miejscu wymieniany był brak na obszarze LGD przetwórni owoców. 

5.5.2. Potrzeby zmian na obszarze LGD 

 Osoby biorące udział w badaniu ankietowym wypowiadały się na temat zmian, które 

powinny zajść w różnych obszarach życia ich gmin. Dzięki temu można przekonać się, które 

z celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju uległy dezaktualizacji, a których realizacja 

powinna być kontynuowana. Na wstępie można stwierdzić, że mieszkańcy badanego obszaru 

silnie odczuwają potrzebę dalszych zmian. W przypadku wszystkich badanych elementów 
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lokalnego pejzażu ponad połowa respondentów stwierdziła, że dalsze zmiany są bardzo 

potrzebne.  

 Nie zaskakuje, że aż 70% badanych osób wskazało, że bardzo potrzebna jest poprawa 

sytuacji na lokalnym rynku pracy. Kolejnych 21% ankietowanych uznało ją za „raczej 

potrzebną”. Fakt, że łącznie 91% mieszkańców oczekuje poprawy sytuacji na rynku pracy, 

jest czytelnym sygnałem dla Lokalnej Grupy Działania, która musi starannie przemyśleć 

strategię w tym zakresie w przyszłej perspektywie finansowej. Skala środków, które będą 

dostępne na działania związane z rynkiem pracy daje bowiem realną szansę na wywołanie 

pozytywnych zmian w tym zakresie. Według 85% badanych osób potrzebne jest by 

mieszkańcy zakładali coraz więcej firm niezwiązanych z rolnictwem.  
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 Zebrane dane wskazują, że chociaż mieszkańcy dostrzegają potrzebę rozwoju 

gospodarczego obszaru LGD, to wielu z nich nie uważa, że rozwój turystyki jest szansą na 

jego urzeczywistnienie. 
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 Tylko 53% badanych uważa, że bardzo potrzebne jest zwiększenie ruchu 

turystycznego w ich gminie. Wydaje się, że wielu mieszkańców uznaje, że obecna baza 

noclegowa jest wystarczająca. Wskazuje na to fakt, że niemal 20% z nich nie ma zdania na 

ten temat, a 37% uważa, że tworzenie nowych miejsc noclegowych dla turystów jest jedynie 

„raczej potrzebne”.  

 

 
 
 

 Jak można się było przekonać we wcześniejszej części raportu, mieszkańcy bardzo 

pozytywnie oceniają przemiany w zakresie estetyki przestrzeni publicznej. Potwierdza to fakt, 

że mieszkańcy w mniej zdecydowany sposób, niż w przypadku rynku pracy, opowiadają się 

za dalszymi zmianami w tym zakresie. Chociaż łącznie 86% ankietowanych oczekuje 

poprawy stanu zabytków, to tylko połowa badanych uważa to za bardzo potrzebne.  
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 Opisane powyżej zjawisko jest jeszcze bardziej widoczne w przypadku danych 

dotyczących oczekiwanych przez mieszkańców przemian ogólnie rozumianej estetyki 

przestrzeni publicznej. Chociaż 92% badanych opowiada się za zmianami w tym zakresie, to 

aż 40% uważa je jedynie za „raczej potrzebne”. Niemniej jednak należy stwierdzić, że 

mieszkańcy obszaru LGD oczekują dalszych działań w sferze przestrzeni publicznej.  
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 Większość mieszkańców uważa, że potrzebne są dalsze pozytywne przemiany 

w zakresie infrastruktury. Rozkład odpowiedzi wskazuje jednak ewidentnie, że dużo zrobiono 

w tym zakresie w ostatnich latach i w związku z tym potrzeba dalszych zmian nie jest tak 

silna, jak można by było się spodziewać – tylko 67% mieszkańców stwierdziło, że bardzo 

potrzebna jest budowa/ remont dróg.  
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 Podobnie, jak w przypadku pytania o infrastrukturę drogową, rozkładały się 

odpowiedzi na pytanie o rozbudowę kanalizacji. Jedynie 2% ankietowanych uznało, że 

zmiany w tym zakresie nie są potrzebne, a 9% nie miało zdania na ten temat.  
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 Potrzebę pojawiania się nowych form spędzania wolnego czasu w gminach dostrzega 

aż 91% badanych. Jest to z pewnością niezwykle istotne dla mieszkańców obszaru LGD 

zagadnienie. Analiza odpowiedzi respondentów wskazuje jednak, że w umiarkowany sposób 

opowiadają się oni za powstawaniem nowych inicjatyw związanych z życiem kulturalnym. 

Co dziesiąty badany nie ma zdania na ten temat, a 1/3 uważa je za jedynie „raczej potrzebne”. 
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 Porównując powyższy i poniższy wykres można stwierdzić, że rozkłady odpowiedzi 

na pytanie o zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych i nowe inicjatywy służące 

kultywowaniu lokalnych tradycji są prawie identyczne. A zatem kolejny raz potwierdza się 

teza, że chociaż mieszkańcy obszaru w większości oczekują pojawienia się nowych form 

spędzania czasu wolnego, to niekoniecznie muszą to być inicjatywy związane z życiem 

kulturalnym. Być może w przyszłej perspektywie finansowej warto postawić na sport – ten 

kierunek działania byłby z pewnością bardzo atrakcyjny zwłaszcza dla ludzi młodych.  

 Należy stwierdzić, że wyniki badań dotyczące życia kulturalnego wpisują się we 

wzorce obserwowane w innych Lokalnych Grupach Działania. Dzięki wdrażaniu Lokalnych 

Strategii Rozwoju w ostatnich latach zrealizowano w całej Polsce wiele przedsięwzięć 

o charakterze kulturalnym. Działania związane z kultywowaniem lokalnych tradycji mają 

duże znaczenie dla budowania tożsamości społeczności lokalnej oraz promocji regionu. 

Efekty tych działań nie są jednak namacalne dla odbiorców z obszaru LGD. Dodatkowo 

należy stwierdzić, że inicjatywy takie jak wydawanie publikacji docierają do niewielkiej 

liczby odbiorców. Dzieje się tak m.in. ze względu na ograniczony ich nakład. 
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 Lokalna Grupa Działania może wpływać nie tylko na gospodarczy i kulturalnych 

rozwój swojego obszaru. Istotą podejścia LEADER jest budowanie kapitału społecznego 

i promowanie współpracy. Jednym ze wskaźników oddziaływania w tym względzie jest 

stopień zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne. Wyniki badań wskazują, że 

mieszkańcy analizowanego obszaru są podzieleni w ocenie stopnia swojego wpływu na to, co 

dzieje się w ich gminie. Wspólne dla niemal wszystkich ankietowanych (niemal 90% 

wskazań) jest przekonanie, że mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na podejmowanie 

decyzji, zwłaszcza tych dotyczących istotnych lokalnych kwestii. Jest to potencjalne pole do 

przyszłych działań LGD. Stowarzyszenie, jako organizacja łącząca różne sektory, może 

pracować na rzecz uświadamiania zarówno władzom lokalnym, jak i samym mieszkańcom, że 

społeczne konsultowanie decyzji przynosi wielkie korzyści. Prowadzi ono nie tylko do 

wypracowywania rozwiązań, które w lepszym stopniu odpowiadają na rzeczywiste potrzeby 

mieszkańców, ale także tworzy komfort pracy dla urzędników, którzy mają okazję 

przedstawić obiektywne uwarunkowania swoich decyzji. Zwiększanie zaangażowania 

mieszkańców w sprawy publiczne może także pozytywnie wpływać na aktywność 

gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości w regionie. Wyniki przeprowadzonych ankiet 

jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy obszaru LGD opowiadają się za takim modelem 

rozwoju swoich gmin. 
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5.5.3. Potencjał obszaru LGD – zasoby i wyzwania 

 Uczestnicy warsztatów ewaluacyjnych przeprowadzonych we wszystkich gminach 

obszaru LGD tworzyli listę najważniejszych lokalnych wydarzeń z ostatnich 10 lat. Było to 

zadanie stricte ewaluacyjne. Chodziło w nim o sprawdzenie jakie wydarzenie szczególnie 

zapadły w pamięć przedstawicieli lokalnej społeczności, jak są one oceniane i czy są wśród 

nich jakieś inicjatywy związane z działalnością LGD. Dane te mówią także dużo o potencjale 

obszaru LGD oraz wyzwaniach stojących przed społecznością lokalną – pokazują jakie 

projekty podobają się mieszkańcom oraz wskazują kierunki możliwych przyszłych działań.  

 Prowadzących warsztaty nie zaskoczyło, że wśród ważnych wydarzeń wskazywano 

głównie te związane z rozwojem infrastruktury. Projekty inwestycyjne przynoszą najbardziej 

namacalne efekty, które są widoczne w długiej perspektywie czasowej, co powoduje, że są 

przez mieszkańców uznawane za szczególnie ważne. Z drugiej strony wiele z takich 

inwestycji realnie przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Znaczenie ma 

także to, że dzięki europejskim funduszom strukturalnym, w ostatnich latach zrealizowano 

bardzo wiele różnego rodzaju inwestycji i przemiany w zakresie przestrzeni publicznej 

i jakości usług świadczonych przez Samorządy są w większości polskich gmin z łatwością 

dostrzegalne. 

 Jeśli chodzi o wydarzenia związane z rozwojem infrastruktury na obszarze LGD, to 

w pierwszej kolejności wskazywano na duże projekty, takie jak budowy/ remonty dróg, sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Tego typu inwestycje miały miejsce w każdej z gmin 

tworzących obszar LGD. W jednej z miejscowości bardzo zapadającą w pamięć mieszkańców 

inwestycją była budowa szaletu publicznego. Co ciekawe, mieszkańcy niektórych innych 

gmin często wspominali, że chcieliby, aby taki obiekt powstał u nich w gminie. Z pewnością 

byłoby to wskazane nie tylko z perspektywy wygody samych mieszkańców, ale również 

w kontekście rozwoju turystyki. W ostatnich latach wiele zrobiono by poprawić estetykę 

przestrzeni publicznej. Powszechne wśród miejscowości gminnych na obszarze LGD było 

rewitalizowanie rynków czy głównych placów. W niektórych miejscowościach przyznawano, 

że są one obecnie prawdziwą wizytówką gminy. W kilku miejscach powstawały nowe parki 

bądź zrewitalizowano istniejące. Są jeszcze jednak miejsca, gdzie mieszkańcy uskarżają się 

na brak przestrzeni do wspólnego spędzania czasu na wolnym powietrzu. Wskazywane są 

zaniedbane, ale potencjalnie atrakcyjne tereny, które można by wykorzystać do tworzenia 

przestrzeni rekreacyjnych. Duże znaczenie dla obecnych na warsztatach mieszkańców miał 

rozwój infrastruktury sportowej – powstanie basenów, boisk, ścieżek rowerowych. Sporo 
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inwestowano także w infrastrukturę kulturalną – odnawiano domy kultury (np. projekt 

SOKowirówka kulturalna), doposażano biblioteki. Powstawała także infrastruktura społeczna 

– zwłaszcza świetlice, kluby dla młodzieży, place zabaw (chociaż są też miejscowości, 

w których mieszkańcy uskarżają się na ich brak). Remontowano i doposażano strażnice OSP. 

Duże inwestycje infrastrukturalne nie były w poprzednim okresie programowania domeną 

LGD. Wśród tych mniejszych projektów, takich jak świetlice wiejskie czy place zabaw 

z łatwością można odnaleźć ślady działalności Stowarzyszenia. To pozytywna wiadomość – 

jego działalność jest dostrzegana przez mieszkańców, a jej efekty uznawane za korzystne dla 

społeczności lokalnej.  

 Większość mieszkańców obszaru LGD obecnych na warsztatach dostrzegła 

w ostatnich latach rozwój produktów regionalnych. Mówiono o tym prawie w każdej gminie. 

W miejscowościach, w których jeszcze lokalnych produktów nie stworzono często zdradzano 

plany rozpoczęcia nad nimi prac, wskazywano na zasoby, które można przy tym wykorzystać. 

Do świetna wiadomość z perspektywy Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Po pierwsze 

oznacza to, że akurat ten cel, trafiał w lokalne zapotrzebowanie. Po drugie, widoczne jest, że 

inicjatywy podejmowane przez LGD w zakresie rozwoju i promocji produktów lokalnych 

przyniosły efekty. Co więcej, widać wyraźnie, że mieszkańcy oczekują dalszych działań 

w tym kierunku. Produkty lokalne są nie tylko szansą na rozwój gospodarczy obszaru – mają 

one także znaczenie dla budowania lokalnej tożsamości. Mieszkańcy odczuwają dumę ze 

swoich lokalnych specjalności, są one dowodem, że w regionie drzemie duży potencjał. Do 

najczęściej wymienianych w czasie warsztatów produktów lokalnych należały: chleb ze 

Staszowa, rakowski ziemniak pieczony, wyroby z mleczarni w Pierzchnicy (w tym przypadku 

są to potencjalne produkty lokalne). Zwracano także uwagę na fakt, że nieskażone środowisko 

naturalne na obszarze LGD stwarza duże możliwości w zakresie rozwoju produkcji 

ekologicznej. 

 W kontekście produktów lokalnych rzuca się w oczy fakt, że mieszkańcy myślą o nich 

w perspektywie pojedynczej miejscowości czy gminy. Nie istnieje za to jakiś jeden produkt 

wspólny dla całego obszaru LGD. Jest to potencjalne zagrożenie dla rozwoju produktów 

lokalnych. To oczywiste, że zdecydowanie prościej byłoby promować 1 konkretny 

i rozpoznawalny produkt zamiast kilkunastu bardzo zróżnicowanych. Różne produkty mogą 

mieć odmienne grupy odbiorców, a co za tym idzie mogą potrzebować różnych strategii 

marketingowych. Z tego względu bardzo ważne są wszelkie inicjatywy sieciujące i promujące 
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myślenie nie o pojedynczych produktach, ale całych ich pakietach. To jest pole działania, 

w którym cały czas jest jeszcze wiele do zrobienia dla LGD.  

 Specyficzną kategorią wydarzeń, związanych zarówno z rozwojem turystyki, jak 

również często nawiązujących do produktów lokalnych to imprezy plenerowe. Niektórzy 

mieszkańcy ogólnie stwierdzili, że w ich okolicy przybyło takich imprez. Wskazywano także, 

że te, które były tradycyjnie organizowane od dawna, w ostatnich latach rozwinęły się, były 

organizowane z większym rozmachem i cieszyły się rosnącym zainteresowaniem 

mieszkańców. Przybywa także dużych imprez, które są atrakcją turystyczną i przyciągają 

osoby spoza obszaru LGD. Wśród wymienianych wydarzeń znalazły się między innymi: 

 Szklarki w Sielcu - jedyne na świecie wytapianie szkła na świeżym powietrzu, 

 „Dzień Chleba” – promocja produktu lokalnego, 

 „W Dzień św. Tekli ziemniaki będziemy piekli”.  

 Ważne wydarzenia miały także miejsce w obrębie samych społeczności. Były one 

przede wszystkim związane z rosnącą aktywnością mieszkańców. W czasie warsztatów 

zwracano uwagę, że dostrzegalne jest zwiększające się zainteresowanie lokalnymi sprawami. 

Coraz więcej ludzi decyduje się na podejmowanie aktywności na rzecz rozwoju społeczności 

lokalnej. W ostatnich latach znalazło to wyraz w powstawaniu nowych NGO i grup 

nieformalnych oraz w rozwoju tych już istniejących. Jako przykłady organizacji III sektora, 

które rozwinęły swoją działalność można wymienić powstanie Fundacji Aktywizacji 

i Rozwoju Młodzieży FARMa, Fundacja Dom Seniora,  Stowarzyszenia Dziedzictwo 

Piotrkowic, Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica. W 2 gminach wiele osób za ważne 

uznało powstanie klubu młodzieżowego „Wolna strefa”. W wielu miejscach wskazywano 

również rozwój Kół Gospodyń Wiejskich.  

 W czasie warsztatów sporadycznie opowiadano także o negatywnych wydarzeniach. 

Były one przede wszystkim związane z rynkiem pracy – upadkiem zakładów i rosnącym 

bezrobociem, wyludnianiem się miejscowości. Innym ważnym dla mieszkańców negatywnym 

zjawiskiem było zamykanie szkół. Z drugiej strony należy jednak stwierdzić, że były też 

gminy, w których szkoły rozbudowywano, modernizowano lub nawet budowano od podstaw.  

 Wśród mieszkańców powszechne jest traktowanie jako ważny zasób produktów 

lokalnych oraz imprez je promujących. Widać wyraźnie, że ostatnie lata uświadomiły 

mieszkańcom, że produkcja lokalnych specjalności to dziedzina, w którą warto inwestować 
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i która jest szansą na rozwój ich społeczności. Z pewnością duża w tym zasługa „Białych 

Ługów”. W czasie warsztatów ewaluacyjnych wskazywano jednak także na inne niż produkty 

lokalne ważne bogactwa obszaru LGD, które mogą zostać wykorzystane do jego rozwoju.  

 Często za istotny zasób uważano infrastrukturę gmin – gminne budynki, które można 

lepiej wykorzystać oraz drogi. Gdzieniegdzie wskazywano na tereny inwestycyjne, ale 

w wielu miejscowościach uskarżano się także na brak stref ekonomicznych. Generalnie 

rzadko wskazywano jednak na szanse na rozwój działalności gospodarczej na większą skalę. 

Jako jedyny duży zakład wymieniano hutę szkła w gminie Staszów. W Pierzchnicy 

odnotowano występowanie zasobów naturalnych, dzięki którym możliwy będzie rozwój 

kopalni kamienia.  

 Bardzo charakterystyczne praktycznie dla wszystkich gmin było wskazywanie przez 

ich mieszkańców na szanse na rozwój turystyki w regionie. Często było to postrzegane w 

połączeniu z produktami lokalnymi, o których była mowa powyżej. Zwracano uwagę, że 

praktycznie w każdej gminie istnieją jakieś atrakcyjne zabytki. Można wśród nich wymienić 

np. Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany w Rakowie, pałac Hugona Kołłątaja w 

Wiśniowej, Górę Piwniczną w Pierzchnicy, zamek Kurozwęki. Ciekawa jest także historia 

regionu – szansą na rozwój turystyki jest na przykład ariańska przeszłość związana z 

Akademią Rakowską. To bogactwo historyczne jest już w niektórych miejscach 

wykorzystywane, czego przykładem jest  Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski 

Sztetl”.  

 Jeszcze większy potencjał rozwoju turystyki wiąże się z zasobami przyrodniczymi. 

Praktycznie w każdej z gmin znajduje się jakiś zbiornik wodny: „Staszowskie Mazury” 

(Jezioro Duży Staw w Golejowie, Zalew nad Czarną, Zalew Buczyna, Zalew Chańcza, Zalew 

Andrzejówka). Atrakcją mogą być także czyste lasy bogate w grzyby. Warte zobaczenia są 

także liczne pomniki przyrody. Do rozwoju turystyki może przyczynić się również 

zrewitalizowana przestrzeń i obiekty publiczne, w tym zwłaszcza rynki i ratusze, 

wyremontowane kościoły, hale sportowe, boiska. Atrakcyjne przyrodniczo tereny stwarzają 

możliwość rozwoju turystyki rowerowej. W kontekście turystyki wskazywano również na 

dogodne położenie gmin z obszaru LGD w centralnej części województwa, na przecięciu 

szlaków prowadzących do głównych atrakcji ziemi świętokrzyskiej. Sprzyja to rozwojowi 

agroturystyki. Podsumowując ten wątek można stwierdzić, że w ostatnich latach powszechne 

stało się wśród mieszkańców myślenie o turystyce jako o szansie rozwojowej. Rzuca się 
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jednak w oczy fakt, że brakuje konkretnych pomysłów, jak ją wykorzystać. Brakuje ludzi 

z biznesowym pomysłem na zagospodarowanie zasobów turystycznych. Miejscowe atrakcje 

turystyczne mają potencjał turystyczny. Widać jednak wyraźnie, że pojedyncze ciekawe 

miejsca nie przyciągną turystów, którzy zostaną w regionie na dłużej. Aby turystyka tworzyła 

miejsca pracy konieczne jest sieciowanie produktów i tworzenie zróżnicowanej oferty. To 

jednak wymaga współpracy nie tylko pomiędzy poszczególnymi gminami, ale także 

pomiędzy mieszkańcami. LGD odegrało z pewnością ogromną rolę w myśleniu o turystyce 

jako szansie rozwojowej i promowało sieciowanie oraz współpracę. Ciągle jednak zostało tu 

dużo do zrobienia. Z pewnością trzeba kontynuować wysiłki w celu promocji regionu. 

Z drugiej strony potrzebna jest praca ze społecznością lokalną – mieszkańców trzeba 

wyposażyć w wiedzę i kompetencje pozwalające na rozkręcanie biznesu turystycznego. 

Bardzo dobrym działaniem w tym względzie były kursy językowe dla osób prowadzących 

agroturystykę (projekt finansowany z PO KL, który był realizowany przez Białe Ługi). 

Bardzo potrzebne są jednak kolejne szkolenia i kursy. Sprawdzić mogłyby się tu wyjazdy 

studyjne – konieczne jest by mieszkańcy nauczyli się jak można zarabiać na turystyce. Rynek 

turystyczny jest trudny ze względu na rosnącą konkurencję. Trzeba nauczyć mieszkańców 

odnajdowania się na nim.  

 Wiele cennych zasobów kryje się w samych społecznościach lokalnych. Według 

mieszkańców istotną rolę pełnią lokalne organizacje pozarządowe i Koła Gospodyń 

Wiejskich. Rosnąca aktywność obywateli gmin jest postrzegana jako szansa na ich rozwój. 

W tym kontekście wymieniano także fundusze sołeckie, jako instrumenty, które mogą się 

przyczynić do wykorzystania potencjału ludzkiego.  

 Istotne wydaje się podejmowanie inicjatyw generujących kapitał społeczny. Jednym 

z najważniejszych jego elementów jest zaufanie. Jest ono jedną z najważniejszych wartości, 

która pozwala utrzymywać więzi społeczne w społecznościach. Jest to jednocześnie 

podstawowy wymiar funkcjonowania mikrostruktur, takich jak przyjaźń, rodzina, sąsiedztwo. 

W związku z tym, diagnoza zaufania odpowiada pośrednio na pytanie dotyczące tego, jakiego 

typu zaangażowania od mieszkańców można się spodziewać na rzecz społeczności lokalnej 

i jak projektować działania wymagające współpracy, aby zdobyły one jej przychylność. 

Zaufanie jest ważnym zasobem społeczności, który silnie wpływa na jej potencjał 

modernizacji i rozwoju. Z tego względu badacze z Fundacji Socjometr zdecydowali się 

uwzględnić tę kwestię w przeprowadzonych badaniach ankietowych. Zadano w niej 

standardowe pytanie, wzorowane na badaniach ogólnopolskich, polegające na przedstawieniu 
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respondentom 2 przeciwstawnych twierdzeń dotyczących zaufania i wybór, tego, które 

uważają za lepiej opisujące ich poglądy. Dzięki temu możliwe jest osadzenie wyników badań 

na obszarze LGD w szerszym kontekście. 

 Wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS wskazują, że wśród mieszkańców 

obszarów wiejskich jest zdecydowanie więcej osób, które uważają, że w stosunkach z innymi 

trzeba być ostrożnym (82%). Na tym tle społeczność zamieszkująca obszar Lokalnej Grupy 

Działania „Białe Ługi” wypada bardzo dobrze. Mieszkańcy badanych gmin charakteryzują się 

znacznie wyższym niż obserwowany w skali ogólnopolskiej poziomem zaufania. Aż 31% 

z nich uważa, że większości ludzi można zaufać. Może wydawać się to mało w porównaniu 

z przeciwnym poglądem 2/3 osób, że w stosunku do innych ludzi należy być przede 

wszystkim ostrożnym. Mimo to zaufanie można uznać za ważny zasób badanego obszaru, 

który powinien być wykorzystany do jego dalszego rozwoju. Relatywnie wysoki poziom 

zaufania wskazuje, że dużą szanse powodzenia mają wszelkie inicjatywy zmierzające do 

budowy kapitału społecznego na obszarze LGD. Koresponduje to z zaprezentowanymi 

wcześniej postulatami dotyczącymi podejmowania działań zmierzających do większego 

zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne. 
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5.6. Podsumowanie rekomendacji 

 Na podstawie wyników przeprowadzonych badań możliwe jest sformułowanie 

rekomendacji odnośnie tworzenia i wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wskazówki 

odnośnie przyszłości Lokalnej Grupy Działania pojawiały się w różnych częściach raportu 

przy okazji omawiania szczegółowych zagadnień. Poniżej znajduje się ich zbiorcze 

podsumowanie.  

5.6.1. Biuro LGD 

 W nowym okresie programowania korzystne byłoby przeniesienie siedziby LGD 

„Białe Ługi” w nowe, bardziej dostępne dla mieszkańców obszaru miejsce.  

 W przyszłości można rozważyć ustanowienie bardziej ścisłego podziału obowiązków 

przypisanych poszczególnym pracownikom Biura. O ile zastępowalność pracowników 

jest korzystna, to pewna specjalizacja również przynosi zyski. Doświadczenia innych 

LGD pokazują, że bardzo ważne są osobiste kontakty przedstawicieli Biura 

z beneficjentami i mieszkańcami obszaru. Dzięki nim komunikacja jest skuteczniejsza, 

a mieszkańcy silnie oceniają LGD poprzez pryzmat jakości relacji z osobami 

będącymi jego twarzami. Czytelny podział obowiązków sprzyja ponadto budowaniu 

wizerunku Stowarzyszenia jako organizacji prężnej i skutecznej. Być może korzystne 

byłoby trwałe podzielenie zespołu na sekcję zajmującą się wdrażaniem LSR i sekcję 

osób odpowiedzialnych za pozostałe projekty. 

 Doradztwo świadczone przez pracowników Biura LGD zasługuje na bardzo wysoką 

ocenę. W przyszłości powinno odbywać się w podobny sposób, jak miało miejsce to 

dotychczas. Większy nacisk powinien być jednak położony na spotkania 

konsultacyjne w gminach. Dla Lokalnej Grupy Działania ważne jest „wychodzenie 

w teren”, promowanie idei LGD poprzez osobistą obecność i zaangażowanie. Mimo 

nie zawsze wysokiej frekwencji na takich spotkaniach konsultacyjnych, dobrze 

odgrywają one swoją rolę – uczestniczący w nich potencjalni beneficjenci często 

później rzeczywiście składają wnioski o dofinansowanie. Konsultacje w gminach 

pozwalają także na zaoszczędzenie czasu – osoby zainteresowane dofinansowaniami 

mogą w ich czasie zdobyć wstępną wiedzę, która pozwoli zweryfikować im swój 

pomysł i chęć składania wniosku. Dzięki temu zmniejsza się liczba osób, które 

korzystają później z doradztwa w Biurze. 

 Za zbyt małą należy uznać liczbę porad świadczonych organizacjom pozarządowym 

i przedsiębiorcom. W przyszłym okresie programowania powinno to ulec zmianie. 
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Być może pomocne byłoby organizowanie osobnych, dedykowanych spotkań dla 

przedstawicieli NGO i sektora gospodarczego. LGD mogłoby również popracować 

nad specjalną ofertą dla tych podmiotów, która byłaby promowana np. na stronie 

internetowej.  

5.6.2. Projekty finansowane spoza PROW 

 W ocenianym okresie LGD zrealizowało wiele cennych inicjatyw finansowanych 

spoza budżetu na wdrażanie LSR. Środki spoza PROW powinny być pozyskiwane 

także w przyszłości, ale trzeba ten rodzaj działalności wyraźniej oddzielić od 

wdrażania LSR. Mimo dość dobrej organizacji pracy Biura trudno nie odnieść 

wrażenia, że równoległa realizacja bardzo różnych projektów, niejako zaburzyła 

normalne funkcjonowanie LGD. Warto powtórzyć zgłoszony wcześniej postulat 

wyraźniejszego oddzielenia obowiązków pracowników zajmujących się wdrażaniem 

LSR od pracy osób realizujących pozostałe projekty. 

5.6.3. Stowarzyszenie i organy LGD 

 Istnieje silna potrzeba większego zaangażowania w działalność Stowarzyszenia 

sektora gospodarczego. W chwili przeprowadzania ewaluacji (maj 2015) 

Stowarzyszenie liczyło 95 członków. Większość z nich reprezentowało sektor 

społeczny. Warto rozważyć stworzenie planu włączenia przedsiębiorców w pracę na 

rzecz lokalnej społeczności i stworzenie dla nich specjalnej oferty, która w jasny 

sposób wskaże na zyski jakie może przynieść im aktywne członkostwo w LGD. 

Pomocne byłoby zawarcie w nowym LSR bardziej ogólnych celów, które pozwolą na 

skorzystanie z dofinansowania większej liczbie przedsiębiorców. Warto w tym 

miejscu zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy płacili większe składki niż „zwykli” 

członkowie Stowarzyszenia. To złe rozwiązanie, które nie zachęcało ich do włączania 

się w działalność LGD. Rola przedsiębiorców w ramach Partnerstwa powinna zostać 

dowartościowana – należy podkreślać ją poprzez pozytywne sygnały, a nie dodatkowe 

obciążenia. Rekomendacje te są spójne z zamieszczonym powyżej postulatem 

intensyfikacji działań doradczych skierowanych do przedstawicieli sektora 

gospodarczego. Budowanie relacji z przedsiębiorcami i tworzenie dedykowanej im 

oferty powinno odbywać się już na etapie tworzenia nowej Lokalnej Strategii 

Rozwoju.  

 Zarząd LGD powinien zadbać o zapewnienie budżetu umożliwiającego 

bezproblemowe finansowanie Biura niezależnie od realizacji projektów 
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finansowanych spoza PROW. Warto byłoby zwiększyć składki wpłacane przez gminy 

do Stowarzyszenia. Samorządy korzystają pośrednio z dobrego działania LGD – i to 

nie tylko dlatego, że same są beneficjentami dofinansowań. Projekty realizowane 

przez LGD kierowane były do lokalnej społeczności i niekiedy nawet wyręczały 

władze lokalne w ich obowiązkach (np. przedszkola, aktywizacja zawodowa itd.). 

Dlatego Samorządy mogłyby w większym stopniu wesprzeć funkcjonowanie LGD.  

 Pewną słabością LGD, która obniża spójność jego obszaru jest fakt, że gminy należące 

do Stowarzyszenia znacznie różnią się swoim potencjałem. Miało to wpływ na 

wdrażanie LSR – w gminach, w których sektor organizacji pozarządowych jest słabiej 

rozwinięty zrealizowano mniej przedsięwzięć. W przyszłości powinno dążyć się do 

likwidacji tych nierówności poprzez szczególne wsparcie tych słabszych obszarów. 

3.6.4 Promocja 

 W porównaniu z witrynami internetowymi wielu innych polskich LGD, strona 

„Białych Ługów” nie prezentuje się najgorzej. Z pewnością mogłaby ona w zostać 

jeszcze znacznie ulepszona – przede wszystkim pod kątem estetyki, jak również 

funkcjonalności. Wątpliwości badaczy wzbudziła w kilku miejscach aktualność 

danych zamieszczonych na stronie. Warto byłoby przejrzeć stronę internetową 

i skontrolować aktualność wszystkich dostępnych na niej treści. Jest to o tyle istotne, 

że dla wielu ankietowanych mieszkańców obszaru LGD Internet był najbardziej 

preferowanym kanałem przekazywania informacji na temat działalności 

Stowarzyszenia. W dalszym ciągu powinna być rozwijana strona LGD na Facebooku.  

 Badania ankietowe wskazują, że ważnym kanałem komunikacji dla mieszkańców są 

gazety lokalne oraz imprezy lokalne. Za mało skuteczne uznano tablice informacyjne, 

billboardy, plakaty oraz ulotki.  

 Wyniki badań wskazują, że mieszkańcy, którzy znają konkretne projekty zrealizowane 

dzięki LGD oceniają je zazwyczaj pozytywnie. Niewielu respondentów znało jednak 

przedsięwzięcia, które były zrealizowane poza obszarem ich gminy. Warto byłoby to 

zmienić, aby możliwe było w przyszłości zwiększanie spójności obszaru LGD. Do 

mieszkańców należy kierować przekaz, że LGD działa na rzecz wszystkich obywateli 

wszystkich gmin wchodzących w skład LGD. Wartością dodaną może tu być fakt, że 

często zdarza się, że projekty realizowane w jednej gminie są inspiracją dla 

podobnych inicjatyw w gminach sąsiednich. Także dlatego warto promować dobre 

praktyki. Wzorem mogą tu być Lokalne Grupy Działania, które na swoich stronach 
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internetowych zamieszczają interaktywne mapy obszaru przedstawiające szczegółowe 

informacje o projektach zrealizowanych na terenie poszczególnych gmin.  

3.6.5. Lokalna Strategia Rozwoju w nowym okresie programowania 

 Ewaluowana Lokalna Strategia Rozwoju zawierała bardzo konkretną wizję rozwoju 

obszaru LGD, co utrudniało jej wdrażanie. Paradoks ten wynikał z niedostatecznego 

rozpoznania potencjału społeczności lokalnej w czasie jej tworzenia oraz sposobu 

funkcjonowania instytucji wdrażających pomoc. Napotkane problemy były więc 

w pewnej mierze zewnętrzne wobec LGD. Kolejny dokument strategiczny powinien 

uwzględniać te obiektywne ograniczenia. Nowa LSR powinna być zatem bardziej 

ogólna, ale w takim sensie, że powinna dopuszczać większe tematyczne 

zróżnicowanie przedsięwzięć. Nie powinno się jednak rezygnować z oparcia jej 

o konkretną wizję. Mimo wszystko stanowiła ona o dużej wartości ewaluowanego 

dokumentu strategicznego. Chociaż nie zrealizowano wielu wskaźników, to 

odniesiono konkretne sukcesy w zakresie rozwoju turystyki na obszarze LGD oraz 

promocji produktów lokalnych. Byłoby to niemożliwe, gdyby zabrakło jasnego 

wytyczenia ścieżki rozwoju oraz zaplanowania całego procesu podążania nią. Wydaje 

się, że możliwe jest pogodzenie tej sugerowanej ogólności z konkretną wizją. Być 

może pomocne byłyby tutaj Lokalne Kryteria Wyboru. Aby to wyjaśnić przyjmijmy 

założenie, że wizja rozwoju obszaru LGD w przyszłości również oparta byłaby 

o turystykę. LSR mogłaby dopuszczać dofinansowanie dowolnego biznesu, 

np. w ramach realizacji celu „pobudzanie przedsiębiorczości”. W czasie oceny 

wniosków dodatkowe punkty byłby jednak przyznawane tym biznesom, które 

sprzyjają rozwojowi turystyki. Preferowane będą zatem projekty zgodne z wizją 

rozwoju, ale jeśli takowe się nie pojawią to wskaźnik i tak zostanie zrealizowany 

dzięki przedsiębiorcom, którzy będą zakładać lub rozwijać firmy z innych branż niż 

turystyczna. Jest to oczywiście tylko przykład, jak praktycznie można by rozwiązać 

ten problem. W każdym razie warto jeszcze raz podkreślić, że nie powinno się 

rezygnować z posiadania konkretnej wizji rozwoju regionu, ponieważ LSR na niej 

oparte było czymś, co pozytywnie wyróżniało „Białe Ługi” spośród innych LGD. 

 Wsparcie oferowane przez Lokalne Grupy Działania nie przyczyniło się w istotny 

sposób do zmiany sytuacji rolników, a zwłaszcza nie wpłynęło w znaczący sposób na 

kształtowanie wśród nich postaw przedsiębiorczych. Przyczyny tego zjawiska są 

oczywiście skomplikowane. Jest ono uwarunkowane nie tylko kulturowo, ale także 



112 
 

ekonomicznie – wielu rolników nie ma środków finansowych, które mogłyby zostać 

zainwestowane w nierolniczą działalność gospodarczą. Wielu osobom brak ponadto 

potrzebnych umiejętności i kompetencji. Dodatkowo należy stwierdzić, że sama 

procedura weryfikacji wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zazwyczaj była bardzo czasochłonna, co zniechęcało dużą część 

potencjalnych beneficjentów. Ten obszar funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania 

„Białe Ługi” powinien zostać bardziej dogłębnie przebadany pod kątem tworzenia 

nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, tak aby w przyszłości można było w bardziej 

zdecydowany sposób stymulować przedsiębiorczość rolników. To kolejny wniosek 

z badań, który wpisuje się w zagadnienie budowania oferty dedykowanej 

przedsiębiorcom z obszaru LGD. 

 Ważnym zagadnieniem w perspektywie nowego LSR jest określenie grup 

defaworyzownaych. Pomocne mogą być w tym wyniki badania ankietowego 

przeprowadzonego wśród mieszkańców obszaru LGD. Najczęściej wskazywanymi 

grupami wymagającymi wsparcia były osoby młode, które nie mogą znaleźć 

zatrudnienia po ukończeniu szkoły oraz osoby bezrobotne borykające się z trudną 

sytuacją ekonomiczną. Jest to wynik spójny z ustaleniami dotyczącymi 

najważniejszych problemów gmin wchodzących w skład LGD „Białe Ługi”. Istotnych 

informacji na temat potrzeb młodych ludzi dostarcza badanie ankietowe 

gimnazjalistów. Jednym z najważniejszych problemów tej grupy mieszkańców 

obszaru LGD jest brak atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego. Wiąże to się ze 

słabą ofertą GOK-ów i ogólnie rzecz biorąc niską dostępnością oferty kulturalnej. 

Potrzebne jest jednak nie tylko samo tworzenie takowej oferty, ale także 

edukacja  rozbudzająca potrzebę korzystania z niej. Problemy te warto uwzględnić 

w nowym LSR. Należy zwrócić też uwagę, że do ulubionych sposobów spędzania 

wolnego czasu wśród uczniów gimnazjów należy uprawianie sportu. Można 

spodziewać się, że działania w tej sferze spotkałyby się z ich dużym 

zainteresowaniem. Ostatni obszar działań, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę 

przy planowaniu działań kierowanych do młodzieży w nowym LSR, to aktywizacja 

młodych ludzi i zwiększenie ich zainteresowania lokalnymi sprawami. 

 Dane zgromadzone w czasie warsztatów pokazują, że problem braku atrakcyjnych 

form spędzania wolnego czasu nie dotyka tylko młodych ludzi, ale także osób 

w wieku produkcyjnym i zwłaszcza seniorów. Należy się spodziewać, ze wszelkie 

inicjatywy w zakresie tworzenia nowych form spędzania czasu wolnego spotkałyby 
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się z dużym zainteresowaniem mieszkańców obszaru LGD – aż 91% respondentów 

w badaniu ankietowym wskazywało na potrzebę pojawienia się nowych form 

spędzania czasu wolnego. 

 Analiza danych zebranych przy pomocy wszystkich technik badawczych wskazuje, że 

zdecydowana większość mieszkańców (aż 91%) oczekuje w przyszłości zmian na 

lokalnym rynku pracy. Jest to czytelny sygnał dla Lokalnej Grupy Działania, która 

musi starannie przemyśleć strategię w tym zakresie w przyszłej perspektywie 

finansowej. Skala środków, które będą dostępne na działania związane z rynkiem 

pracy daje bowiem realną szansę na wywołanie pozytywnych zmian w tym zakresie. 

Według 85% badanych osób potrzebne jest by mieszkańcy zakładali coraz więcej firm 

niezwiązanych z rolnictwem. Jak zostało to wskazane powyżej, powinno dążyć się do 

ogólnego sformułowania celów związanych z rozwojem przedsiębiorczości. Wydaje 

się, że rozwijanie turystyki nie przyczyni się do zdecydowanych zmian na rynku 

pracy. Mieszkańcy obszaru LGD wskazują na liczne zasoby, które mogłyby stanowić 

lokalne atrakcje przyciągające turystów. Z drugiej strony wielu z nich nie postrzega 

turystyki, jako istotnej szansy rozwojowej. Ta ambiwalencja pokazuje, że trudno 

będzie myśleć o promowaniu działalność turystycznej bez jednoczesnego 

wzbogacenia kapitału kulturowego mieszkańców obszaru LGD. Trzeba wyposażyć ich 

w wiedzę i kompetencje pozwalające na rozkręcanie biznesu turystycznego. Bardzo 

dobrym działaniem w tym względzie były kursy językowe dla osób prowadzących 

agroturystykę (projekt finansowany z PO KL, który był realizowany przez Białe 

Ługi). Bardzo potrzebne są jednak kolejne szkolenia i kursy. Sprawdzić mogłyby się 

tu wyjazdu studyjne – konieczne jest by mieszkańcy nauczyli się jak można zarabiać 

na turystyce. Rynek turystyczny jest trudny ze względu na rosnącą konkurencję. 

Trzeba nauczyć mieszkańców odnajdywania się na nim. Turystyka nie może być 

jednak traktowana jako główne koło zamachowe rozwoju obszaru LGD. Z tego 

względu należy jeszcze raz powtórzyć postulat możliwie szerokiego określenia 

zakresu przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach rozwijania 

przedsiębiorczości. 

 Bardzo ważnym problemem dla mieszkańców jest także stan infrastruktury. Jak 

można było o tym przekonać się w wielu częściach niniejszego raportu, w tej sferze 

dokonały się na obszarze LGD znaczne przemiany. Oczekuje się zatem, że 

w przyszłym okresie programowania będą one kontynuowane. Mieszkańcy mają także 

nadzieję na lepsze wykorzystanie już istniejących obiektów.  
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 Wspólne dla niemal wszystkich ankietowanych (niemal 90% wskazań) jest 

przekonanie, że mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji, 

zwłaszcza tych dotyczących istotnych lokalnych kwestii. Jest to potencjalne pole do 

przyszłych działań LGD. Stowarzyszenie, jako organizacja łącząca różne sektory, 

może pracować na rzecz uświadamiania zarówno władzom lokalnym, jak i samym 

mieszkańcom, że społeczne konsultowanie decyzji przynosi wielkie korzyści. 

Prowadzi ono nie tylko do wypracowywania rozwiązań, które w lepszym stopniu 

odpowiadają na rzeczywiste potrzeby mieszkańców, ale także tworzy komfort pracy 

dla urzędników, którzy mają okazję przedstawić obiektywne uwarunkowania swoich 

decyzji. Zwiększanie zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne może także 

pozytywnie wpływać na aktywność gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości 

w regionie. Wyniki przeprowadzonych ankiet jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy 

obszaru LGD opowiadają się za takim modelem rozwoju swoich gmin. 

 Większość mieszkańców obszaru LGD obecnych na warsztatach dostrzegła 

w ostatnich latach rozwój produktów regionalnych. Mówiono o tym prawie w każdej 

gminie. W miejscowościach, w których jeszcze lokalnych produktów nie stworzono 

często zdradzano plany rozpoczęcia nad nimi prac, wskazywano na zasoby, które 

można przy tym wykorzystać. Do świetna wiadomość z perspektywy Lokalnej Grupy 

Działania „Białe Ługi”. Po pierwsze oznacza to, że akurat ten cel trafiał w lokalne 

zapotrzebowanie. Po drugie, widoczne jest, że inicjatywy podejmowane przez LGD 

w zakresie rozwoju i promocji produktów lokalnych przyniosły efekty. W kontekście 

produktów lokalnych rzuca się w oczy fakt, że mieszkańcy myślą o nich 

w perspektywie pojedynczej miejscowości czy gminy. Nie istnieje za to jakiś jeden 

produkt wspólny dla całego obszaru LGD. Jest to potencjalne zagrożenie dla rozwoju 

działalności gospodarczej opartej na lokalnych produktach. To oczywiste, że 

zdecydowanie prościej byłoby promować 1 konkretny i rozpoznawalny produkt 

zamiast kilkunastu bardzo zróżnicowanych. Różne produkty mogą mieć odmienne 

grupy odbiorców, a co za tym idzie mogą potrzebować różnych strategii 

marketingowych. Z tego względu bardzo ważne są wszelkie inicjatywy sieciujące oraz 

promujące myślenie nie o pojedynczych produktach, ale całych ich pakietach. To jest 

pole działania, w którym cały czas jest jeszcze wiele do zrobienia dla LGD 

i dotychczasowe działania w tym zakresie powinny być kontynuowane. 


