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Załącznik nr 2 do LSR 

 

Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu 

Wstęp 

W koncepcji  zaplanowanego procesu ewaluacji  uwzględniono przede wszystkim potrzebę 

odpowiedzi  na postawione kluczowe pytania ewaluacyjne oraz zagadnienia najbardziej istotne dla  

wpływu zrealizowanych projektów w ramach LSR w latach 2014-2020 na rozwój społeczności lokalnej 

oraz jej otoczenia ,a także na  skuteczność  działania Lokalnej Grupy Działania w omawianym okresie. 

Spójną koncepcję ewaluacji zapewni właściwy i sprawdzony dobór metod i technik badawczych 

(wnioski i doświadczenie z poprzedniego okresu 2007-2013) wraz z odpowiednim doborem próby 

badawczej, co  zapewni także wiarygodność uzyskanych  wyników. 

 Zaplanowano więc proces ewaluacji w taki sposób, by odpowiadał on obecnym warunkom 

społeczno-gospodarczym w których powstała LSR, ale również uwzględniono możliwość aktualizacji 

planu ewaluacji w przypadku stwierdzenia istotnych zmian w otoczeniu funkcjonowania LGD. 

Zgodnie ze standardami ewaluacji  oraz wymaganiami jakie niesie realizacja badań 

ewaluacyjnych  w obszarze wdrażania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego planuje się zastosować  

wybrane metody i techniki badawcze.  

W związku ze specyfiką wdrażania LSR i długoletni okres jej obowiązywania przewidziano obok 

procesu ewaluacji stały monitoring. 

1. Monitoring 

 Monitorowanie według jednej z definicji jest „stałym i systematycznym procesem zbierania i 

analizowania ilościowych i jakościowych informacji-danych na temat wdrażania, w tym wypadku strategii 

w aspekcie finansowym i rzeczowym, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji  z wcześniej 

zatwierdzonymi założeniami i celami”. (PARP) 

Monitoring pozwoli śledzić postęp rzeczowy i finansowy wdrażanych operacji. Dostarczy bieżących 

informacji i danych ilościowych na podstawie których będzie prowadzona ewaluacja. Dane z monitoringu 

obejmować będą m.in:    

- liczbę złożonych wniosków w ramach poszczególnych naborów wraz z alokacją finansową, 

- liczbę podpisanych umów i stan ich realizacji, w tym finansowy, 

- postęp w realizacji planów finansowych w podziale na konkursy, 

- analizę stopnia osiąganych wskaźników produktów, rezultatów w odniesieniu do poszczególnych celów, 

- inne wg. potrzeb. 

Monitoring przeprowadzony będzie przez własną kadrę w oparciu o prowadzoną dokumentację, a wyniki 

prezentowane będą w syntetycznych, okresowych raportach (zaleca się min. raz na kwartał). Monitoring 

dostarczy także na bieżąco informacji o pojawiających się ryzykach i zagrożeniach, dzięki czemu będzie 

można odpowiednio szybko reagować. Raporty prezentowane będą zarządowi LGD, a ta przedstawia 

istotne wnioski Radzie LGD. 

Zakłada się, że głównym kryterium jakościowym dla monitoringu będzie: kompletność gromadzenia 

informacji i danych, częstotliwość pomiaru, rzetelność w analizie danych.  

Monitorowanie i ewaluacja to dwa ściśle powiązane ze sobą pojęcia. Monitorowanie dostarcza danych 

niezbędnych do przeprowadzenia właściwej ewaluacji. Najważniejsze w procesie monitorowania realizacji 

strategii jest właściwe i adekwatne do celów sformułowanie wskaźników na poziomie produktów i 

rezultatów i oszacowanie ich wartości bazowej i docelowej, tak by można było mierzyć postęp. Najczęściej 

spotykaną formą na której opiera się dobry jakościowo proces monitorowania jest system monitoringu. W 

nim określone są najważniejsze cele strategii, zadania do realizacji oraz wskaźniki do mierzenia postępu w 

osiąganiu celów a także podane są źródła ich weryfikacji. Opracowanie właściwego systemu wskaźników 

wymaga zrozumienia, że za każdym razem mogą być różne cele i funkcje jakim ma on służyć dlatego 

systemy powinny być „szyte na miarę”.  

Monitoring odbywa się na podstawie analizy osiągania poszczególnych wskaźników, które zostały 

przyporządkowane do poszczególnych celów. Możemy wyodrębnić następujące rodzaje wskaźników: 

 Wskaźniki środków lub wkładu odnoszą się do budżetu przydzielonego na każdy poziom pomocy.  

 Wskaźniki finansowe są używane do monitorowania postępu w pod względem rocznych zobowiązań i 

płatności dostępnych z funduszy przeznaczonych na wszelkie działania, jednostki lub programy w 

odniesieniu do ich kwalifikowanych kosztów.  

 Wskaźniki produktu (output indicators) odnoszą się do przedsięwzięć. Mierzone są w jednostkach 

rzeczowych lub monetarnych (np. długość zbudowanych linii kolejowych, liczba przedsiębiorstw, którym 

udzielono finansowego wsparcia, itd.) 



2 
 

 Wskaźniki produktów odnoszą się do działania. Są mierzone w jednostkach fizycznych lub 

monetarnych (np. długość zbudowanych torów kolejowych, liczba firm, którym udzielono wsparcia 

finansowego, itp.). 

 Wskaźniki rezultatu (result indicators) odnoszą się do bezpośrednich i natychmiastowych efektów 

programu dla bezpośrednich beneficjentów. Dostarczają informacji na temat zmian m.in. w zachowaniu, 

potencjale lub działalności beneficjentów. Mogą być to wskaźniki rzeczowe (skrócenie czasu podróży, 

liczba osób przeszkolonych, liczba wypadków samochodowych, itd.) lub finansowe (mobilizacja zasobów 

sektora prywatnego, spadek kosztów transportu, itd.). 

 Wskaźniki oddziaływania (impact indicators) odnoszą się do skutków programu wykraczających poza 

efekty natychmiastowe.  

 

2. Ewaluacja 

Ewaluacja ma na celu poprawę jakości działań w tym polityk publicznych poprzez zwiększenie ich 

adekwatności, skuteczności, użyteczności, efektywności i trwałości. (PTE). 

Ewaluacja jest określeniem wartości danego działania publicznego, a więc polityki, programu lub realizacji 

strategii w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów i w oparciu o specjalnie zebrane i 

przeanalizowane informacje. (Komisja Europejska) 

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1260 z dnia 21.06.1999r. wskazuje, że: 

 „ewaluację przeprowadza się w celu ustalenia efektywności pomocy strukturalnej Wspólnoty oraz w celu 

oszacowania jej oddziaływania w odniesieniu do celów, a także analizy wpływu na specyficzne  

problemy …”. 

Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena strategii/działania/projektu i ich założeń, a także 

procesu realizacji i osiągniętych rezultatów pod względem skuteczności, efektywności, trwałości, 

użyteczności i adekwatności podjętych działań. Powinna dostarczać rzetelnych informacji o obiekcie 

badania. W tym ujęciu zasługują na uwagę dwie cechy: systematyczność i obiektywizm. Systematyczność 

oznacza, że jest to proces który zgodnie z planem ewaluacji powinien być w miarę możliwości 

powtarzalny, a obiektywizm  wskazuje na wykonawstwo zewnętrzne. 

Wyróżniamy klasyfikację ewaluacji wg. kryterium czasu jej przeprowadzania: 

     - ewaluacja ex-ante    (w przypadku LSR będzie przeprowadzona) 

     - ewaluacja mid-term (zakłada się w połowie okresu LSR) 

     - ewaluacja on-going  (zakłada się ewaluację w odniesieniu do ustalonych okresów LSR) 

     - ewaluacja ex-post, 

Ponadto doświadczenia LGD wskazują, że konieczne jest także zaplanowanie ewaluacji ad-hoc, która może 

okazać się potrzebna na danym etapie wdrażania LSR, lub w przypadku wystąpienia ryzyka. 

oraz wg. umiejscowienia w strategii: 

      - ewaluacja wewnętrzna, 

      - ewaluacja zewnętrzna,  

Kryteria ewaluacji: 

 Trafność, 

 Efektywność, 

 Skuteczność, 

 Użyteczność, 

 Trwałość efektów, 

Trafność (relevance) – ocena stopnia w jakim przyjęte cele strategii  odpowiadają zidentyfikowanym i 

rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom. Czy i  w jakim stopniu cele projektu odpowiadają potrzebom 

interesariuszy? 

Skuteczność (effectiveness) –  ocena stopnia w jakim zostały osiągnięte cele/wskaźniki strategii, 

zdefiniowane  na etapie planowania. Czy i w jakim stopniu cele  zostały osiągnięte? 

Czy i w jakim stopniu system zarządzania i wdrażania  był skuteczny? 

Oddziaływanie/wpływ  (Impact) –  kryterium ocenia związek pomiędzy celami szczegółowymi i celami 

ogólnymi, w jakim stopniu korzyści osiągnięte dzięki realizacji strategii  mają wpływ na otoczenie, ludzi, 

rozwój lokalny itp. 

Trwałość efektów (sustainability) – czy pozytywne efekty realizacji strategii   trwają po zakończeniu 

wdrażania zadań/działań  i czy możliwe jest utrzymanie pozytywnego wpływu także po okresie realizacji 

strategii?  

Wybrane kryteria ewaluacyjne  do ewaluacji LSR: 

1. Trafność – Czy projekty  zostały trafnie dobrane pod względem  założeń LSR? Czy  założone cele w 

LSR odpowiednio identyfikują obszary wymagające interwencji? 
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2. Skuteczność –  Czy wybrane projekty oraz podjęte działania realizowane w ramach LSR przyczyniają 

się do realizacji wytyczonych celów?  

3. Trwałość-  Jaki wpływ wywarły projekty na otoczenie społeczno-gospodarcze w długiej 

perspektywie? 

Oraz dodatkowo kryteria: 

  jakość – odnosi się ono do wszystkich realizowanych zadań, zarówno w ramach wdrażania strategii 

jak i działalności LGD, 

 satysfakcji – odnosi się ono do poziomu zadowolenia odbiorców działań podejmowanych przez  

pracowników biura LGD. 

Celem ewaluacji  LSR  i działalności LGD jest ocena jakości i zakresu realizowanych zadań oraz 

systematyczne dostarczenie wniosków i rekomendacji z badań na temat m.in: 

 jakości i liczby  wdrażanych działań w ramach poszczególnych osi, 

 jakości i skuteczności w realizacji projektów własnych, 

 stopnia osiągania celów w odniesieniu do założonych, 

 postępów  w realizacji LSR, 

 diagnozowania ryzyka i zarządzania nim, 

 zgodności z procedurami wdrażanych operacji kluczowych, 

 skuteczności funkcjonowania biura i władz LGD. 

Ewaluacja przeprowadzona będzie przez biuro LGD przy współpracy z ekspertem zewnętrznym.  

Odbiorcami wyników ewaluacji będą członkowie LGD, Rady i zarządu oraz społeczność lokalna z obszaru 

LGD. Zgodnie z założeniami LSR wyniki ewaluacji mają być jawne poprzez publikacje ich na stronie 

internetowej oraz prezentację na konferencji podsumowującej działanie LGD za dany okres. Zakłada się, 

że rekomendacje z procesu ewaluacji będą przedstawiane najpierw zarządowi, a następnie Radzie i Komisji 

Rewizyjnej oraz  na Walnym Zebraniu LGD (corocznie) po podjęciu wstępnej decyzji, które rekomendacje 

mogą być wdrożone, a które nie i z jakiego powodu. Przewiduje się także w wypadkach wyjątkowych 

możliwość zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania, gdy zajdzie konieczność aktualizacji LSR.  

Biorąc pod uwagę analizę celu ogólnego postawiono następujące główne  pytanie kluczowe: 

1. Czy w wyniku realizacji LSR nastąpił rozwój społeczno-gospodarczy na terenie działania LGD? 

2.1. Ewaluacja funkcjonowania  LGD                                       
Ewaluacji w zakresie funkcjonowania LGD zostaną poddane m.in  następujące obszary wynikające z 

realizacji Planu Komunikacji: 

 Jakość doradztwa świadczonego zgodnie z LSR potencjalnym beneficjentom wsparcia, 

 Jakość opracowanej dokumentacji projektowej do celów realizacji własnych projektów-

skuteczność aplikowania o środki dla LGD, 

 Jakość organizowanych spotkań, konferencji, szkoleń, 

 Jakość obsługi  klientów biura LGD, 

 Jakość podejmowanych działań promocyjnych i informacyjnych – adekwatność ich doboru i 

skuteczność działania. 

 Efektywność szkoleń realizowanych przez LGD i poziom zadowolenia uczestników. 

 Aktywność biura na rzecz realizacji celów LSR, 

 Poziom wiedzy i świadomości mieszkańców z terenu LGD na temat jego funkcjonowania i 

możliwości korzystania z oferowanych usług oraz form wsparcia. 

 Rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników biura LGD w okresie rocznym. Ocena okresowa 

pracowników w oparciu o jednakowe procedury i standardy. 

 Ocenę funkcjonowania LGD przez jego członków. 

      Do celów ewaluacji zostaną wykorzystane opracowane i przetestowane  narzędzia badawcze m.in takie 

jak: kwestionariusze ankiet, scenariusze wywiadów indywidualnych (CATI, IDI,CAWI),obserwacja.  
 

 Tabela 1. Zestawienie  metod i technik badawczych 

Analiza podstawowych 

dokumentów źródłowych 

 

Dokumenty dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej na 

terenie działania LGD oraz wytyczne dot. realizacji LSR i 

funkcjonowania LGD, inne wg. potrzeb 

Wywiady telefoniczne CATI - beneficjenci  

- potencjalni beneficjenci 

Focus groups - przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych 

-inne 

Badanie ankietowe - różne grupy interesariuszy 
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2.2. Wskazanie elementów wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji 

Tabela 2. Obszary badawcze dot. LSR 

Lp. Obszar badawczy Metoda  badawcza Harmonogram badania 

1. Efekty działań informacyjno-

promocyjnych 

prowadzonych przez LGD 

Analiza danych zastanych 

Kwestionariusz ankiety 

ewaluacyjnej 

Każdorazowo po cyklu działań 

informacyjno-promocyjnych 

2. Jakość realizowanych szkoleń dla 

odbiorców 

Kwestionariusz ankiety 

ewaluacyjnej 

Każdorazowo po szkoleniu,  

raport zbiorczy 

3.  Jakość doradztwa Kwestionariusz ankiety 

ewaluacyjnej 

Każdorazowo po doradztwie, 

raport zbiorczy 

4. 

 

Jakość składanych wniosków 

aplikacyjnych 

Analiza danych zastanych Okresowo po naborach 

5. 

 

Ocena funkcjonowania biura LGD 

i jego aktywności 

Kwestionariusz ankiety 

ewaluacyjnej 

Analiza danych z monitoringu 

Corocznie 

6. Poziom osiągania celów 

założonych w LSR 

Analiza danych z monitoringu  

(w stosunku do zaplanowanych 

wskaźników pomiaru celów , 

produkty i rezultaty) 

Po zakończeniu operacji 

wyboru i podpisaniu umowy z 

beneficjentem, 

7. Procedura wyboru oraz kryteria 

wyboru – w zakresie trafności i 

skuteczności  

Analiza danych z monitoringu  

(w stosunku do zaplanowanych 

wskaźników pomiaru celów , 

produkty i rezultaty) 

Okresowo po naborach 

8. Wpływ realizacji LSR na otoczenie 

społeczno-ekonomiczne  

Analiza danych zastanych np. 

PUP, RBD, GUS, dane własne. 

W połowie wdrażania LSR i pod 

koniec 

9. Efekty realizowanych działań  i 

projektów poza PROW, RPO na 

rozwój lokalny 

Analiza danych zastanych, 

kwestionariusze ankiet 

monitorujących (PROW, RPO) 

Corocznie 

*Opracowanie własne 

2.3. Standardowa procedura monitoringu i ewaluacji dla założonych celów w LSR 

Tabela 3.  Monitoring i ewaluacja w odniesieniu do celów LSR (kluczowe kryterium dla LGD) 

Nazwa celu z LSR 

Monitoring  (cel – 

dostarczenia danych na 

podstawie mierzalnych 

wskaźników zdefiniowanych
1
 

do każdego celu i celów 

szczegółowych) 

Ewaluacja 

(cel – dostarczenia 

wniosków i 

rekomendacji w 

zakresie poziomu 

osiągania celów oraz 

realizacji LSR w 

innych obszarach) 

Cel  ogólny  

Wzmocnienie rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru LGD do końca 2023r. 

Cele szczegółowe: 

 Rozwój gospodarczy obszaru LGD do 

2023r. 

 Aktywizacja społeczna i zawodowa 

mieszkańców obszaru LGD w tym grup 

defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym do końca 

2023r. 

 Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD 

poprzez rozwój infrastruktury 

turystycznej/rekreacyjnej, zachowanie 

dziedzictwa lokalnego i jego promocję do 

końca 2023r. 

 liczba złożonych 

wniosków, 

 liczba wniosków 

pozytywnie i negatywnie 

ocenionych, 

 liczba podpisanych 

umów 

 poziom wykorzystania 

alokacji  

 monitoring wskaźników 

rzeczowych np. liczba 

zakupionego sprzętu, 

liczba nowych miejsc 

pracy, liczba 

zakończonych inwestycji 

itp. 

Wnioski i 

rekomendacje na 

podstawie danych z 

monitoringu odnośnie 

jakości 

podejmowanych 

działań, ich efektów 

oraz poziomu 

osiągania celu w 

stosunku do założeń  

- możliwa 

konieczność 

aktualizacji LSR w 

przypadku zaistnienia 

nowych okoliczności. 

                                                           
1
 Katalog obowiązkowych wskaźników będzie tworzony  na poziomie centralnym dla PROW oraz dla 

RPO w zakresie RLKS, inne mogą zostać dodane wg. potrzeb LGD 
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