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1. Streszczenie najważniejszych wyników badania 

  

1. W LSR wskazano jeden ogólny i trzy cele szczegółowe. Cel ogólny zdefiniowano: 

LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców. Dopasowano do 

niego trzy cele szczegółowe: 1.1. Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, 1.2. Pobudzenie przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców, 1.3. Wsparcie realizacji pasji mieszkańców i turystów. 

2. Realizacja LSR przyczyniła się do propagowania postaw przedsiębiorczych  

w społeczności lokalnej. Przejawem tego jest powstawanie nowych firm  

i rozwój już istniejących, a także aktywne uczestnictwo mieszkańców 

w organizowanych szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości.  

3. W każdej gminie powstała infrastruktura przeznaczona do użytku publicznego, 

w tym siłownie zewnętrzne, place zabaw, świetlice wiejskie czy kort. Należy też 

podkreślić, że LGD przysłużyła się społeczności lokalnej przeznaczając środki na 

rozmaite wydarzenia przygotowane przez organizacje i stowarzyszenia. 

W rezultacie w ramach wdrażania LSR zrealizowano dużo festynów i warsztatów. 

Efektem prowadzonych działań był rozwój kapitału społecznego, a dodatkowo 

należy podkreślić, że LGD „Białe Ługi” odegrała  kluczową rolę w powstaniu nowych 

stowarzyszeń. Na obszarze LGD dało się też w analizowanym okresie 

zaobserwować szereg operacji ukierunkowanych na rozwój turystyki. 

4. LGD „Białe Ługi” w sposób imponujący zrealizowała założenia Lokalnej Strategii 

Rozwoju. Nie tylko udało się osiągnąć docelowe wartości wskaźników, ale w kilku 

przypadkach również znacząco je przekroczono. Dodatkowo, przeprowadzona 

analiza pokazuje  racjonalne wydatkowanie środków. W działaniach LGD doskonale 

widać, że podstawą nie było tylko dążenie do realizacji założonej wartości 

wskaźników, ale również to, by w ich ramach wykonać ciekawe i potrzebne 

przedsięwzięcia, będące odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR problemy 

lokalnej społeczności. 
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5. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” posiada dwie siedziby. Podstawowa lokalizacja 

to biuro w Trzemosnej.  Dodatkowo LGD posiada biuro terenowe w Staszowie, 

które pierwotnie funkcjonowało jako Lokalne Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości, które powstało w trakcie realizacji projektu współpracy 

„Kreator przedsiębiorczości”. Zostało ono następnie przekształcone na nowe 

potrzeby. Niewątpliwie stanowi to wielkie udogodnienie dla beneficjentów  

i osób zainteresowanych środkami czy pomocą ze strony LGD. 

6. Liczba działań poza RLKS jest bardzo duża i warto zauważyć, że realizowane 

operacje idealnie wpisywały się w cele, jakie zostały określone w Lokalnej Strategii 

Rozwoju. Projekty realizowane poza LEADER-em dotyczyły przedsiębiorczości, 

budowania kapitału społecznego, ekologii, a także zapewnienia mieszkańcom 

możliwość integracji. 

7. W realizowanej strategii grupę defaworyzowaną stanowią osoby do 35 roku życia. 

Jej wybór należy określić jako trafny. Osoby z grupy defaworyzowanej skorzystały 

z dostępnych możliwości pozyskania wsparcia. Nierzadko przynależność do niej 

decydowała o otrzymaniu środków dzięki wspierającym defaworyzowanych 

kryteriom wyboru. Statystyki pokazują, że ponad połowa beneficjentów 

w działaniach służących otwieraniu działalności gospodarczej to osoby właśnie do 

35 roku życia. 

8. LGD zrealizowała dwa projekty współpracy i jest w trakcie realizacji jeszcze dwóch 

kolejnych. „Kreator przedsiębiorczości" polegał na promowaniu lokalnej 

przedsiębiorczości, pomocy w tworzeniu nowych działalności gospodarczych 

i wspieraniu funkcjonujących firm, a także kształtowaniu postaw przedsiębiorczych 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W jego ramach utworzono Lokalne Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości (LCWP) i zorganizowano szkolenia. Drugi projekt, 

„Czas na Świętokrzyskie" służył promocji oferty turystycznej województwa, 

a w jego ramach LGD „Białe Ługi” prowadziła działalność promocyjną województwa 

w trakcie targów Agrotravel oraz wykonała turystyczny portal. Realizowany 

w trakcie przeprowadzania opisywanej tu ewaluacji projekt „Strefy aktywności" 

dotyczy stworzenia miejsc i warunków aktywności, a także nowych możliwości 
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spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów. Drugi aktualnie realizowany 

projekt to „EKOlogiczni Liderzy LGD”, a jego celem jest edukowanie, promowanie 

i wspieranie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska. 

9. Postępy w realizacji LSR stanowią jednoznaczny dowód na to, że procedury naboru, 

wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste dla beneficjentów, 

a opracowany na rzecz wdrażania LSR system kryteriów dla poszczególnych 

przedsięwzięć był obiektywny i jednoznaczny. Kryteria były bardzo ściśle 

doprecyzowane i niewątpliwie dobrze odgrywały swoją rolę i przyczyniały się do 

wyboru najlepszych operacji, które były spójne z celami LSR. 

10. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” podjęła się realizacji wszystkich 

zaplanowanych zadań w ramach planu komunikacyjnych. Działania były 

zróżnicowane i opierały się na komunikacji zarówno za pośrednictwem internetu, 

jak i poprzez materiały rozdysponowywane w formie papierowej oraz 

kontakty osobiste. 
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres 

ewaluacji 

 

Przedmiotem badania, którego wyniki prezentowane są w niniejszym raporcie, była 

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” przygotowana w okresie 

programowania UE 2014-2020 oraz działania podjęte na rzecz jej realizacji w latach 2016-

2021. Celem badania było dokonanie oceny działań podejmowanych na rzecz realizacji celów 

zapisanych w LSR. 

Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Socjometr – niezależny podmiot 

specjalizujący się w badaniach społecznych, który spełnia wymogi stawiane ewaluatorom 

zewnętrznym określone w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 

w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Szczegółowe cele badania zostały sformułowane na podstawie wspomnianych 

powyżej Wytycznych. Skupiały się one w kilku obszarach tematycznych, w ramach, których 

postawiono pytania badawcze. Zestaw tych pytań był wspólny dla wszystkich Lokalnych Grup 

Działania w województwie świętokrzyskim, co było efektem zastosowanego w tym regionie 

systemu ewaluacji (więcej informacji na ten temat w kolejnym rozdziale).  

Obszary badań oraz przypisane do nich pytania badawcze: 

1. Ocena wpływu na główny cel LSR 

a. Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego 

wskaźników LSR?  

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny 

a. Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność 

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

b. W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

3. Przedsiębiorczość 

a. W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

b. Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji 

LSR jest wskazane?  
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4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

a. W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału 

w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

5. Grupy defaworyzowane 

a. Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy 

realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

b. Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

c. Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania 

ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

6. Innowacyjność 

a. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

b. Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

7. Projekty współpracy 

a. Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

b. Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

8. Ocena funkcjonowania LGD 

a. Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną 

i skuteczną realizację LSR?  

b. Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, 

informacyjno-promocyjnych, doradczych?  

c. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej 

realizowała LSR? 

9. Ocena procesu wdrażania 

a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem?  

b. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco 

przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów?  

c. Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych 

z celami LSR)? 
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d. Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających 

informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

10. Wartość dodana podejścia LEADER 

a. Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi 

aktorami, budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 

b. Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest 

w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?  

c. Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym 

potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do 

jego wzmocnienia? 

d. Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem 

siebie lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Szczegółowe obszary działań LGD, które zostały poddane ocenie: 

1. Działalność biura LGD, w tym w szczególności jakość i efektywność świadczonego 

doradztwa dla wnioskodawców (rzeczywistych i potencjalnych) oraz beneficjentów. 

2. Realizacja planu komunikacji, rozpoznawalność LGD, wymiana informacji 

z mieszkańcami obszaru oraz jakość podejmowanych działań komunikacyjnych. 

3. Realizacja rzeczowo-finansowa Lokalnej Strategii Rozwoju. 

4. Funkcjonowanie organów LGD. 

5. Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz włączenia społecznego 

(w szczególności wsparcie udzielone przedstawicielom grupy defaworyzowanej). 

6. Działania LGD w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki 

i dziedzictwa kulturowego. 

7. Promowanie innowacyjności na obszarze objętym LSR. 

8. Realizacja projektów współpracy. 
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4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania 
 

Opisywane tu badanie jest częścią większego projektu badawczego realizowanego 

przez Fundację Socjometr we współpracy ze Świętokrzyską Siecią LGD. Polega on na  

realizowaniu monitoringu i ewaluacji według metodologii wspólnej dla wszystkich Lokalnych 

Grup Działania w województwie świętokrzyskim. Projekt ten jest unikatowy w skali kraju 

i z pewnością może być uznany za dobrą praktykę, ponieważ wprowadzają on nową jakość 

w zakresie ewaluacji procesu wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. Najważniejszą 

merytoryczną korzyścią ze stosowania przez świętokrzyskie LGD wspólnej metodologii 

monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania LSR jest możliwość zbierania danych 

porównywalnych w skali całego województwa. Podwaliny pod współpracę w tym zakresie 

zostały położone w okresie programowania 2007-2013. W obecnym okresie programowania 

została ona rozszerzona na wszystkich członków Świętokrzyskiej Sieci LGD, co pozwoli 

w przyszłości na stworzenie wyczerpującego, zbiorczego raportu z działalności wszystkich 

tworzących ją Lokalnych Grup Działania.  

Prowadzenie ewaluacji we współpracy ze Świętokrzyską Siecią LGD, a nie 

z pojedynczymi Lokalnymi Grupami Działania jest korzystne nie tylko ze względów 

merytorycznych, ale także ze względów praktycznych, ponieważ taki model działania 

umożliwił wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu i ewaluacji. Główne założenia 

tego systemu: 

 LGD-y otrzymały wspólne narzędzia badawcze. Były to, po pierwsze, 

wystandaryzowane ankiety mierzące jakość i efektywność doradztwa, ankiety 

przeznaczone dla mieszkańców obszaru LGD, ankiety dla uczestników spotkań 

informacyjno-konsultacyjnych. Zarząd każdej z Lokalnych Grup Działania mógł 

wybrać, które z tych narzędzi należy zastosować, można było korzystać także z nich 

wszystkich.  Niezależnie od tych decyzji zastosowanie wystandaryzowanych ankiet 

pozwoliło na uzyskanie danych, które możliwe są do agregowania w skali 

województwa. Drugim rodzajem wspólnych dla wszystkich świętokrzyskich LGD 

narzędzi były arkusze do monitorowania danych własnych. Mogą one być wypełniane 
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na bieżąco lub w określonych momentach w danym roku kalendarzowym. Arkusze te 

ułatwiają prowadzenie monitoringu, ponieważ gromadzą w jednym pliku wiele 

różnych danych. Dodatkową ich zaletą jest to, że niejako wymuszają systematyczność 

prowadzenia monitoringu. Wystandaryzowany formularz pozwala także na 

gromadzenie danych porównywalnych pomiędzy poszczególnymi Lokalnymi Grupami 

Działania. Trzecim rodzajem narzędzi wchodzących w skład systemu monitoringu 

i ewaluacji są scenariusze wywiadów z pracownikami oraz członkami organów LGD. 

Scenariusze te opracowane zostały na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 Lokalne Grupy Działania samodzielnie zbierają dane ilościowe za pomocą ankiet oraz 

gromadzą dane własne. Badacze z Fundacji Socjometr odpowiedzialni są za 

przeprowadzenie badań jakościowych. Bardzo istotne jest również, że gromadzone 

dane wykorzystywane są w czasie prowadzonych co roku warsztatów refleksyjnych 

w ramach ewaluacji on-going. Przekazywane zbiory danych są poddawane analizie 

przez ekspertów Fundacji oraz przekazywane Lokalnym Grupom Działania w formie 

prezentacji kompatybilnej ze scenariuszem spotkań refleksyjnych.  

 Powiązanie ze sobą procesów monitorowania postępów w realizacji Lokalnych 

Strategii Rozwoju, prowadzenia ewaluacji on-going, oceny śródokresowej oraz 

końcowej pozwala na znaczne oszczędności czasu i środków finansowych. Pracownicy 

LGD mają ściśle wyznaczone zadania w zakresie monitoringu, które zajmują 

stosunkowo niewiele czasu w porównaniu z sytuacją, gdy samodzielnie musieliby 

opracowywać narzędzia i analizować wszystkie dane. Zastosowanie wspólnych 

narzędzi i procedur ewaluacji w skali województwa spowodowało, że koszt ich 

stworzenia i wdrożenia został rozłożony na wiele podmiotów, co pozwoliło Lokalnym 

Grupom Działania na znaczne oszczędności środków finansowych w zakresie 

analiz, które zgodnie z Wytycznymi nr 10/1/2022 muszą być zlecane 

podmiotom zewnętrznym.  

Zastosowane podejście badawcze opiera się na zasadzie triangulacji, czyli 

zapewnieniu trafności i rzetelności wyników badań poprzez gromadzenie danych za pomocą 
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różnych technik badawczych. W przypadku projektu, którego wyniki są opisane w niniejszym 

raporcie zastosowano szeroki zestaw technik badawczych i analitycznych: 

 analiza desk research (zbieranie i analizowanie danych zastanych, w tym dane 

Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane gromadzone przez LGD w ramach 

monitoringu), 

 analizy ilościowe (ankieta kierowana do beneficjentów i ankieta kierowana do 

mieszkańców obszaru), 

 badania jakościowe przy użyciu scenariuszy wywiadów indywidualnych (IDI) 

i grupowych („fokusów”). Wywiady przeprowadzono z pracownikami biura LGD oraz 

z przedstawicielami organów stowarzyszenia.  
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5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją 

5.1. Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

 

Obszar LGD „Białe Ługi” obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin położonych  

w województwie świętokrzyskim w powiatach kieleckim i staszowskim. 5 spośród tych gmin 

to gminy miejsko-wiejskie: Chmielnik, Daleszyce i Pierzchnica (powiat kielecki) oraz Staszów 

i Szydłów (powiat staszowski), a 2 to gminy wiejskie: Raków (powiat kielecki) oraz Bogoria 

(powiat staszowski). Cały obszar jest spójny w kontekście przestrzennym, a każda para gmin 

wchodzących w skład LGD znajduje się w bezpośrednim lub przynajmniej w dalszym 

sąsiedztwie, zaś cały obszar pozostaje w jednym obrysie. Łączna powierzchnia wymienionych 

jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1 119 km2. 

 

Rysunek 1. Obszar LGD „Białe Ługi”. 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku obszar LGD 

zamieszkiwało 76 849 osób. W 2021 roku wskaźnik był niższy i wyniósł 74 270 osób. Należy 

podkreślić, że w latach 2016-2021 liczba mieszkańców spadła w większości gmin obszaru 

LGD, a niewielki wzrost odnotowano jedynie w gminie Daleszyce. Biorąc pod uwagę 
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poszczególne gminy wchodzące w skład LGD, zdecydowanie najliczniej zamieszkiwana jest 

gmina Staszów, a najmniejszą liczbę mieszkańców posiada gmina Szydłów. Szczegółowe dane 

przedstawia poniższa tabela.  

Ludność w gminach wchodzących w skład LGD (Źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Chmielnik 11 417 11 362 11 320 11 264 11 170 11 074 

Daleszyce  15 688 15 775 15 855 15 865 15 828 15 797 

Pierzchnica  4 781 4 788 4 799 4 700 4 636 4 599 

Raków  5 676 5 669 5 635 5 595 5 544 5 461 

Bogoria  7 870 7 837 7 744 7 692 7 641 7 624 

Staszów  26 067 25 897 25 730 25 599 25 464 25 200 

Szydłów 4 765 4 720 4 731 4 679 4 590 4 515 

Tabela 1. Ludność w gminach wchodzących w skład LGD.  

 

Kwestią wymagającą analizy są dochody gmin. Stanowią one parametr obrazujący  

w pośredni sposób dochodowość mieszkańców, ale także opisujący poziom rozwoju sektora 

gospodarczego. Wyrazem zdolności dochodowej gmin jest wskaźnik dochodów podatkowych 

na jednego mieszkańca w gminie, czyli tzw. wskaźnik G, który stanowi podstawę do 

wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat. Zgodnie z ustawą 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się 

dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, 

wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach  

z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę 

mieszkańców gminy. Wskaźniki w 2021 roku w gminach wchodzących w skład LGD 

kształtowały się w przedziale 957,20 (Raków) – 2 095,17 (Daleszyce). Warto dla porównania 

odnotować, że najwyższym wskaźnikiem G w Polsce może się pochwalić gmina Kleszczów – 
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w 2021 wyniósł on 29 808,10 zł (w 2020 roku - 31 028,40 zł). Najniższy wskaźnik G obliczono 

dla gminy Potok Górny – 485,66 zł w 2021 roku (w 2020 roku - 454,97 zł). Szczegóły 

dotyczące wydatków gmin wchodzących w skład LGD „Białe Ługi” obrazuje poniższa tabela. 

Wskaźnik G dla gmin wchodzących w skład LGD 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Chmielnik 858,87 1 007,16 1 099,63 1 177,21 1 063,07 1 187,22 1 286,76 

Daleszyce  860,36 908,47 1 070,93 1 303,11 1 550,00 1 827,40 2 095,17 

Pierzchnica  749,69 770,51     806,01 865,16 872,49 934,67 1 017,93 

Raków  698,86 752,38 849,33 743,06 809,51 881,61 957,20 

Bogoria  882,63 1 015,75 1 048,54 981,67 1 078,68 1 236,47 1 376,19 

Staszów  1 055,21 1 160,04     1 141,66 1 208,76 1 280,77 1 346,41 1 462,86 

Szydłów 772,39 940,97   1 044,99 829,22 902,80 951,07 1 043,30 

Tabela 2. Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD. 

 

Kolejną kwestią wymagającą omówienia są wydatki gmin. W latach 2015-2020  

w większości gmin obszaru LGD  wydatki przeważnie rosły i należy zauważyć, że wzrosty te 

były dość znaczne. Największe dotyczyły gmin Raków (o 2 542,06 zł) i Daleszyce (2 427,98 zł). 

W 2020 roku największe wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca miała gmina Raków 

(7 097,40), a najniższe gmina Staszów (4 494,81 zł). Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

 

Wydatki gmin na 1 mieszkańca w złotówkach (Źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Chmielnik  3 802,55 3 820,34 4 521,02 5 749,71 6 517,66 5 900,68 

Daleszyce  3 493,22 3 565,52 4 467,86 4 710,93 5 287,07 5 921,20 

Pierzchnica  3 636,47 3 902,46 4 303,13 4 693,28 5 348,32 5 532,34 

Raków  4 555,34 4 102,50 4 550,14 5 114,28 6 524,00 7 097,40 
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Bogoria  4 097,83 4 626,02 4 949,08 5 509,89 5 932,60 5 977,26 

Staszów  2 987,07 3 387,02 3 711,55 4 039,26 4 683,81 4 494,81 

Szydłów  3 479,71 3 419,22 4 177,14 5 630,01 6 646,10 4 749,75 

Tabela 3. Wydatki gmin na 1 mieszkańca w złotówkach.  

 

Gminy wchodzące w skład LGD „Białe Ługi” na tle wszystkich gmin  

województwa świętokrzyskiego wypadają całkiem dobrze. W przypadku klasyfikacji 

analizującej dochody ogółem budżetu powyżej średniej znalazły się wszystkie gminy obszaru 

LGD poza gminami Staszów i Daleszyce, a zdecydowanie najwyższy wskaźnik uzyskała gmina 

Raków.  Zwraca uwagę fakt dużego zróżnicowania w klasyfikacji środków w budżecie gminy 

na finansowanie i współfinansowanie programów i unijnych projektów. Bardzo wysokie 

wartości osiągnęły tutaj gminy Chmielnik, Daleszyce i Raków, a znacznie poniżej średniej 

województwa świętokrzyskiego znalazły się gminy Pierzchnica, Bogoria i Staszów. Poza 

gminami Staszów i Szydłów wszystkie gminy znalazły się powyżej średniej województwa  

w kategorii analizującej wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca, a zdecydowanie najwyższy 

wskaźnik posiada gmina Raków. Biorąc pod uwagę klasyfikację podmiotów gospodarki 

narodowej w rejestrze REGON (na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym) zwracają uwagę 

bardzo wysokie wskaźniki w przypadku gmin Daleszyce i Staszów oraz bardzo niski w gminie 

Szydłów. Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

Nazwa gminy 

Dochody 

ogółem 

budżetu 

gminy na 1 

mieszkańca 

Środki w budżecie 

gminy na finansowanie i 

współfinansowanie 

programów i projektów 

unijnych 

Wydatki 

budżetu 

gminy na 1 

mieszkańca 

Podmioty 

gospodarki 

narodowej w 

rejestrze REGON 

na 10 tys. ludności 

w wieku 

produkcyjnym 

Chmielnik 6 104,86 8 316 322,89 5 900,68 1 375,5 

Daleszyce  5 562,30 9 214 625,43 5 921,20 1 698,2 

Pierzchnica  6 104,98 942 117,31 5 532,24 1 126,7 

Raków  7 967,64 7 014 969,32 7 097,40 1 256,0 
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Bogoria  6 643,80 1 626 995,45 5 977,26 1 101,5 

Staszów  4 915,29 1 570 940,94 4 494,81 1 673,0 

Szydłów 5 710,78 2 857 774,76 4 749,75 864,1 

Średnia 

województwa 

świętokrzyskiego 

5 569,83 3 624 734,74 5 234,57 1 273,0 

Tabela 4. Gminy wchodzące w skład LGD na tle innych gmin. 

 

Sytuację na rynku pracy odzwierciedlają wskaźniki dotyczące bezrobocia oraz 

zatrudnienia. Ostatnie lata nie przyniosły dynamicznych zmian w tym drugim aspekcie.  

Można stwierdzić też, że w przypadku zatrudnienia sytuacja w gminach była rozmaita. 

Pozytywny trend w latach 2015-2020 dało się zaobserwować w gminach Chmielnik, 

Daleszyce, Pierzchnica, Raków i Bogoria, a w gminach Staszów i Szydłów odnotowano 

natomiast spadki liczby pracujących. Identyczna tendencja miała miejsce, jeśli weźmiemy 

pod uwagę podział na mężczyzn i kobiet.  Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli.  

Gmina 

Pracujący w gminach wchodzących w skład LGD (Źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Chmielnik  1 188 1 265 467 480 721 785 

Daleszyce  1 303 1 565 553 754 750 811 

Pierzchnica  221 258 88 89 133 169 

Raków  362 439 153 180 209 259 

Bogoria  536 562 243 259 293 303 

Staszów  6 230 6 055 2 583 2 469 3 647 3 586 

Szydłów  840 623 570 380 270 243 

Tabela 5. Pracujący w gminach wchodzących w skład LGD. 
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W latach 2015 – 2020 we wszystkich gminach poprawiała się proporcja liczby osób 

bezrobotnych zarejestrowanych do ogólnej liczby ludności. Najwyższy spadek odnotowano  

w gminie Chmielnik, gdzie wskaźnik spadł o 3,9. Najwyższy udział bezrobotnych w 2020 roku 

odnotowano w gminie Pierzchnica (7,6), a najniższy w gminie Szydłów (4,4). Należy jednak 

podkreślić, że spadające bezrobocie niekoniecznie oznacza rosnącą aktywność zawodową, 

ponieważ jest ono powiązane ze spadającą liczbą osób w wieku produkcyjnym. Warto także 

zauważyć, że w gminach obszaru LGD zdecydowanie gorzej prezentuje się sytuacja kobiet,  

w których przypadku wskaźniki są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn 

(np. w gminie Raków w 2020 roku wskaźnik udziału bezrobotnych kobiet w liczbie ludności 

wyniósł 7,8, a mężczyzn 4,6). Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

Gmina 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w gminach 
wchodzących w skład LGD (Źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Chmielnik  9,9 6,0 9,4 5,2 10,5 6,9 

Daleszyce  9,5 6,3 10,2 6,0 8,5 6,8 

Pierzchnica  10,4 7,6 10,8 7,2 10,0 8,0 

Raków  9,0 6,0 8,3 4,6 9,9 7,8 

Bogoria  7,6 5,3 7,0 4,4 8,3 6,3 

Staszów  6,4 5,4 5,7 5,0 7,2 6,0 

Szydłów  4,9 4,4 4,6 4,2 5,3 4,6 

Tabela 6. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w gminach wchodzących w skład LGD. 

 

Cechą wyróżniającą obszar LGD i wpływającą na jego spójność ekonomiczną jest 

położenie w niedalekiej odległości od Kielc – stolicy województwa świętokrzyskiego, ale 

także i innych większych miast: Buska-Zdroju, Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz 

leżącego w województwie podkarpackim Tarnobrzega. W LSR stwierdzono, że lokalizacja 

może wpływać w znaczący sposób na rozwój LGD oraz gospodarcze wykorzystanie jego 
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potencjału kulturowego i naturalnego. Sam rozwój przedsiębiorczości został uznany za 

wielką szansę dla obszaru i w nim mieszkańcy upatrywali możliwości polepszenia sytuacji we 

wszystkich aspektach. Pozytywne zmiany faktycznie w ostatnim czasie dało 

się zaobserwować. 

W ostatnich latach liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 

10 tys. ludności wzrastała i wzrost ten był dość dynamiczny. Najwyższe wzrosty w latach 

2016-2021 odnotowano w gminach Chmielnik (o 374,5) i Daleszyce (o 388,1). Zwracają 

jednak uwagę różnice pomiędzy poszczególnymi gminami, które wchodzą w skład LGD. 

Podczas gdy w gminie Szydłów w 2021 roku wartość wskaźnika liczby podmiotów w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 910,4, w gminie Daleszyce 

wskaźnik wyniósł aż 1 808,5. Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli.  

 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym (Źródło: Bank 
Danych Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Chmielnik  1 092,5 1 158,2 1 230,3 1 329,8 1 375,5 1 467,0 

Daleszyce  1 420,4 1 497,5 1 554,4 1 615,7 1 698,2 1 808,5 

Pierzchnica  892,0 924,1 990,5 1 081,2 1 126,7 1 204,3 

Raków  1 076,8 1 134,7 1 190,8 1 182,5 1 256,0 1 334,8 

Bogoria  925,2 953,4 986,4 1 027,3 1 101,5 1 194,8 

Staszów  1 493,2 1 534,5 1 560,2 1 619,5 1 673,0 1 769,3 

Szydłów  631,7 677,1 732,0 805,5 864,1 910,4 

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. 

 

W latach 2016-2021 na obszarze LGD odnotowano wzrost liczby osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. Największy dotyczył gmin Chmielnik (o 187)  

i Daleszyce (o 195). W 2021 roku zdecydowanie najwięcej podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców odnotować można było właśnie w gminie 
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Daleszyce (1 003), zaś zdecydowanie najmniej w gminie Szydłów (394). Szczegóły obrazuje 

poniższa tabela. 

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności (Źródło: Bank Danych 

Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Chmielnik  535 573 606 653 675 722 

Daleszyce  808 848 876 907 950 1 003 

Pierzchnica  406 434 461 511 537 574 

Raków  550 573 586 576 610 646 

Bogoria  464 482 502 515 559 603 

Staszów  695 707 724 742 764 802 

Szydłów  275 297 326 355 373 394 

Tabela 8. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności. 

 

W LSR stwierdzono, że obszar LGD charakteryzuje się zaangażowaniem 

społeczeństwa w działalność inicjatyw oddolnych. Zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia  

i organizacje społeczne stanowiły przejaw społeczeństwa obywatelskiego i jedną z form 

aktywności lokalnej. Odgrywały istotną rolę w umacnianiu więzi społecznych, wzmacnianiu 

władz lokalnych i tym samym zwiększały możliwość rozwoju społecznego obszaru. W LSR 

stwierdzono, że zaangażowana i kreatywna społeczność oraz aktywni liderzy działający na 

tym obszarze są szansą na wzrost popularności inicjatyw oddolnych i odpowiedzialności 

społecznej. Uznano, iż koniecznie należy dążyć do ciągłego zwiększania współpracy różnych 

środowisk i grup społecznych oraz zachęcać pojedynczych mieszkańców do większego 

zaangażowania na rzecz rozwoju regionu. Warto dodać także, że w każdej spośród gmin 

obszaru LGD zlokalizowane są ośrodki i centra kultury, kluby i świetlice wiejskie, które 

prowadzą działalność związaną z organizacją spotkań, imprez, wydarzeń kulturalnych  

i rozrywkowych. Instytucje te wymagały jednak wsparcia działalności, by mogły realizować 

swoje cele. 
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Istotnym elementem prac nad LSR było wskazanie osób, które szczególnie potrzebują 

wsparcia w ramach wdrażania strategii. Ustalona w ten sposób grupa defaworyzowana to 

grupa osób, na które w najmocniejszy sposób wpływają zdiagnozowane problemy obszaru. 

W realizowanej strategii grupę te stanowią osoby do 35 roku życia. Doskonale zdawano 

sobie sprawę, że w obliczu zjawiska depopulacji, w tym ujemnego przyrostu naturalnego  

i niekorzystnego salda migracji, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań. Skierować je 

należało do ludzi młodych i stworzyć im warunki zachęcające do tego, by pozostawali na 

obszarze. Działania te miały wpływać zarówno na tworzenie miejsc pracy, ale i umożliwienie 

im zagospodarowania czasu wolnego. 

Nie ulega wątpliwości, że niski wskaźnik przyrostu naturalnego oraz ujemne saldo 

migracji odzwierciedlające się w rosnącym udziale osób w wieku poprodukcyjnym powodują 

problem depopulacji mieszkańców obszaru. Za jeden z najważniejszych problemów gmin 

obszaru LGD uznana została więc tendencja starzenia się społeczeństwa. Statystyki  

z ostatnich lat potwierdzają, iż jeszcze bardziej pogorszyła się proporcja między liczba osób  

w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym  

i produkcyjnym w latach 2016-2021 spadła w prawie każdej z gmin, a zgodnie z tendencją 

ogólnopolską wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Wyjątkiem jest gmina 

Pierzchnica, gdzie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wzrosła, a liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym spadła oraz gmina Daleszyce, gdzie poprawił się wskaźnik w przypadku tej 

pierwszej kategorii, ale należy podkreślić, iż zmiany w przypadku obu gmin były niewielkie. 

Szczegóły prezentuje poniższa tabela. 

Gmina 

Ludność gmin w wieku (Źródło: Bank Danych Lokalnych): 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 

Chmielnik  2 109 1 957 7 030 6 660 2 278 2 457 

Daleszyce  2 927 2 936 10 321 9 975 2 440 2 886 

Pierzchnica  907 915 2 982 2 815 892 869 

Raków  969 908 3 501 3 289 1 206 1 264 
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Bogoria  1 511 1 429 4 799 4 553 1 560 1 642 

Staszów  4 405 4 042 16 053 14 842 5 609 6 316 

Szydłów  779 744 2 992 2 702 994 1 069 

Tabela 9. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego jednoznacznie pokazują, że w latach 2017-

2021 w gminach obszaru LGD dominowały ujemne wskaźniki salda migracji. W 2021 roku 

odnotowano je w 4 spośród 7 gmin obszaru LGD. Warto też dodać, że w wymienionym 

okresie w gminach Raków, Bogoria, Staszów i Szydłów wskaźniki ujemne występowały  

w każdym roku. Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład LGD (Źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Chmielnik  3 -22 -25 -22 -9 

Daleszyce  42 66 9 -3 38 

Pierzchnica  11 23 11 -23 9 

Raków  -15 -21 -22 -12 -9 

Bogoria  -31 -28 -35 -30 21 

Staszów  -123 -86 -91 -65 -118 

Szydłów  -18 -5 -21 -31 -21 

Tabela 10. Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład LGD. 

 

W LSR zauważono, że konsekwencją wysokiego bezrobocia oraz niskich płac jest 

wysoki udział osób w ludności ogółem korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Ośrodki Pomocy Społecznej w gminach zajmują się świadczeniem usług opiekuńczych  

i specjalistycznych, w tym m.in. w zakresie świadczeń finansowych i rzeczowych, co sprawia, 

że przyczyniają się do walki z takimi zjawiskami jak ubóstwo i idące za nim wykluczenie 
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społeczne. Sama liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej z roku na rok spada 

w niemal każdej z gmin obszaru LGD i w części z gmin są to spadki znaczne. W ostatnich 

latach dało się jednak zaobserwować w danych Głównego Urzędu Statystycznego ponowny 

wzrost wskaźników w gminach Raków i Szydłów. Dodatkowo należy zauważyć, że  

w porównaniu do średniej województwa świętokrzyskiego w 2020 roku jedynie wskaźnik  

w gminie Staszów miał niższą wartość, a szczególnie złą sytuację można odnotować  

w gminach Raków i Bogoria. Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. Ludności (Źródło: Bank Danych 
Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 946 862 761 688 634 561 

Chmielnik  1 411 1 271 1 000 789 770 628 

Daleszyce  1 313 1 213 1 147 1 029 965 825 

Pierzchnica 1 524 1 449 1 126 978 782 676 

Raków  1 108 1 066 961 935 1 331 1 343 

Bogoria  1 943 1 753 1 644 1 526 1 418 1 426 

Staszów  836 809 716 639 605 544 

Szydłów  826 775 687 661 703 788 

Tabela 11. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności. 

 

Walory turystyczne zostały uznane przez mieszkańców za najmocniejszą stronę 

obszaru. Atutem turystycznym są różnorodne formy ochrony przyrody, obiekty dziedzictwa 

kulturowego, lokalne produkty spożywcze i rękodzielnictwa. Należy też wspomnieć  

o licznych szlakach pieszych, rowerowych, konnych, ale turystów również przyciągać mogą 

stoki narciarskie czy zbiorniki wodne. Duży wkład w kultywowanie tradycji regionu mają Koła 

Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, miejskie, gminne i wiejskie domy kultury 

oraz inne organizacje społeczne. Na obszarze LGD organizowane są wydarzenia, w tym 

dożynki, warsztaty artystyczne, turniej rycerski w Szydłowie, gala koni hodowlanych, 
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koncerty muzyki klasycznej. W świetle LSR, potencjał nie był jednak w należyty sposób 

wykorzystywany. Problemem określono niewystarczającą rozpoznawalność obszaru pod 

względem turystycznym (słaba promocja miejscowych zasobów dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego) oraz niewystarczające wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego. W LSR zwracano uwagę, że do rozwoju turystyki konieczny jest też rozwój 

infrastruktury, w tym bazy noclegowej i gastronomicznej. Dane Głównego Urzędu 

Statystycznego pokazują, że w ostatnich latach liczba turystycznych obiektów noclegowych 

nieco spadła. Należy jednak zauważyć, że dane GUS zawierają informacje na temat 

zarejestrowanych działalności agroturystycznych, a więc takich, które spełniają warunki 

ustawowe (ustawa o usługach hotelarskich), gdzie obiekty agroturystyczne są uznane za 

„inne obiekty” oraz są zgłoszone do ewidencji prowadzonej przez właściwego wójta ze 

względu na miejsce położenia obiektu. Zatem w praktyce istnieje wiele obiektów 

zlokalizowanych na obszarach wiejskich, w których świadczone są usługi hotelowe, jednak są 

one nieewidencjonowanych i statystyki oficjalne ich nie obejmują. 

 

Turystyczne obiekty noclegowe w gminach – stan w dniu 31 lipca poszczególnych lat (Źródło: Bank 
Danych Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2017 2019 2021 

Chmielnik  
1 1 1 

Daleszyce  
5 6 3 

Pierzchnica 
- 1 1 

Raków  
7 6 5 

Bogoria  
- - - 

Staszów  
4 4 3 

Szydłów  
1 3 2 

Tabela 12. Turystyczne obiekty noclegowe w gminach wchodzących w skład LGD. 
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5.2. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Sformułowanie celów strategii poprzedzone zostało diagnozą, która pozwoliła 

rozpoznać kluczowe problemy mieszkańców obszaru objętego LSR i perspektywy jego 

rozwoju w najbliższych latach. Do najważniejszych problemów zaliczono: 

 wyludnianie się obszaru LGD, na co składa się ujemny przyrost naturalny  

i niekorzystne saldo migracji, 

 niedostateczny rozwój gospodarki, w tym niska przedsiębiorczość mieszkańców  

i niewielka atrakcyjność inwestycyjna, 

 wysokie wskaźniki bezrobocia oraz niski udział osób pracujących, 

 niedostateczne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

Odpowiedzią na zdiagnozowane problemy mieszkańców obszaru LGD „Białe Ługi" 

miały być działania skupione na jednym celu ogólnym i dopasowanych do niego trzech celach 

szczegółowych.   Cel ogólny „LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców” 

wynikał z bogactwa kulturowego i naturalnego występującego na obszarze LGD. Wskazano, 

iż walory turystyczne powinny zostać wykorzystane do rozwoju gmin. Konieczne w tym 

aspekcie uznano inwestowanie w kapitał ludzki, będący podstawą wszelkiego rodzaju 

działań. Cel ogólny związany był też z podnoszeniem kompetencji, a także umiejętności  

i poszerzania wiedzy, co stanowiło odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie na działania 

tego rodzaju. 

Trzy cele szczegółowe to: 1.1. Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego, 1.2. Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców, 1.3. Wsparcie 

realizacji pasji mieszkańców i turystów. 

Cel szczegółowy 1.1. sformułowano na podstawie konsultacji społecznych, a rozwój 

turystyki uznano za jeden z obszarów, w którym niezbędne jest podjęcie konkretnych 

działań. Podkreślano, że wzrost ruchu turystycznego powinien wpłynąć na pozostałe obszary 

ważne z punktu widzenia rozwoju regionu, czyli rozwoju działalności usługowej 

lub społecznej.  
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Cel szczegółowy 1.2. miał wpłynąć na pobudzenie przedsiębiorczości, która określona 

została jako niższa w porównaniu do innych jednostek terytorialnych i tym samym wpłynąć 

na polepszenie sytuacji na rynku pracy i dochodowość mieszkańców. W celu szczegółowym 

1.2. ujęte zostało również przedsięwzięcie integrujące branże ważne z punktu widzenia 

rozwoju regionu. 

Cel szczegółowy 1.3. odpowiadał na zapotrzebowanie dotyczące zagospodarowania 

czasu wolnego i przyczynić się miał do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji, a także 

promocji obszaru. Cel ten odpowiadał również na potrzebę realizacji zadań wspierających 

aktywny i zdrowy wypoczynek. 

Do każdego z celów przypisano przedsięwzięcia i wskaźniki, które odpowiadały na 

problemy zdiagnozowane poprzez analizę danych statystycznych i konsultacje społeczne. 

Osiągnięcie zakładanych wskaźników miało przyczynić się do niwelowania słabych stron 

obszaru wskazanych w analizie SWOT. 

Sama LSR ulegała pewnym aktualizacjom. Na przestrzeni ostatnich lat zmiany 

w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikały przede wszystkim z pozyskiwania dodatkowych 

środków. W rezultacie zwiększano wskaźniki, w tym głównie na działania związane 

z uruchamianiem działalności gospodarczej, ale również i projektami infrastrukturalnymi.  

W analizowanym okresie, z uwagi na konieczność realizacji działań mających wpływ na 

ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, podjęto decyzję o realizacji 

dodatkowego projektu współpracy z przedsięwzięcia 1.3.7 Ekologia i ekoturystyka – 

promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz 

przeciwdziałających zmianom klimatu. Rezultatem jest aktualnie realizowany projekt 

„EKOlogiczni Liderzy LGD”. 

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo historię naborów, jakie prowadzono w LGD 

„Białe Ługi”. 
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Data naboru  Zakres wsparcia 

 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba 

wybranych 

wniosków  

Protesty 

złożone  

Protesty / odwołania 

uwzględnione 

17.10.2016 - 

15.11.2016 

Rozwijanie działalności 

gospodarczej 

21 10 2 0 

17.10.2016 - 

15.11.2016 

Rozwijanie działalności 

gospodarczej 

3 3 0 0 

14.11.2016 - 

09.12.2016 

Wzmocnienie kapitału 

społecznego   

Promowanie obszaru, 

produktów lokalnych 

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego 

12 11 0 0 

16.01.2017 - 

14.02.2017 

Podejmowanie 

działalności gospodarczej 

25 13 2 0 

16.01.2017 - 

14.02.2017 

Podejmowanie 

działalności gospodarczej 

25 5 2 0 

04.04.2017 - 

18.04.2017 

Infrastruktura 4 3 0 0 

12.06.2017 - 

30.06.2017 

Promowanie obszaru, 

produktów lokalnych 

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego 

15 15 0 0 

09.10.2017 - 

23.10.2017 

Infrastruktura 10 5 0 0 

09.10.2017 - 

23.10.2017 

Infrastruktura 4 4 0 0 

23.10.2017 - 

06.11.2017 

Promowanie obszaru, 

produktów lokalnych 

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego 

15 15 0 0 

23.10.2017 - 

17.11.2017 

Wzmocnienie kapitału 

społecznego   

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego 

12 12 0 0 

28.06.2019 - 

12.07.2019 

Rozwijanie działalności 

gospodarczej 

5 5 0 0 

07.10.2019 - 

21 10.2019 

Wzmocnienie kapitału 

społecznego   

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego 

Tworzenie miejsc do 

realizacji pasji 

44 23 3 0 
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mieszkańców 

14.11.2019-

09.12.2019 

Podejmowanie 

działalności gospodarczej 

35 24 0 0 

31.03.2020 -

14.04.2020 

Rozwijanie działalności 

gospodarczej 

3 2 0 0 

14.07.2020-

31.07.2020 

Podejmowanie 

działalności gospodarczej 

18 9 0 0 

14.07.2020-

31.07.2020 

Promowanie obszaru, 

produktów lokalnych 

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego 

Tworzenie miejsc do 

realizacji pasji 

mieszkańców 

Infrastruktura 

8 8 0 0 

04.01.2021-

22.01.2021 

Promowanie obszaru 

produktów lokalnych 

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego 

Tworzenie miejsc do 

realizacji pasji 

mieszkańców 

Infrastruktura 

27 17 0 0 

04.05.2022-

18.05.2022 

Infrastruktura 12 11 1 0 

04.05.2022-

18.05.2022 

Podejmowanie 

działalności gospodarczej 

37 23 5 0 

Tabela 13. Nabory w LGD „Białe Ługi”. 

 

Tabela pokazuje, iż w ewaluowanym okresie naborów w LGD „Białe Ługi” było dużo. 

Zdecydowanie najwięcej przeprowadzono ich w 2017 roku. Realizacja jednoznacznie 

wskazuje na dużą aktywność LGD.  Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły 

się przedsięwzięcia związane z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej. Warto 

jednak zauważyć, że w przypadku rozwoju działalności gospodarczej beneficjenci wycofywali 

się z realizacji wniosków, co skutkowało powrotem środków i koniecznością ogłoszenia 

ponownych naborów. W przypadku operacji związanych ze wzmacnianiem kapitału 

społecznego, promowania obszaru i produktów lokalnych, zachowania dziedzictwa lokalnego 
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czy infrastruktury również nie było problemów z zainteresowaniem. Potwierdza to 

profesjonalne podejście LGD „Białe Ługi" do działań komunikacyjnych. 

 

5.3. Rzeczowy i finansowy postęp w realizacji LSR 

 

Analiza postępu rzeczowo-finansowego pozwala ocenić efekty wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Ewaluacja jest możliwa dzięki danym dotyczącym osiągniętych wartości 

wskaźników produktu, które zostały przypisane do poszczególnych przedsięwzięć na etapie 

tworzenia LSR. Umiejętny dobór wskaźników zwiększa możliwość dobrej orientacji 

w realizowaniu celów szczegółowych. Poniższa tabela prezentuje jak LGD „Białe Ługi” 

poradziła sobie z realizacją rzeczową Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Cel ogólny Cel  
Szczegółowy 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Jednostka 
miary 

Stan 
docelo-

wy 

Realizacja 
Czerwiec 

2022 

LGD Białe Ługi 
silne zasobami 
obszaru i 
pasjami 
mieszkańców 

1.1. Turystyczne 

wykorzystanie 

dziedzictwa 

kulturowego i 

naturalnego 

1.1.1. Inwentaryzacja 

zasobów dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego 

obszaru LGD oraz określenie 

możliwości ich 

wykorzystania 

Liczba 

przeprowadzonych 

inwentaryzacji 

szt. 1 1 

1.1.2. Infrastruktura 

turystyczna, rekreacyjna 

i/lub kulturowa 

wykorzystująca zasoby 

obszaru LGD 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

szt. 23 40 

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

szt. 1 1 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

(operacja własna) 

szt. 1 0 

1.1.3. Tworzenie lub rozwój 

działalności turystycznych i 

kulturalno-rozrywkowych 

Liczba operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

szt. 7 7 
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wykorzystujących zasoby 

kulturowe i/lub naturalne 

obszaru LGD 

przedsiębiorstwa 

1.1.4. Organizacja wydarzeń 

kulturalnych na obszarze 

LGD z wykorzystaniem 

zasobów obszaru 

Liczba wydarzeń szt. 10 10 

 1.1.5. Rozwój kompetencji 

osób/pracowników sektora 

turystycznego 

Liczba wydarzeń szt. 5 6 

 1.1.6. Rozwój i promocja 

obszaru z wykorzystaniem 

zasobów dziedzictwa 

kulturowego i/lub 

naturalnego LGD  

Liczba podmiotów, 

które otrzymały 

wsparcie w ramach 

realizacji LSR (projekt 

grantowy) 

szt. 5 6 

 Liczba podmiotów, 

które otrzymały 

wsparcie w ramach 

realizacji LSR (konkurs) 

szt. 15 17 

 1.1.7. Czas na Świętokrzyskie 

– działania marketingowe 

 

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

szt. 1 1 

  1.1.8. Udział LGD w targach Liczba wydarzeń szt. 5 5 

 1.1.9. Wydawnictwa 

promocyjne LGD 

Liczba wydarzeń szt. 5 4 

 1.2. Pobudzenie 

przedsiębiorczości 

wśród mieszkańców 

1.2.1. Powstanie nowych 

podmiotów gospodarczych  

Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

szt. 65 70 

 1.2.2. Wydarzenia 

integrujące branże mające 

kluczowe znaczenie dla 

rozwoju obszaru (działalność 

związana z 

zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi, 

kultura, rekreacja i 

rozrywka, handel hurtowy i 

detaliczny, działalność 

organizacji członkowskich) 

Liczba wydarzeń szt. 5 5 
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 1.2.3. Rozwój działalności 

gospodarczej 

Liczba operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa  

szt. 8 9 

 1.2.4. Podniesienie wiedzy 

mieszkańców o prowadzeniu 

działalności gospodarczej 

Liczba spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych LGD z 

mieszkańcami 

szt. 10 8 

  1.2.5. Kreator 

przedsiębiorczości  

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

międzynarodowej 

szt. 1 1 

  1.2.6. Powstanie nowych 

podmiotów gospodarczych 

prowadzonych przez osoby 

do 35. roku życia 

Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

szt. 5 5 

 1.3. Wsparcie 

realizacji pasji 

mieszkańców i 

turystów 

1.3.1. Rozwijanie pasji 

mieszkańców – wyjazd 

studyjny 

Liczba wydarzeń szt. 1 1 

 1.3.2. Integracja 

mieszkańców – łączymy ludzi 

z pasją 

Liczba wydarzeń szt. 3 3 

 1.3.3. Wydarzenia 

promujące zdrowy styl życia 

mieszkańców i turystów – 

prozdrowotność  

Liczba wydarzeń szt. 15 38 

 1.3.4. Działania promujące 

pasje mieszkańców 

Liczba wydarzeń szt. 25 97 

  1.3.5. Zagospodarowanie 

czasu wolnego mieszkańcom 

Liczba godzin 

zagospodarowanych 

zajęciami 

szt. 3000 3845 

  1.3.6. Informowanie 

mieszkańców o potencjale i 

wydarzeniach na obszarze 

LGD 

Liczba spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych LGD z 

mieszkańcami 

szt. 10 9 

  1.3.7. Ekologia i 

ekoturystyka – promocja i 

wsparcie działań pozytywnie 

wpływających na ochronę 

środowiska oraz 

przeciwdziałających 

zmianom klimatu 

Liczba wydarzeń szt. 10 46 

  Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

szt. 1 0 

Tabela 2. Rzeczowy postęp w realizacji LSR w LGD. 
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W ramach celu szczegółowego 1.1. Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego osiągnięto w zasadzie wszystkie wskaźniki, a w kilku przypadkach 

stan docelowy został nawet przekroczony. Dokonano już inwentaryzacji zasobów dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz zbudowano/zmodernizowano więcej niż 

zaplanowano obiektów infrastruktury turystycznej i kulturowej. Pełnym sukcesem zakończył 

się projekty współpracy „Czas na Świętokrzyskie” i podobnie sukcesem można też określić 

wykonywany aktualnie projekt „Strefy aktywności”. Zakończono realizację operacji 

polegających na rozwoju firm turystycznych i kulturalno-rozrywkowych, które wykorzystują 

lokalne zasoby. Zorganizowano wszystkie zaplanowane wydarzenia, w tym te kulturalne  

i służące rozwoju kompetencji pracowników sektora turystycznego. W ramach zarówno 

projektu grantowego, jak i konkursu wybrane podmioty otrzymały wsparcie na rozwój  

i promocję obszaru z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego. LGD 

wzięło też udział w targach oraz przeznaczyło środki na wydanie materiałów promocyjnych 

obszar. Do rozliczenia pozostała operacja własna z zakresu infrastruktury. Zakończone już 

działania z tego zakresu tematycznego są ogromnym sukcesem LGD. Liczba nowych lub 

zmodernizowanych obiektów infrastruktury znacznie przekroczyła pierwotne założenia. 

Inwestycje dokonywane dzięki LGD „Białe Ługi” są widoczne i rozpoznawalne na obszarze 

jego działania.  

W ramach celu 1.2. Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

zorganizowano zaplanowane wydarzenia integrujące branże mające kluczowe znaczenie dla 

rozwoju obszaru i spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców, a także 

interesujący projekt współpracy „Kreator przedsiębiorczości”. Pozostałe wskaźniki dotyczyły 

już operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa i rozwoju istniejącego.   

W początkowej fazie realizacji LSR zakończono działania z uruchamiania działalności 

przeznaczone stricte dla grup defaworyzowanych. Wartość wskaźnika odnoszącego się do 

pozostałych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa była zwiększana 

w trakcie ewaluowanego okresu. Było to efektem sprawnej realizacji LSR, która skutkowała 

otrzymaniem dodatkowych środków na jej wdrażanie. Zostały one przeznaczone na premie 

do początkujących przedsiębiorców, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Osiągnięcie 

liczby 70 nowo utworzonych przedsiębiorstw jest godnym podkreślenia sukcesem.  Pełnym 

powodzeniem zakończyły się też operacje związane z rozwojem firm. 
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W ramach celu 1.3. Wsparcie realizacji pasji mieszkańców i turystów zrealizowano 

szereg wydarzeń, w tym wyjazd studyjny dotyczący rozwijania pasji mieszkańców, działania 

mające na celu integrację mieszkańców oraz promujące zdrowy styl życia, a także promujące 

pasje mieszkańców. Warte podkreślenia jest to, iż w przypadku tych dwóch ostatnich 

wskaźnik znacznie przekroczył stan docelowy. Prowadzono też działania służące 

zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańcom, informowano ich o potencjale  

i wydarzeniach na obszarze LGD i zorganizowano wydarzenia promujące i wspierające 

operacje pozytywnie wpływające na ochronę środowiska. 

Analizując postęp w realizacji planu działania warto osobno omówić poszczególne 

typy operacji realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Rozwój, infrastruktura, premia 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
suma 2016-

2022 

Wybrane operacje mieszczące się w 
limicie środków 

13 30 0 5 34 0 29 111 

Podpisane umowy z ŚBRR 0 32 9 2 27 16 0 86 

Rozliczone operacje 0 11 21 7 7 21 0 67 

Rezygnacje w ŚBRR 0 2 0 1 1 2 0 6 

Granty 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
suma 2016-

2022 

Wybrane operacje mieszczące się w 
limicie środków 

11 41 0 23 0 17 0 92 

Podpisane umowy z grantobiorcami 0 11 41 0 23 17 0 92 

Rozliczone operacje w LGD 0 11 26 15 23 16 1 
92 

 

Operacje własne LGD 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
suma 2016-

2022 

Wybrane operacje mieszczące się w 
limicie środków 

1 1 0 1 2 0 1 6 

Podpisane umowy z ŚBRR 0 1 1 1 1 1 1 6 

Rozliczone operacje 0 0 1 1 1 2 0 5 

Tabela 3. Realizacja operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

W przypadku rozwoju działalności gospodarczej, infrastruktury i premii na założenie 

działalności gospodarczej liczba wybranych operacji mieszczących się w limicie środków  

w latach 2016-2022 wyniosła 111, w tym aż na 86 operacji podpisana została umowa na 
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realizację ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (ŚBRR), a 67 operacji zostało już 

rozliczonych. Z realizacji sześciu operacji w ramach LSR, zrezygnowali beneficjenci. Dynamika 

działalności LGD w tym zakresie była dobrze widoczna. Rok 2016 był pierwszym rokiem 

wybierania operacji do finansowania, w roku 2017 podpisano już i rozliczono pierwsze 

operacje (co należy uznać za wskaźnik bardzo efektywnej działalności LGD, beneficjentów 

oraz instytucji wdrażającej) i wybrano kolejne operacje do finansowania. W 2018 roku nie 

ogłaszano naborów wniosków, a wcześniej rozpoczęte operacje zaczęły być finalizowane  

i rozliczane. Zwraca też uwagę duża aktywność w 2020 roku, kiedy wybrano aż 34 operacje  

i podpisano 27 umów z ŚBRR. 

W przypadku operacji grantowych, dynamika postępów kształtowała się bardzo 

podobnie. W 2016 roku wybrano pierwsze operacje grantowe do realizacji (11 operacji), 

natomiast w 2017 roku wybrano aż 41 operacji, zaś te wybrane rok wcześniej zostały 

rozliczone. W 2018 roku, ze wszystkimi grantobiorcami, spośród 41, których w 2017 roku 

wnioski zostały wybrane do realizacji, podpisano umowę, a 26 operacji grantowych zostało 

rozliczonych. Tak jak w przypadku operacji związanych z rozwojem i podejmowaniem 

działalności gospodarczej oraz infrastruktury, tak i w przypadku operacji grantowych, w 2018 

roku nie ogłaszano naborów wniosków. Sytuacja zmieniła się w 2019 roku, kiedy znów 

wybrano operacje (23) do realizacji i w 2020 roku doszło do ich rozliczenia. W 2021 roku 

wybrano i podpisano 17 umów z grantobiorcami, z czego 16 zostało rozliczonych (brakująca 

została rozliczona w 2022 roku). 

W latach 2016-2012, LGD „Białe Ługi” wybrało 6 operacji własnych. Na ich realizację 

została podpisana umowa z ŚBRR, a w momencie przeprowadzania ewaluacji tylko jedna 

spośród nich czekała na rozliczenie. W ramach operacji własnych zostały przeprowadzone 

takie działania jak m.in.  inwentaryzacja zasobów kulturowych i naturalnych LGD, wydarzenia 

w zakresie rozwoju kompetencji osób/pracowników sektora turystycznego, wydarzenia 

integrujące branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru, wydarzenia mające na 

celu rozwój pasji mieszkańców oraz wydarzenia mające na celu integrację mieszkańców. 

Podsumowując należy zauważyć, że LGD „Białe Ługi” w sposób imponujący 

realizowała Lokalną Strategię Rozwoju. Nie tylko udało się osiągnąć stan docelowy, ale  

w kilku przypadkach przekroczono założone wskaźniki. Dodatkowo analiza pokazuje 
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racjonalne wydatkowanie środków. Realizacja operacji służyła nie tylko temu, by uzyskać 

założoną wartość wskaźnika, ale również, aby w ich ramach wykonać ciekawe i bardzo 

potrzebne przedsięwzięcia, będące odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR problemy lokalnej 

społeczności. 

 

5.4. Projekty współpracy 

 

LGD „Białe Ługi” ma na koncie dwa zrealizowane projekty współpracy i jest w trakcie 

realizacji kolejnych dwóch. Pierwszy z zakończonych to „Kreator przedsiębiorczości”. Trwał 

on od lipca 2018 do maja 2020 roku. Wzięło w nim udział 20 krajowych partnerów i jeden 

zagraniczny (Słowacja). Celem działań było stworzenie warunków do powstania stabilnych 

mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, rozwój istniejących firm oraz 

kształtowanie postaw przedsiębiorczych. W ramach projektu utworzono Lokalne Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości, realizowano bezpłatne szkolenia i doradztwo księgowe  

i prawne oraz działania z zakresu obsługi księgowej. Dodatkowy panel skierowano do dzieci  

i młodzieży „Laboratorium Przedsiębiorczości”, starając się wpłynąć na ich kreatywność 

poprzez konkursy czy wyjazdy. Całkowity budżet projektu wyniósł 2 971 658,00 zł, a udział 

finansowy LGD „Białe Ługi” 377 500,00 zł. Warto podkreślić, że powstałe w ramach projektu 

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości funkcjonuje aktualnie jako biuro terenowe 

LGD, gdzie realizowane są cele statutowe Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, a także 

prowadzone są tam szkolenia oraz wynajem sali konferencyjnej. 

Drugi projekt „Czas na Świętokrzyskie” realizowano od marca 2018 do lutego 2019 

roku. Wzięło w nim udział 7 krajowych partnerów. Celem prowadzonych działań było 

promowanie obszaru województwa świętokrzyskiego i partnerskich LGD, a w konsekwencji 

zwiększenie ruchu turystycznego. W ramach działań LGD „Białe Ługi” podjęła się wykonania 

turystycznego portalu responsywnego zawierającego pakiety turystyczne (m.in. ścieżki 

rowerowe, atrakcje turystyczne, przyroda, noclegi, gastronomia, produkty lokalne), a także 

uczestniczyła w imprezie targowej X Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej  

i Agroturystyki AGROTRAVEL. W ramach projektu wykonanych zostało też siedem 15-

minutowych filmów promujących walory turystyczno-krajoznawcze, kulturowe, atrakcje 
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turystyczne, bazę noclegową i gastronomiczną siedmiu partnerskich Lokalnych Grup 

Działania. Przygotowano nowoczesne gadżety, wirtualne spacery dostosowane do wirtualnej 

rzeczywistości i mapy turystyczne.  Całkowity budżet projektu wyniósł 318 589,00 zł, a udział 

finansowy LGD „Białe Ługi” 50 000,00 zł. 

Realizację projektu „Strefy aktywności” rozpoczęto w grudniu 2020, a planowana 

data zakończenia to grudzień 2022. Bierze w nim udział 4 krajowych partnerów. Celem 

działań jest stworzenie miejsc i warunków aktywności oraz nowych możliwości aktywnego 

spędzania wolnego czasu  dla mieszkańców i turystów na obszarze LGD. Dodatkowo projekt 

ma służyć aktywizacji i integracji społeczności partnerskich LGD. Z środków powstają między 

innymi centra aktywności lokalnej, strefy odpoczynku i relaksu, miejsca obsługi rowerzysty. 

Wszystko przy wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturalnych 

i społecznych. Całkowity budżet projektu wynosi 2 476 046,00 zł, a udział finansowy LGD 

„Białe Ługi" 615 040,00 zł. 

Ostatni z projektów to „EKOlogiczni Liderzy LGD”. Jego realizacja rozpoczęła się  

w kwietniu 2022 roku, a planowana data zakończenia to czerwiec 2023 roku. Projekt 

realizowany jest przez 5 partnerów z obszaru województwa świętokrzyskiego. Celem działań 

jest podniesienie wiedzy i świadomości uczestników projektu w zakresie działań 

proekologicznych, ochrony środowiska i zmian klimatu, wzmocnienie więzi społecznych, 

wdrażanie nowych rozwiązań ekologicznych. Zaplanowano w jego ramach między innymi 

kampanię edukacyjną wśród dzieci i młodzieży oraz konkursy EKOlider i EKOlider - GOLDSTAR 

na terenie LGD. Całkowity budżet wynosi 1 343 727,00 zł. 

Warto podkreślić, że projekty współpracy idealnie wpasowują się w cele określone  

w LSR. Dotyczą one priorytetowych kwestii, czyli przedsiębiorczości, kapitału społecznego, 

turystyki, infrastruktury rekreacyjnej i ekologii. 

 

5.5. Działania poza RLKS 

 

LGD „Białe Ługi” stara się o pozyskiwanie środków poza RLKS i na tym polu ma 

niewątpliwie czym się pochwalić. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na realizowany  
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w latach 2017-2018 projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Stanowił on odpowiedź 

na bardzo duże zainteresowanie operacjami z zakresu przedsiębiorczości, a inicjatywa 

pojawiła się na spotkaniu świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania. Celem działań było 

pobudzenie przedsiębiorczości poprzez zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych 

przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz przez osoby odchodzące z rolnictwa na 

obszarze gmin województwa świętokrzyskiego obejmujących działalność 14 LGD-ów 

będących realizatorami projektu. W ramach działań odbywały się liczne szkolenia dotyczące 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie następujących 

tematów: prawne aspekty działalności gospodarczej, księgowość i podatki w małej firmie, 

zasady rozliczania dotacji, warsztaty pisania biznesplanów. Prowadzono także doradztwo 

poszkoleniowe w formie grupowej i indywidualnej. Z grupy 15 uczestników wyłoniono 10 

osób, które po złożeniu biznesplanów i pozytywnej weryfikacji otrzymały dotację 

inwestycyjną w wysokości 21 000 zł na osobę i wsparcie pomostowe przez okres pół roku  

w wysokości 1 100 zł. Całkowity budżet projektu wyniósł 4 759 873,00 zł. 

Z Fundacji ORLEN realizowano od lutego do czerwca 2019 roku projekt „Ekologiczna 

kraina moim miejscem na ziemi". Miał on na celu podnoszenie wiedzy i świadomości 

ekologicznej. W ramach działań 91 uczestników wzięło udział w warsztatach  

z ekologiem/ogrodnikiem, wyjeździe do ogrodu botanicznego. Innym ważnym efektem było 

stworzenie ekologicznego ogrodu, a także konkurs plastyczny. Koszt działań wyniósł 6 132 zł 

(dotacja 5 000 zł). Od czerwca do sierpnia 2019 roku z Fundacji TESCO realizowano natomiast 

projekt „Strefa Aktywności i Zabawy - otwarta strefa integracji”. W jego ramach utworzono 

tytułową strefę w okresie wakacyjnym, a dodatkowo zorganizowano spotkania animacyjne  

z wykorzystaniem zakupionego sprzętu (m.in. gra planszowa XXL) oraz dwa pikniki 

wykorzystując do tego zakupiony sprzęt kuchenny. Koszt działań wyniósł 6 504,43 zł (dotacja 

5 000 zł). 

Ciekawą inicjatywą był niewątpliwie projekt „Be SMART-START young! Młodzieżowa 

Agencja Promocji” realizowany od września 2019 do listopada 2020 roku dzięki dotacji 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Kierowany był on do uczniów szkół 

średnich i miał na celu wyrównanie szans z rówieśnikami z większych miast. Ukierunkowany 

był przede wszystkim na działania praktyczne i możliwość zdobycia wiedzy przez 
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doświadczenie, ponoszone sukcesy i porażki. Zrealizowano między innymi spotkanie 

integracyjne, wizytę w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, zorganizowano 

warsztaty wiedzy o przedsiębiorczości, miejski survival w Krakowie, warsztaty z grafikiem, 

grę terenową czy szereg spotkań. W działaniach wzięło udział 20 uczestników, a koszt 

wyniósł 38 481,59 zł (dotacja 28 941,23 zł).   

Od kwietnia 2019 roku do listopada 2020 realizowano projekt „Aktywnie nie tylko 

lokalnie" z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Celem projektu 

była aktywizacja miejscowości wiejskich poprzez „ożywienie” znajdujących się w nich świetlic 

i edukację mieszkańców. Realizowano w tym celu liczne działania, w ramach których 

wsparciem księgowym objęto 10 organizacji, przeszkolono 14 animatorów, zorganizowano 

10 wydarzeń lokalnych w świetlicach i 460 godzin działań animacyjnych, a przede wszystkim 

doposażono 14 świetlic wiejskich. Koszt projektu wyniósł 287 445,00 zł. 

Należy koniecznie zwrócić uwagę na ciekawy projekt zatytułowany „Siłę MA-MY" 

realizowany dzięki środkom Fundacji BGK. Wykonywano go w sierpniu i wrześniu 2020 roku. 

Polegał on na realizacji cyklu zajęć przygotowujących 50 niepracujących kobiet do 

aktywności zawodowej poprzez udział w: spotkaniach zawodowych, warsztatach z wizażu  

i stylizacji, spotkań z trenerem personalnym, doradcą żywieniowym i zawodowym. Finalnym 

efektem projektu była profesjonalna sesja fotograficzna uczestniczek i wydanie kalendarza 

ze zdjęciami z sesji. Koszt działań wyniósł 15 000 zł.  

We wrześniu i październiku 2021 roku z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Dzieci i Młodzieży realizowano projekt „Be SMART -START UP!". Prowadzony był on przez 

młodzieżową liderkę i uczestniczkę projektu „Be SMART-START Young! Młodzieżowa Agencja 

Promocji" i miał na celu wprowadzenie młodzieży w lokalny rynek pracy poprzez bezpośredni 

kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami. Przeprowadzano w jego ramach między innymi 

wywiady i organizowano warsztaty. W projekcie wzięło udział 20 uczestników, a koszt 

działań wyniósł 3 000,00 zł. 

Ostatni projekt, o którym trzeba wspomnieć to „EkoNATURAlny ogród zabaw - moim 

miejscem na Ziemi". Realizowany był on dzięki dotacji Fundacji ORLEN (15 000,00 zł) i trwał 

od października 2021 do czerwca 2022 roku. Wzięło w nim udział 200 osób (dzieci i dorośli) 

oraz 30 wolontariuszy. W ramach projektu powstał ekonaturalny ogród zabaw na terenie 
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niezagospodarowanego terenu nowopowstałego Centrum Aktywności Lokalnej w Staszowie. 

Dodatkowo zrealizowano cykl 8 warsztatów ekologicznych. Dzięki działaniom podniesiona 

została świadomość ekologiczna i kreatywność najmłodszych. 

Liczba działań poza RLKS jest bardzo duża i warto zauważyć, że realizowane działania  

i w tym przypadku idealnie wpisywały się w cele, jakie zostały określone w Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

  

5.6. Działalność biura LGD 

5.6.1. Ogólna organizacja pracy  

 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” posiada dwie siedziby. Podstawowa lokalizacja 

to biuro w Trzemosnej.  Dodatkowo LGD posiada biuro terenowe w Staszowie, które 

pierwotnie funkcjonowało jako Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (w trakcie 

realizacji projektu współpracy „Kreator przedsiębiorczości”), a później zostało przekształcone 

na nowe potrzeby. Niewątpliwie stanowi to wielkie udogodnienie dla beneficjentów i osób 

zainteresowanych środkami czy pomocą ze strony LGD. Wszystkie sprawy można załatwić 

„tam, gdzie osoby mają bliżej lub gdzie jest im wygodniej” (jedynie nabory są prowadzone 

tylko i wyłącznie w Trzemosnej). Warunki lokalowe ocenione zostało przez pracowników jako 

„bardzo dobre”. 

Kadra pracowników Biura LGD „Białe Ługi” do końca 2021 roku składała się z 4 osób 

na stanowiskach: dyrektor biura LGD, koordynator ds. rozwoju lokalnego, koordynator ds. 

promocji, koordynator biura terenowego. Dla pracowników Biura określono wymagania dla 

osób zatrudnianych na wymienionych stanowiskach, wyznaczono osoby odpowiedzialne za 

realizację zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy oraz określono metody ich 

pomiaru. Na stanowisku pracy związanym z udzielaniem doradztwa określono sposób 

pomiaru jakości udzielanego doradztwa. Samą pracę Biura reguluje Regulamin Biura LGD. 

W Biurze LGD w analizowanym okresie doszło do kilku zmian wśród zatrudnionej 

kadry. Utrudniało to nieco pracę nad wdrażaniem LSR, ale rezultaty pokazują, że  

z problemem poradzono sobie szybko i sprawnie. W chwili obecnej kadra pracownicza to: 
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dyrektor biura LGD, koordynator ds. promocji, koordynator biura terenowego i koordynator 

projektu współpracy ELL (stan na czerwiec 2022). 

5.6.2. Szkolenia pracowników i organów LGD  

 

 Pracownicy biura i członkowie organów przeszli liczne szkolenia mające na celu 

wzmocnienie potencjału kadrowego i podwyższenie jakości pracy. Dotyczyły one przede 

wszystkim kwestii związanych z systemem wdrażania LSR, ale też zagadnień z zakresu 

ochrony danych osobowych czy obsługi klienta w biurach informacji turystycznej. Przykłady 

realizowanych działań w tym zakresie zaprezentowano w poniższych tabelach. 

Szkolenia dla organów LGD 

Data Nazwa Frekwencja 

26.7.2019 Szkolenie z zakresu danych osobowych 14 

Szkolenia dla pracowników LGD 

Data Nazwa Frekwencja 

23-24.7.2018 Szkolenie z zakresu danych osobowych 2 

22.11.2018 Obsługa klienta w biurach informacji turystycznej 4 

29-30.7.2019 Szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami 4 

5-6.8.2019 Szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami 4 

Szkolenia dodatkowe 

6.4.2018 Stosowanie narzędzi do monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii 

Rozwoju 2014 -2020 

3 

9-10.7.2018 Kodeks pracy dla zarządzających organizacją pozarządową 2 

Tabela 16. Szkolenia dla pracowników i organów LGD. 

 

5.6.3. Realizacja planu komunikacji 

 

Komunikacja została uznana za kluczowy element efektywnego wdrażania strategii. 

Plan komunikacji służyć miał natomiast tworzeniu warunków do aktywnego i ciągłego 

uczestnictwa społeczności lokalnej w bieżącym wdrażaniu LSR poprzez umożliwienie 

obustronnej komunikacji. Cele działań komunikacyjnych sprowadzić można do 

następujących punktów: 
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 poinformowanie o rozpoczęciu realizacji LSR, planowanych działaniach  

i możliwościach dofinansowania, 

 podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie 

działań planowanych, 

 podsumowanie realizacji LSR, 

 poinformowanie o planowanym konkursie, 

 poinformowanie o wynikach konkursu, 

 poinformowanie o planowanych i dokonanych zmianach. 

Szczegóły na temat realizacji planu komunikacji zostały zamieszczone w poniższej 

tabeli. 

Działanie 
komunikacyjne 

Zadania i 
wskaźniki 

Rodzaj zadania 
Wskaźni
k 2016 

skaźni
k 2017 

Wskaźni
k 2018 

Wskaźni
k 2019 

Wskaźni
k 2020 

Wskaźni
k 2021 

Wskaźni
k 
06.2022 

Ogłoszenia na 
tablicach 

informacyjnych w 
siedzibach 
instytucji 

użyteczności 
publicznej 

Liczba instytucji, 
w których 

umieszczono 
ogłoszenie 

Wydruk plakatów 
w formacie a3, 
informujących o 
terminie i 
zasadach naboru. 
Plakaty 
rozdysponowywa
ne są w ilości 2 
szt. na każdą 
gminę 
członkowską i 
umieszczane się w 
Urzędzie gminy 
oraz na tablicach 
informujących 

48 42 0 42 42 0 14 

Ogłoszenia na 
tablicach 

informacyjnych w 
sołectwach 

obszaru LGD 

Liczba sołectw, w 
których 

umieszczono 
ogłoszenie 

Umieszczenie 
plakatów 
informujących o 
planowanych 
działaniach w 
ramach LSR na 
tablicach 
informacyjnych 
sołectwach z 
terenu działania 
LGD 

175 0 0 0 0 0 0 

Artykuły na 
stronie 

internetowej LGD 

Liczba wejść na 
stronę 

internetową z 
artykułem 

Artykuły 
dotyczące PROW 
(ogłoszenia, 
projekty, 
informacje) 
umieszczane są na 
stronie 
www.bialelugi.eu  

6033 5248 928 3009 4761 1715 4211 



43 

 

Artykuły na 
stronach 

internetowych 
urzędów gmin z 
linkiem do www 

LGD 

Liczba 
zamieszczonych 

artykułów 

Artykuły 
dotyczące PROW 
(ogłoszenia, 
projekty, 
informacje) 
przesyłane są do 
gmin 
członkowskich z 
prośbą o 
umieszczenie na 
ich stronach 
internetowych. W 
ogłoszeniach 
znajduje się 
przekierowanie do 
strony 
www.bialelugi.eu 

39 21 14 42 42 7 7 

Artykuły na 

profilu LGD i na 

portalu 

społecznościowy

m 

Liczba osób, które 

zobaczyły artykuł 

Artykuły 

dotyczące PROW 

(ogłoszenia, 

projekty, 

informacje) 

umieszczane są na 

profilu LGD na 

Facebook  

4316 2455 5804 8284 4155 497 5470 

Wysyłka 

bezadresowa do 

gospodarstw 

domowych i 

podmiotów z 

obszaru LGD. 

Liczba kampanii 

wysyłkowych 

Wyłka 

bezadresowa do 

gospodarstw z 

terenu LGD 

informacji o 

planowanych 

działaniach w 

ramach LSR 

1 0 0 0 0 0 0 

Spotkanie 

informacyjne dla 

potencjalnych 

beneficjentów 

(grupy docelowej) 

konkursu w 

każdej gminie 

LGD 

Liczba osób, które 

wzięły udział w 

spotkaniach 

Przed każdym 

konkursem 

organizowane jest 

spotkanie w 

Urzędach gmin 

członkowskich, na 

którym udzielane 

jest doradztwo 

związane z 

konkursem 

135 150 0 62 88 0 71 

Ulotka 
informacyjna 

dystrybuowana 
na obszarze LGD 

Ilość 
rozdysponowanyc

h ulotek 

Wydruk lotek w 
formacie a5, druk 
dwustronny, 
informujących o 
terminie i 
zasadach naboru. 
Ulotki 
rozdysponowywa
ne są w Urzędach 
gmin 
członkowskich, 
siedzibie LGD 

4000 6000 0 6000 6000 0 2000 

Bezpłatny Liczba wydanych Wydruk biuletynu 1 1 2 2 2 2 1 



44 

 

biuletyn LGD w 
wersji papierowej 

i elektronicznej 

numerów 
biuletynów 

16 stron 
informacji nt. 
działań LGD 

Kontakt poprzez 

profil LGD na 

portalu 

społecznościowy

m 

Liczba osób 

Prowadzenie 

doradztwa w 

formie 

elektronicznej 

poprzez profil na 

Facebooku 

34 0 0 0 0 0 0 

Kontakt poprzez 
rozmowę 

telefoniczną. 
Liczba osób 

Prowadzenie 
doradztwa 
poprzez rozmowy 
telefoniczne 

158 185 152 230 209 167 100 

Spotkanie dla 
grup 

defaworyzowany
ch określonych w 

LSR 

Liczba spotkań 

Organizacja 
spotkania dla 
osób do 35 roku 
życia. 
Przedstawienie 
informacji o 
działaniach 
skierowanych do 
tych osób, 
dyskusja, pytania i 
odpowiedzi 

1 1 1 0 2 0 0 

Ogłoszenia 
parafialne 

Liczba parafii 

Wysyłka do Parafii 
z terenu działania 
LGD, informacja 
nt. zbliżających się 
konkursów, 
informowanie o 
wydarzeniach i 
działalności LGD 

31 31 31 31 31 0 0 

Spotkanie 
informacyjne 
otwarte na 

obszarze LGD 

Liczba spotkań 

Otwarte spotkanie 
informujące o 
działania w 
ramach LSR dla 
mieszkańców z 
terenu działania 
LSR 

1 0 0 0 0 0 0 

Tabela 47. Realizacja planu komunikacji przez LGD „Białe Ługi”. 

 

Analiza danych na temat działań komunikacyjnych wskazuje, że Lokalna Grupa 

Działania podjęła się realizacji wszystkich zaplanowanych zadań w tym zakresie. Działania 

komunikacyjne są zróżnicowane - znajdują się wśród nich działania oparte o komunikowanie 

się za pośrednictwem internetu, materiały rozdysponowywane w formie papierowej oraz 

kontakty osobiste. Takie zróżnicowanie na pewno zwiększało szansę dotarcia do osób  

z różnych grup wiekowych. Część z działań realizowano incydentalnie (np. spotkania 
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informacyjne otwarte na obszarze LGD), zaś inne stanowiły codzienną rutynę dla 

pracowników LGD (np. kontakty telefoniczne z potencjalnymi beneficjentami).  

Nawiązując do planu komunikacyjnego, warto sprawdzić opinie samych mieszkańców 

gmin obszaru LGD na temat tego, czy komunikacja była efektywna. W ankiecie zadano 

pytanie o rozpoznawalność LGD „Białe Ługi”. Spośród 64 badanych mieszkańców, aż 

62 wybrało odpowiedź twierdzącą. Osobom, które wskazały, iż słyszały o LGD zadano kolejne 

pytanie dotyczące tego, w jaki sposób dotarły do tej informacji. 

 

Wykres 1. Metody docierania informacji o LGD „Białe Ługi” do mieszkańców obszaru. 

 

Dane z powyższego wykresu pokazują, iż przygotowany plan komunikacji był 

efektywny. Zdecydowanie najwięcej mieszkańców gmin obszaru LGD biorących udział  

w badaniu wskazało, iż źródłem informacji o LGD były informacje zamieszczane na stronie 

internetowej LGD (56) oraz profilu LGD na Facebooku (50), a dodatkowo całkiem sporo 

respondentów wskazało informacje zamieszczone na stronach gmin (42). Należy podkreślić, 

że sprawdziły się też w opinii ankietowanych bardziej tradycyjne metody. Spore grono osób 
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za kluczowe uznało informacje pozyskane od znajomych i/lub rodziny (43), wydawane przez 

LGD publikacje i/lub materiały promocyjne (40), publikacje w prasie na temat działalności 

LGD (38) oraz uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych (38).  Nieco 

mniejszą skutecznością cechowały się odwiedzanie stoisk LGD w trakcie lokalnych imprez czy 

festynów (33) oraz tablice informacyjne, billboardy i plakaty (26). Wyniki ankiety doskonale 

jednak pokazują jak istotne są zarówno nowoczesne metody wykorzystujące do komunikacji 

internet, ale i tradycyjne metody. Należy więc zauważyć, że każdy z kanałów 

komunikacyjnych spełniał swoją rolę i trudno wskazać taki, który można by określić jako 

niepotrzebny. 

 

5.6.4. Doradztwo 

Jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania biura LGD jest doradztwo dla 

potencjalnych beneficjentów. Dane dotyczące działań podejmowanych w tym zakresie przez 

pracowników LGD „Białe Ługi” zostały zebrane w poniższej tabeli. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Liczba udzielonych porad osobiście w biurze (plus w gminach na 
doradztwie) 

0 0 0 218 65 28 71 

Liczba porad udzielonych telefonicznie 0 0 152 230 209 167 100 

Liczba porad udzielonych mailowo/ przez Facebooka 0 0 9 0 0 0 0 

Liczba porad udzielonych łącznie 0 0 161 448 274 198 171 

Licza przedsiębiorców i osób, które chcą podjąć działalność 
gospodarczą, którym udzielono porad 

0 0 39 149 45 169 122 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego, którym udzielono porad 0 0 111 69 78 22 22 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego, którym udzielono porad 0 0 2 0 0 0 2 

Liczba podmiotów, którym udzielono porad 0 0 152 218 123 191 146 

Tabela 18. Doradztwo w biurze LGD. 

Beneficjenci korzystają z doradztwa. Ma to przede wszystkim związek z tym, iż jest to 

jedno z punktowanych kryteriów, ale praktyka pokazuje, że działania przynoszą efekty. 

Najczęściej osoby korzystają z doradztwa świadczonego w biurze, ale również telefonicznie 

czy też uczestniczą w spotkaniach szkoleniowo-doradczych. Doradztwo świadczone jest na 

każdym etapie pracy nad wnioskiem. 
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W ramach opisywanego tu badania ewaluacyjnego zebrano opinie beneficjentów na 

temat doradztwa udzielanego im na różnych etapach współpracy z LGD „Białe Ługi”.  

6 spośród 13 respondentów stwierdziło, iż skorzystało z doradztwa na etapie prac nad 

wnioskiem o przyznanie pomocy, a 5 ankietowanych pozyskało informacje na temat 

możliwości uzyskania pomocy. Tylko jeden badany skorzystał z pomocy na etapie realizacji 

wniosku. Szczegóły na ten temat obrazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 2. Etapy korzystania z usługi doradztwa. 

 

Bardzo pozytywnie ocenione zostało to, czy doradca rozstrzygnął wszystkie 

wątpliwości z jakimi zgłaszali się beneficjenci. Aż 10 spośród 13 respondentów stwierdziło, iż 

uzyskali wszystkie niezbędne informacje.  



48 

 

  

Wykres 3. Rozstrzygnięcie pytań przez doradcę. 

Dane z poniższej tabeli jednoznacznie pokazują, że świadczone w biurze LGD 

doradztwo znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Oceny wyrażone w „szkolnej skali” 

posiadają najwyższe możliwe noty i dotyczy to wszystkich badanych kwestii - spełnienia 

oczekiwań, przydatności udzielonych porad, przygotowania merytorycznego doradców, ich 

kultury osobistej, troski i zaangażowania w pomoc. Warto zwrócić uwagę, że ogólna ocena 

świadczonego doradztwa wyniosła 5,0/5, co jest wynikiem wręcz imponującym. 

Pytanie Ocena w skali 

szkolnej 

Na ile zakres udzielonych porad spełnił Pana/Pani oczekiwania? 5,0 

W jakim stopniu uważa Pan/Pani udzielone porady za przydatne? 5,0 

Jakie było Pana/Pani zdaniem przygotowanie merytoryczne (wiedza, fachowość, 

kompetencje) doradcy/doradców? 

5,0 

Jak ocenia Pan/Pani kulturę osobistą doradcy/doradców? 5,0 

Jak ocenia Pan/Pani troskę doradcy/doradców o odbiorcę doradztwa? 5,0 

Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie doradcy/doradców w pomoc odbiorcy 

doradztwa? 

5,0 

Tabela 19. Oceny dotyczące doradztwa świadczonego w biurze LGD „Białe Ługi”. 
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5.7. Zmiany na obszarze objętym LSR w ocenie członków lokalnej społeczności 

 

Przytoczone dane w raporcie pozwalają stwierdzić, że LGD „Białe Ługi” dobrze 

realizowała założone przez siebie cele. Warto sprawdzić, jaką opinię na temat rozwoju 

obszaru objętego LSR ma lokalna społeczność. Na poniższym wykresie przedstawiono oceny 

dotyczące przedsiębiorczości. 

 

Wykres 4. Ocena zmian dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD. 

 

Ocena zmian dotyczących przedsiębiorczości jest bardzo pozytywna.  27 spośród 64 

badanych mieszkańców dostrzega poprawę sytuacji na rynku pracy na obszarze LGD na 

przestrzeni ostatnich 5 lat, a przeciwnego zdania było 17 osób. Jeszcze lepszą opinię badani 

mieszkańcy mieli w temacie powstania nowych firm, co odnotowało 36 respondentów,  

a przeciwnego zdania było 15 osób. Ocena dotycząca zwiększenia się ruchu turystycznego 

wypadła również dobrze. Tego rodzaju poprawę zaobserwowało 29 respondentów,  

a odmiennego zdania było 16 osób. Zwraca uwagę bardzo dużo wskazań na odpowiedź 

„trudno powiedzieć”. 
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Kolejną kwestią, której warto poświęcić uwagę są zmiany dotyczące atrakcyjności 

zamieszkiwanego obszaru, zarówno pod względem potrzeb mieszkańców, jak i potencjalnych 

turystów. Szczegóły pokazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 5. Ocena zmian dotyczących kultury i rekreacji na obszarze LGD. 

 

Oceny respondentów dotyczące zmian w kulturze i rekreacji w ostatnich pięciu latach 

wypadają bardzo pozytywnie, a głosów potwierdzających opinie jest zdecydowanie więcej 

niż je negujących. Najwięcej, bo 47 spośród 64 ankietowanych odnotowało zwiększenie 

liczby inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji, a przeciwną opinię wyraziło 7 osób. 

Niewiele mniej, bo 44 respondentów stwierdziło, iż dało się zaobserwować w przeciągu 

ostatnich 5 lat poprawę stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a przeciwną opinię 

wyraziło 11 osób. Bardzo duża grupa respondentów stwierdziła, iż pojawiły się nowe formy 

spędzania wolnego czasu (43) i zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych (42). Najmniej 

entuzjastycznych opinii można odnotować w przypadku poprawy estetyki przestrzeni 

publicznej (38) i poprawy stanu zabytków (36), ale liczba pozytywnych ocen i tak robi 

wrażenie. Warto przyjrzeć się opinii badanych w kwestii aktywizacji i kapitału społecznego. 
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Wykres 6. Ocena zmian dotyczących aktywizacji i kapitału społecznego na obszarze LGD w przeciągu 

ostatnich 5 lat. 

 

Badani mieszkańcy gmin obszaru LGD bardzo pozytywnie oceniają zmiany dotyczące 

podejmowania inicjatyw, których celem było wsparcie osób starszych. 42 spośród 64 

ankietowanych zauważyły takie działania, a 10 było przeciwnego zdania. Mniej pozytywnych 

opinii ankietowani mieszkańcy wyrazili w kwestii pojawienia się nowych form wsparcia dla 

ludzi młodych - 26 osób wskazało takie zmiany, a 15 było odmiennego zdania. Należy 

podkreślić, iż badani w większości stwierdzili, że w ciągu ostatnich 5 lat mieszkańcy mieli 

większy wpływ na to, co dzieje się w gminie (35 osób odnotowało taką zmianę, zaś 12 było 

przeciwnego zdania). Pozytywnie należy odbierać także opinie respondentów w temacie 

poprawy relacji między mieszkańcami, gdzie głosów aprobujących było więcej niż negujących 

- odpowiednio 29 i 14.  

Kolejną kwestią, której warto poświęcić uwagę, są opinie badanych mieszkańców na 

temat efektów działań podejmowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez LGD. 
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Wykres 7. Korzystanie z efektów działalności LGD. 

 

Najwięcej badanych mieszkańców gmin obszaru LGD (47 spośród 64) stwierdziło, iż 

brało udział w imprezach lokalnych dofinansowywanych przez LGD, a niewiele mniej (43) 

uczestniczyło w spotkaniach organizowanych przez „Białe Ługi”. Świetne wyniki dotyczą też 

szkoleń organizowanych w ramach projektów dofinansowanych przez LGD (39) i korzystania 

z infrastruktury, której powstanie lub modernizacja były dofinansowane z środków LGD (38).  

Sporo wskazań „pozytywnych” jednoznacznie pokazuje, iż LGD „Białe Ługi” cieszy się dużą 

rozpoznawalnością, a efekty prowadzonych działań są zauważalne. 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na to, jakie zdanie mają badani mieszkańcy 

gmin obszaru LGD na temat ewentualnych przyszłych działań LGD „Białe Ługi”. 
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Wykres 8. Obszary wymagające dofinansowania w ocenie badanych mieszkańców gmin obszaru. 

 

Badani mieszkańcy gmin LGD „Białe Ługi” wskazali, iż obszarów wymagających 

dofinansowania jest ciągle bardzo dużo. Za bardzo istotny obszar wymagający 

dofinansowania uznane zostały działania związane z przedsiębiorczością. Tworzenie miejsc 

pracy i dofinansowanie dla osób planujących założyć firmy wskazało 58 spośród 64 

ankietowanych, a wsparcie dla istniejących firm – 53. LGD powinna więc w dalszym ciągu 

dużą wagę przykładać do operacji polegających na utworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw. 

Bardzo duża liczba ankietowanych uznała, iż to drogi wymagają dofinansowania – 53 

badanych wskazało tę odpowiedź. Zwraca uwagę spora liczba wskazań na takie obszary jak 

opieka nad osobami starszymi (50), działalność organizacji pozarządowych (49) czy oferta 

kulturalna oraz szkolenia i warsztaty dla mieszkańców (47). W przypadku infrastruktury 

sportowej liczba wskazań była nieco niższa (45), a podobną liczbą głosów zebrała promocja 

obszaru (44) i infrastruktura społeczna (41).   
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6. Kompleksowa ocena wdrożenia LSR, w tym stopień 

osiągnięcia celu głównego 

 

6.1. Stopień osiągnięcia celu głównego 

 

Cel główny w LSR określono jako „LGD Białe Ługi silnie zasobami obszaru i pasjami 

mieszkańców”. Działania prowadzone przez LGD niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu 

postaw przedsiębiorczych na obszarze działania. Powstały nowe firmy i nowe miejsca pracy, 

a funkcjonujące firmy poszerzyły swoją działalność. Dało się też zaobserwować poprawę 

infrastruktury niekomercyjnej turystycznej, sportowej i rekreacyjnej (m.in. budowa boisk 

sportowych, kortów tenisowych, siłowni) oraz realizację projektów grantowych, szkoleń 

i imprez angażujących społeczność lokalną i organizacje pozarządowe. Wszystkie te działania 

niewątpliwie miały na celu rozwój pasji mieszkańców oraz rozwój obszaru. 

Generalnie analiza danych na temat wartości wskaźników, danych 

z przeprowadzonych ankiet i przeprowadzonych operacji pozwala na stwierdzenie, że 

projekty realizowane w ramach wdrażania LSR przyczyniają się w bardzo dużym stopniu do 

osiągania celów strategii i odpowiadają na realne potrzeby społeczności z obszaru LGD. 

 

6.2. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na kapitał społeczny 

 

Kapitał społeczny jest w stanie zwiększyć sprawność społeczeństwa, co odbywa się 

poprzez koordynacje działań dzięki takim cechom jak zaufanie, normy czy powiązania. LGD 

„Białe Ługi” kładła bardzo duży nacisk na rozbudowę kapitału społecznego i tym samym 

sprzyjała aktywizacji społeczności, nierzadko będąc wręcz prekursorem pewnych działań czy 

też wpływając w mniejszym czy większym stopniu na powstawanie nowych stowarzyszeń.  

Generalnie kapitał społeczny mieszkańców obszaru pomnażany był dzięki realizacji 

trzech typów operacji: wsparciu organizacji pozarządowych, inwestycjom w infrastrukturę  

oraz imprezom. Do organizacji społecznych kierowano szkolenia, które służyły zdobyciu 

nowych kompetencji, a w konsekwencji zaangażowanie się w realizację wspólnych 
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przedsięwzięć i projektów grantowych. Dzięki zbudowanej i zmodernizowanej 

infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej mieszkańcy uzyskali miejsca spotkań. Docenić należy 

w tym aspekcie działania służące uruchamianiu nieczynnych świetlic wiejskich  

i angażowanie animatorów, co sprzyjało integracji środowiskowej. Świetlice wiejskie prężnie 

działają i mają w swej ofercie szereg nowatorskich zajęć spędzania wolnego czasu czy 

realizacji pasji. W ramach projektów infrastrukturalnych zbudowano/rozbudowano też 

boiska sportowe i place zabaw.   

Stowarzyszenia realizowały wydarzenia w ramach projektów grantowych. Były to 

przede wszystkim lokalne festyny i pikniki, spotkania integracyjne, ale też przeglądy orkiestr 

dętych czy wspólne kolędowanie. Ciekawymi inicjatywami były również rajdy prozdrowotne  

i operacje proekologiczne, a także warsztaty gastronomiczne i rękodzielnicze. Istotną rolę  

w ich organizacji odgrywały Koła Gospodyń Wiejskich. Warto jednak zwrócić uwagę, że 

aktywnością wykazywały się i inne stowarzyszenia, w tym: 

 Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie (realizacja takich działań jak: 

Jubileusz 450 lat lokacji Rakowa, Pasja jest w nas – zagospodarowanie czasu 

wolnego mieszkańcom gminy Raków, Aktywni dla zdrowia, Od kołyski jest 

nam bliska ochrona środowiska),  

 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Grabowiec (realizacja cyklu czterech 

imprez kulturalnych „Chmielnik Miasto z duszą”, Nasze pasje naszą siłą, Żeby 

zdrowym być trzeba zdrowo żyć, Bardzo nam jest bliska ochrona środowiska),  

 Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „TALENT" (realizacja projektów: Wielka 

moc, Smaki tradycji, Nowa kultura, EKOLAND). 

Działania te niewątpliwie wpłynęły na zaangażowanie i aktywność mieszkańców. 

Istotnego znaczenia nabiera pojawienie się też nowych lokalnych liderów. Bardzo dobre 

opinie na temat zmian w tym zakresie posiadają również mieszkańcy obszaru LGD, którzy 

podkreślili, iż dało się zaobserwować poprawę relacji między członkami lokalnej społeczności 

oraz zwiększanie ich wpływu na to, co dzieje się w gminach.  Niewątpliwie warto 

kontynuować operacje w tym zakresie.  
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6.3. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na przedsiębiorczość 

 

Nie ulega wątpliwości, że LGD „Białe Ługi” odegrała bardzo istotną rolę w rozwoju 

przedsiębiorczości. Przeprowadzone w analizowanym okresie działania doprowadziły do 

powstania nowych firm. Dodatkowo warto wskazać, że zdecydowanej większości z nich 

udało się przetrwać trudny pandemiczny czas. W wielu przypadkach da się też 

zaobserwować ich rozwój. Dynamika zainteresowania działaniami LGD w zakresie wspierania 

przedsiębiorczości nieustannie rosła, co jednoznacznie pokazuje historia naborów. Docelowo 

LGD, po otrzymaniu bonusów, wsparto powstanie łącznie 75 firm, co jest wynikiem 

imponującym i wszystko wskazuje na to, że cel uda się osiągnąć. Warto także podkreślić, że 

powstałe działalności odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców gmin. Pozytywnym 

aspektem były też prowadzone szkolenia, w tym w ramach projektu współpracy „Kreator 

przedsiębiorczości”. 

W ramach przedsięwzięć powstały firmy z różnorodnych branż, w tym przede 

wszystkim dominowały usługi: gastronomiczne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, firmy 

reklamowe, działalności związane z mechaniką samochodową czy obsługą imprez. Do 

najciekawszych przykładów firm, które powstały z środków na otworzenie działalności 

gospodarczej wymienić można: 

 Studio Urody PASJA, które oferuje szeroką gamę usług fryzjerskich, 

kosmetycznych oraz sprzedaż profesjonalnych produktów kosmetycznych do 

pielęgnacji włosów oraz twarzy. Dzięki pozyskanym środkom z LGD Białe Ługi 

zostały zakupione innowacyjne maszyny oraz urządzenia fryzjerskie  

i kosmetyczne. Pozyskane środki dotacji przeznaczone zostały również na 

remont lokalu, w którym zostały wykonane prace adaptacyjne. Koszt dotacji 

wyniósł 100 000,00 zł, 

 ART Pracownia Sztuk Artystycznych, której właścicielka zajmuje się realizacją 

wszelkich prac artystycznych różnymi technikami twórczymi, takimi jak 

fotografia artystyczna, ceramika, malarstwo olejne, akwarelowe akrylowe  

i linorytu. Ponadto pracownia zajmuje się sztuką tzw. użytkową tj. 

projektowaniem graficznym, grafiką komputerową, w tym opracowaniem 
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reklam czy logo produktów. Pracownia tworzy również pamiątki związane z 

regionem świętokrzyskim. Koszt dotacji wyniósł 50 000,00 zł. 

 Przedsiębiorstwo Q1, która zajmuje się obsługą samochodów ciężarowych. 

Większość usług wykonywana jest na zlecenie firm transportowych. Dzięki 

środkom finansowym pochodzących z dotacji udało się pozyskać sprzęt 

wysokiej jakości wiodących producentów, co pozwala wykonywać obsługę 

pojazdów zarówno u klienta, jak i w trasie. Firma oferuje też usługi dotyczące 

pojazdów osobowych oraz ciężarowych, które wykonywane są w systemie 

mobilnym. Koszt dotacji wyniósł 100 000,00 zł. 

W przypadku operacji z zakresu rozwoju działalności gospodarczej warto zwrócić 

uwagę na rozbudowę Restauracji Kolejowej 18 w Staszowie (w budynku powstały pokoje  

i apartamenty dla gości, a usługi restauracji poszerzono o wyżywienie gości przebywających 

w pensjonacie), firmy turystycznej „Stamed” w miejscowości Korytnica (budowa i 

wyposażenie nowych domków o wysokim standardzie), Auto-Serwis Q-Service Sarzyński 

(rozbudowanie usług świadczonych przez zakład). 

Poprawę na rynku pracy oraz pojawienie się nowych firm odnotowali mieszkańcy  

w ankietach przeprowadzonych na potrzeby ewaluacji. Zapotrzebowanie na przedsięwzięcia 

związane z przedsiębiorczością jest jednak według przedstawicieli organów LGD w dalszym 

ciągu duże. Niezbędne jest więc na pewno kontynuowanie działań dotyczących 

przedsiębiorczości, zwłaszcza że LGD „Białe Ługi” zebrała poważne doświadczenie w tym 

zakresie. Istotne jest to, iż sami mieszkańcy w przeprowadzonych badaniach ankietowych za 

najważniejsze obszary wymagające dofinansowania uznali właśnie tworzenie miejsc pracy, 

dofinansowanie dla osób planujących założyć firmy oraz wsparcie dla istniejących firm. 

 

6.4. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na turystykę i dziedzictwo kulturowe obszaru 

 

Turystyka była ważną kwestią ewaluowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.  

W ramach działań przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej wymienić 

można otworzenie nowej restauracji i uruchomienia ośrodka wypoczynkowego w postaci 
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domków letniskowych. W ramach operacji własnej powstał ośrodek szkoleniowo-edukacyjny 

„Bocianie Gniazdo” z miejscami noclegowymi i profesjonalnym zapleczem. Z mniejszych 

przedsięwzięć wymienić można zbudowanie siłowni zewnętrznej i sanitariatów w istniejącym 

ośrodku. Istotnym aspektem były na pewno projekty współpracy „Czas na Świętokrzyskie”  

i „Strefy aktywności”. W ramach pierwszego promowano obszar województwa 

świętokrzyskiego i partnerskich LGD, co miało na celu zwiększenie ruchu turystycznego.  

W ramach drugiego z wymienionych projektów przygotowano między innymi miejsca 

odpoczynku turystów czy miejsca obsługi rowerzysty. 

LGD „Białe Ługi” ma na koncie także operacje, których celem było zachowanie  

i kultywowanie dziedzictwa lokalnego. Wymienić można tutaj między innymi inwentaryzację 

istniejących zasobów czy zakup strojów dla zespołów kultywujących tańce dworskie.  

Z środków LGD wydano również foldery dotyczące historii miejscowości Szydłów. Istotnym 

działaniem była renowacja ołtarza kościoła w Daleszycach. 

Nie ulega wątpliwości, że konkurencja na rynku turystycznym w okolicach jest bardzo 

duża i przyciągnięcie osób z zewnątrz jest zadaniem trudnym. Nie zmienia to faktu, iż 

turystyka powinna pozostać perspektywicznym kierunkiem rozwoju obszaru LGD. 

Wprawdzie Lokalne Grupy Działania nie dysponują takimi środkami, by prowadzić wielkie  

i rewolucyjne operacje, ale „małymi kroczkami” i współpracą można niewątpliwie ulepszyć 

sytuację w tym obszarze. 

 

6.5. Ocena zrealizowanych operacji pod kątem realizacji potrzeb grup defaworyzowanych 

zdefiniowanych w LSR 

 

Grupa defaworyzowana to grupa osób, na które w najmocniejszy sposób wpływają 

zdiagnozowane problemy obszaru. W związku z tym powinna ona otrzymywać szczególne 

wsparcie w ramach wdrażania LSR. W realizowanej strategii grupę te stanowią osoby do 35 

roku życia. Osoby z grupy defaworyzowanej skorzystały z otrzymanej możliwości i nierzadko 

przynależność do niej decydowała o otrzymaniu środków. Statystyki pokazują nawet, iż 

ponad połowa beneficjentów w działaniach służących otwieraniu działalności gospodarczej 

to osoby właśnie do 35 roku życia. 
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Sam wybór należy uznać więc za trafny, choć w opinii przedstawicieli Zarządu kwestią 

do dyskusji jest obniżenie wieku w kolejnym okresie programowania. Podkreślano w trakcie 

wywiadów również, że nie do końca udało się „zatrzymać” młodych ludzi na obszarze LGD, 

ale należy zauważyć, że LGD jest zbyt małym podmiotem i ma dość ograniczone możliwości i 

w rezultacie nie jest w stanie wpłynąć na ogólne tendencje w gminach i tym samym 

poprawienie statystyk. 

 

6.6. Innowacyjność 

 

Innowacyjność została zdefiniowana w LSR oraz kryteriach wyboru operacji jako 

wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, 

procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 

lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. Ocenę 

spełniania/nie spełniania kryterium innowacyjności dokonywała Rada na podstawie 

złożonego wniosku – przedstawionej argumentacji, wiedzy własnej, znajomości obszaru oraz 

innych skutecznych metod. 

Innowacyjność była dość trudnym kryterium wyboru operacji. Zdarzali się 

wnioskodawcy, którzy „naciągali” swoje pomysły, a LGD w wielu przypadkach nie miała 

możliwości nie przyznać punktów, mimo słusznych wątpliwości co do spełnienia kryterium. 

Należy jednak podkreślić, że udało się zrealizować szereg operacji posiadających znamiona 

innowacyjności. Dotyczy to przede wszystkim usług mobilnych, które idealnie sprawdziły się 

w trakcie pandemii (mobilny zakład kosmetyczny, mobilny fryzjer, mobilny warsztat 

samochodowy).  

 

6.7. Ocena jakości i przydatności wdrożonych projektów współpracy 

 

LGD zrealizowała dwa projekty współpracy i jest w trakcie realizacji jeszcze kolejnych 

dwóch. „Kreator przedsiębiorczości" polegał na promowaniu lokalnej przedsiębiorczości, 

pomocy w tworzeniu nowych działalności gospodarczych i wspieraniu funkcjonujących firm, 
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a także kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W jego 

ramach utworzono Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (LCWP) i zorganizowano 

szkolenia. Drugi projekt, „Czas na Świętokrzyskie" służył promocji oferty turystycznej 

województwa, a w jego ramach LGD „Białe Ługi” prowadziła działalność promocyjną 

województwa w trakcie targów Agrotravel oraz wykonała turystyczny portal. Realizowany w 

trakcie przeprowadzania ewaluacji projekt „Strefy aktywności" dotyczy stworzenia miejsc  

i warunków aktywności, a także nowych możliwości spędzania wolnego czasu dla 

mieszkańców i turystów. Drugi aktualnie realizowany projekt to „EKOlogiczni Liderzy LGD”,  

a jego celem jest edukowanie, promowanie i wspieranie działań pozytywnie wpływających 

na ochronę środowiska. 

Nie ulega wątpliwości, że projekty współpracy idealne wpisywały się w cele jakie 

zostały określone w LSR. Stanowiły też dobrą formę kooperacji LGD i wpływały na rozwój 

umiejętności współdziałania w realizowaniu istotnych dla społeczności lokalnych celów.  

 

6.8. Ocena skuteczności i efektywności działalności LGD przy wdrażaniu LSR i animowaniu 

lokalnych partnerów oraz ocena pracy biura 

 

Funkcjonowanie LGD „Białe Ługi” pod kątem wdrażania LSR należy ocenić bardzo 

pozytywnie. Realizowane przedsięwzięcia faktycznie wpływają na polepszenie sytuacji  

w gminach obszaru LGD. Pracownicy i przedstawicie organów LGD wykazują się bardzo dużą 

znajomością potrzeb lokalnych społeczności i ambitnie podchodzą do wykonywania zadań.  

Spora część działań LGD jest warta pochwały i godna naśladowania. Oprócz działań  

z zakresu przedsiębiorczości, rozwoju turystyki i budowania kapitału społecznego, 

przykładem dużej aktywności są liczne i bardzo ambitne działania poza RLKS, ale też 

przygotowywane operacje własne, wśród których można wymienić takie jak: 

 „W poszukiwaniu pasji" – wyjazd studyjny zorganizowany w czerwcu 2021 roku.  

Operacja miała na celu poszerzenie wiedzy na temat promocji i przedsiębiorczości  

w zakresie rozwijania pasji. Uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się od zagranicznych LGD 

(z Węgier i Chorwacji) jak wykorzystać i połączyć pasję oraz lokalne zasoby i potencjał 

na przykładach wybranych dobrych praktyk, które są przez nich realizowane. 
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 „Razem dla rozwoju obszaru LGD ‘Białe Ługi’” - operacja zakładała organizację pięciu 

wydarzeń, integrujących branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru. 

Wydarzenia odbyły się na obszarze działania LGD „Białe Ługi” oraz u słowackiego 

partnera z projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości”. W ramach działań 

zorganizowano konkurs dla branż (brały w nim udział podmioty, które skorzystały ze 

wsparcia LGD w aktualnym okresie programowania), uroczyste wręczenie nagród na 

gali, wyjazd integrujący branże, wydanie biuletynu, w którym przedstawiono 

szczegóły zrealizowanych inicjatyw nagrodzonych uczestników konkursu, 

zorganizowano też konferencję i festyn. 

 „Rozwój sektora turystycznego na obszarze LGD Białe Ługi poprzez utworzenie 

ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego i organizację cyklu szkoleń podnoszących 

kwalifikacje" - przedsięwzięcie realizowane w miejscowości Trzemosna było 

skierowane do osób zamieszkałych na obszarze gminy obszaru LGD. Kluczowym 

elementem projektu było wdrożenie nowego produktu w postaci Ośrodka 

szkoleniowo-edukacyjnego „Bocianie Gniazdo”. Dokonano gruntownego remontu  

i zakupiono niezbędne wyposażenie, dzięki czemu powstało 16 miejsc noclegowych, 

sala komputerowa, sala konferencyjno-szkoleniowa, zaplecze kuchenne. W ramach 

działań szkoleniowych zorganizowano natomiast szkolenia dla personelu gastronomii, 

dla baristy, z zakresu profesjonalnej dekoracji i nakrywania stołu, organizacji 

eventów, zagadnień dotyczących nowoczesnej restauracji. 

Warto dodać, że działania animacyjne, aktywizacyjne i promocyjne realizowane są 

przez LGD planowo. Informacje o prowadzonych naborach rozpowszechniane są różnymi 

kanałami, w tym poprzez profil na Facebooku, strony internetowe urzędów i LGD, ale też 

ulotki, spotkania z mieszkańcami czy ogłoszenia parafialne. Poziom działań doradczych został 

oceniony przez osoby z nich korzystające jako bardzo wysoki. Podkreślano przydatność 

porad, spełnienie oczekiwań i dobre przygotowanie merytoryczne pracowników. 

Wnioskodawcy korzystali z pomocy w technicznych aspektach przygotowywania wniosku, ale 

też otrzymywali bardziej praktyczne wskazówki.  Nie ulega wątpliwości, że to właśnie dzięki 

prowadzonym działaniom doradczym i informacyjnym składane dokumenty wyróżniały się 

wysoką jakością.  



62 

 

  

6.9. Ocena procesu wdrażania 

 

Proces wdrażania należy ocenić bardzo pozytywnie. Dowodem tego jest fakt, iż 

wszystkie wskaźniki zostały zrealizowane, a w maju 2022 roku zakończono realizację 

ostatniego naboru. Postępy w realizacji LSR stanowią jednoznaczny dowód na to, że 

procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste dla 

beneficjentów, a opracowany na rzecz wdrażania LSR system kryteriów dla poszczególnych 

przedsięwzięć był obiektywny i jednoznaczny. Kryteria były bardzo ściśle doprecyzowane  

i niewątpliwie dobrze odgrywały swoją rolę i przyczyniały się do wyboru najlepszych 

projektów, które były spójne z celami LSR.  

Zainteresowanie naborami było bardzo duże.  W tym aspekcie na pozytywną ocenę 

zasługuje działalność biura LGD, co znajduje potwierdzenie między innymi w efektach działań 

podejmowanych w ramach aktywizacji lokalnej społeczności, realizacji planu komunikacji 

oraz wynikach badań ankietowych dotyczących świadczonego doradztwa.  

 

6.10. Wartość dodana podejścia LEADER w okresie wdrażania LSR (2015-2023) 

 

Działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie. Sama zasada trójsektorowości pozwala na 

lepsze kontakty pomiędzy członkami LGD. Dzięki działaniom na rzecz budowania partnerstwa 

i współpracy międzysektorowej, możliwe jest patrzenie na proces rozwoju lokalnego 

wielowymiarowo, co sprzyja zrównoważonemu rozwojowi obszaru. W tym aspekcie warto 

zwrócić uwagę, że pozytywnie układa się współpraca nie tylko między gminami LGD „Białe 

Ługi”, ale także z innymi LGD-ami, na co duży wpływ miały niewątpliwie organizowane 

wspólnie projekty współpracy.  

Stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest wykorzystywany 

i promowany poprzez wydawnictwa, tablice informacyjne, strony internetowe gmin i LGD, 

lokalną prasę, media społecznościowe. Osiągany zasięg oddziaływania sięga do poziomu 
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województwa. Duże znaczenie odgrywa w konsekwencji wysoka rozpoznawalność. Grupa 

kojarzona jest z prowadzonymi działaniami i skojarzenia są w zdecydowanej większości 

przypadków pozytywne. 

Należy stwierdzić, że realizowane w ramach LSR projekty są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR i przyczyniają się do jego 

wzmocnienia. Wybierane projekty również w pełni odpowiadają na potrzeby społeczności 

lokalnej. Przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie 

oraz względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR.  
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7. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje do dokumentu 

strategicznego na nowy okres programowania 

 

LGD „Białe Ługi” cechuje profesjonalizm, reagowanie na problemy obszaru LGD  

i tworzenie odpowiednich warunków do jego rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że operacje 

przeprowadzane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju sprzyjały osiąganiu 

założonych w niej celów.  Niemożliwe wprawdzie jest by za pomocą pojedynczych operacji  

w krótkim czasie dokonać zmian społecznych na obszarze całego partnerstwa, ale LGD „Białe 

Ługi” na pewno może się pochwalić, że swój wkład w rozwój posiada. Sama realizacja 

Lokalnej Strategii Rozwoju nie budzi większych zastrzeżeń, a warte podkreślenia jest, iż 

w momencie przeprowadzania ewaluacji „Białe Ługi” była bardzo bliska osiągnięcia stanu 

docelowego we wszystkich zaplanowanych przedsięwzięciach.  

Analiza działań LGD daje możliwość sformułowania następujących rekomendacji: 

1. LGD „Białe Ługi” powinna w dalszym ciągu dużą wagę przykładać do operacji 

polegających na tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw. Potwierdza to przede 

wszystkim duże zainteresowanie naborami na te przedsięwzięcia, ale także 

fakt, iż efekty operacji realizowanych w tym zakresie zasługują na bardzo 

duże uznanie. Rekomendacja ta powinna zostać wdrożona w szczególności 

w przypadku, gdy w okresie programowania Unii Europejskiej 2021-2027 

zachowane zostaną regulacje dotyczące wspierania przedsiębiorczości 

w ramach działania LEADER obowiązujące w ewaluowanym okresie. 

2. Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania prawne (system podatkowy, 

prawo pracy), w kolejnym okresie programowania warto by LGD działało jak 

silna jednostka otoczenia biznesu, która skupia się na działaniach 

wspierających szeroko pojęty rozwój przedsiębiorczości. 

3. W gminach obszaru LGD zauważalny jest proces starzenia się społeczności. 

Przy planowaniu kolejnej strategii niezbędne może się okazać uwzględnienie 

potrzeb osób starszych, w tym skierowanie do nich większej liczby operacji 

(działania prozdrowotne, atrakcje, mobilne sklepy i usługi). 
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4. W analizowanym okresie sporo problemu przy ocenie wniosków o udzielenie 

wsparcia na realizację operacji wzbudzało kryterium innowacyjności, którego 

definicja nie była jednoznaczna i rodziła szereg wątpliwości. W kolejnym 

okresie programowania niezbędne będzie dopracowanie i sprecyzowanie tego 

terminu w ramach kryteriów wyboru operacji. 

5. Konkurencja na rynku turystycznym w okolicach jest bardzo duża  

i przyciągnięcie osób z zewnątrz jest zadaniem trudnym. Nie zmienia to faktu, 

iż turystyka powinna pozostać perspektywicznym kierunkiem rozwoju obszaru 

LGD.  Niezbędne są na pewno kolejne działania służące uatrakcyjnieniu 

miejsca czy promocji największych atrakcji. Warto na pewno wrócić 

do partnerstwa turystycznego i wspólnych prac nad promocją obszaru 

i jego rozwojem. 

6. Aktywność społeczną mieszkańców regionu wzrosła w ostatnich latach, a LGD 

odegrała w tym aspekcie dużą rolę. Dotyczyło to między innymi wspierania 

organizacji pozarządowych. Niewątpliwie warto kontynuować operacje w tym 

zakresie. Pomocne będą na pewno kolejne przedsięwzięcia służące integracji 

społecznej i wzmacnianiu poczucia jedności i tożsamości, wspieraniu lokalnych 

liderów i działaczy w organizacjach pozarządowych. 

7. W najbliższej przyszłości konieczne jest zwrócenie jeszcze większej uwagi na 

konsekwencje zmian klimatycznych. Rekomendowanymi rozwiązaniami jest 

nacisk na wsparcie działań proekologicznych, akcje edukacyjne wśród osób 

fizycznych czy rozwój prośrodowiskowej przedsiębiorczości.  

8. Projekty współpracy stanowią dobrą formę kooperacji LGD  

i wpływają niewątpliwie na rozwój umiejętności współdziałania  

w realizowaniu istotnych celów. Wydaje się niezbędne, aby w przyszłości  

w dalszym ciągu zwracać uwagę na ten aspekt, a także starać się dobierać do 

realizowania projektów solidnych i sprawdzonych partnerów. 
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

9.1.Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Białe Ługi” 

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania 

„Białe ługi”. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą 

pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa 10 minut. 

Z góry dziękujemy za pomoc! 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 
 

1. Czy w gminie, w której Pan/i mieszka zaszły w ciągu ostatnich 5 lat wymienione poniżej zmiany? 

Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co 

dzieje się w gminie 

Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie nie 

Poprawiła się sytuacja na rynku pracy 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Powstały nowe firmy 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Pojawiły się nowe formy wsparcia dla ludzi 

młodych 

Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Podejmowano inicjatywy, których celem 

było wsparcie osób starszych 

Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Zwiększyła się liczba inicjatyw służących 

kultywowaniu lokalnej tradycji 

Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Poprawiły się relacje pomiędzy 

mieszkańcami 

Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Zwiększył się ruch turystyczny 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Poprawił się stan zabytków 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Pojawiły się nowe formy spędzania 

wolnego czasu 

Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Poprawił się stan infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 

Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Przestrzeń publiczna stała się bardziej 

estetyczna 

Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 
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2. Proszę wyobrazić sobie, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale środków finansowych w 
gminie, w której Pan/i mieszka. Które z wymienionych obszarów wymagają dofinansowania? 
Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Promocja obszaru 
Zdecydo-

wanie tak 

Raczej  

tak 

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie nie 

Oferta kulturalna 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Infrastruktura sportowa 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Drogi 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Infrastruktura społeczna (świetlice, 

miejsca spotkań) 

Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Działalność organizacji pozarządowych 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Tworzenie nowych miejsc pracy 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Opieka nad osobami starszymi 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Wsparcie dla istniejących firm 
Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

Dofinansowanie dla osób planujących 

założyć firmy 

Zdecydo-

wanie tak 
Raczej  

tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nie 
Zdecydo-

wanie nie 

 
3. Czy słyszał Pan/i o Lokalnej Grupie Działania „Białe Ługi”? Proszę wybrać 1 odpowiedź. 

a) Tak  Proszę przejść do pytania nr 4. 
b) Nie  Proszę przejść do pytania nr 5. 

 

4. W jaki sposób docierały do Pana/i informacje dotyczące Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”? 

Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.  

Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Odwiedzałem/am stronę internetową LGD Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub 

festynów 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 
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Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i 

plakatów 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub 

materiałów promocyjnych 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Uczestniczyłem w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 

organizowanych przez LGD 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Odwiedzałem profil LGD na Facebooku Tak 
Trudno 

powiedzieć 
Nie 

 

5. Czy korzystał/a Pan/i z efektów działań podejmowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez LGD 

działające na terenie gminy, w której Pan/i mieszka? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym 

wierszu tabeli. 

Czy korzystał/a Pan/i z infrastruktury, której powstanie 

bądź modernizacja były dofinansowane ze środków 

LGD? 

Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniach organizowanych 

w ramach projektów dofinansowanych przez LGD? 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach organizowanych 

przez LGD? 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

Czy uczestniczył/a Pan/i w imprezach lokalnych 

dofinansowanych ze środków LGD? 
Tak 

Trudno 

powiedzieć 
Nie 

 

6. Proszę wskazać, w którym przedziale wiekowym się Pan/i mieści. Proszę wybrać 1 odpowiedź. 
a) 18-25 lat 
b) 26-35 lat 
c) 36-45 lat 
d) 46-55 lat 
e) 56-65 lat 
f) 66 lat lub więcej 

 

7. Proszę podać swoją płeć. Proszę wybrać 1 odpowiedź. 

a) Kobieta 

b) Mężczyzna 

c) Wolę nie podawać. 
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 9.2.Ankieta przeprowadzona w ramach badania efektywności świadczonych usług 

doradczych 

 

1. Na ile zakres udzielonych porad spełnił Pana/Pani oczekiwania (proszę zakreślić w koło odpowiednią 

cyfrę, gdzie 1 - zupełnie nie spełnił,  5 - całkowicie spełnił)?  

1 2 3 4 5 

 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………… 

2. W jakim stopniu uważa Pan/Pani udzielone porady za przydatne  (proszę zakreślić w koło 

odpowiednią cyfrę, gdzie 1 – zupełnie nieprzydatne, 5 - bardzo przydatne)?  

1 2 3 4 5 

     

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Jakie było Pana/Pani zdaniem przygotowanie merytoryczne (wiedza, fachowość, kompetencje)  

doradcy/ców    (proszę zakreślić w koło odpowiednią cyfrę, gdzie 1 - bardzo słabe, 5 - bardzo dobre)?  

1 2 3 4 5 

     

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak ocenia Pan/Pani kontakt z doradcą/ami? (proszę wstawić X w odpowiednim polu, gdzie 1 - 

bardzo zły,  5 - bardzo dobry)?  

 1 2 3 4 5 

Kultura 

osobista 

     

Troska o 

odbiorcę 

doradztwa 

     

Zaangażowanie 

w pomoc 

odbiorcy 

doradztwa 

     

 

 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………… 
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5. Jaka jest Pana/Pani ogólna ocena udzielonego doradztwa ? 

(proszę zakreślić w koło odpowiednią cyfrę, gdzie 1 - niedostateczna,  5 - bardzo dobra) 

1 2 3 4 5 

     

 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Na którym etapie przygotowania i/lub realizacji projektu korzystał/a Pan/Pani z usługi doradztwa? 

(proszę zakreślić w koło jedną odpowiedź) 

Informacje 
nt. możliwości 

uzyskania 
pomocy 

Przygotowanie 
wniosku 

o przyznanie 
pomocy 

Weryfikacja/poprawki 
do wniosku 

o przyznanie pomocy 

Realizacja 
wniosku  

Rozliczenie 
projektu/przygotowanie, 

weryfikacja wniosku 
o płatność 

     

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………… 

7. Czy pytania, z którym zgłosił się Pan/i do doradcy zostały rozstrzygnięte? 

a) Tak, uzyskałem/am wszystkie niezbędne informacje 

b) Uzyskałem/am niektóre potrzebne informacje, ale część pytań pozostała bez odpowiedzi 

c) Nie uzyskałem/am odpowiedzi na moje pytania 

d) Trudno powiedzieć. 

 

Dane beneficjenta 

 Wypełniam ankietę anonimowo 

 Dane osoby wypełniającej ankietę: 

Imię i nazwisko…………………………………………… Instytucja/Firma………………………………. 

tel. ……………………………… e-mail ……………………………………..  

 

………………………………… 

Miejscowość, data 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

 

 


	1. Streszczenie najważniejszych wyników badania
	2. Spis treści
	3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji
	4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania
	5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją
	5.1. Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
	5.2. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju
	5.3. Rzeczowy i finansowy postęp w realizacji LSR
	5.4. Projekty współpracy
	5.5. Działania poza RLKS
	5.6. Działalność biura LGD
	5.6.1. Ogólna organizacja pracy
	5.6.2. Szkolenia pracowników i organów LGD
	5.6.3. Realizacja planu komunikacji
	5.6.4. Doradztwo
	5.7. Zmiany na obszarze objętym LSR w ocenie członków lokalnej społeczności

	6. Kompleksowa ocena wdrożenia LSR, w tym stopień osiągnięcia celu głównego
	6.1. Stopień osiągnięcia celu głównego
	6.2. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na kapitał społeczny
	6.3. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na przedsiębiorczość
	6.4. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na turystykę i dziedzictwo kulturowe obszaru
	6.5. Ocena zrealizowanych operacji pod kątem realizacji potrzeb grup defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR
	6.6. Innowacyjność
	6.7. Ocena jakości i przydatności wdrożonych projektów współpracy
	6.8. Ocena skuteczności i efektywności działalności LGD przy wdrażaniu LSR i animowaniu lokalnych partnerów oraz ocena pracy biura
	6.9. Ocena procesu wdrażania
	6.10. Wartość dodana podejścia LEADER w okresie wdrażania LSR (2015-2023)

	7. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje do dokumentu strategicznego na nowy okres programowania
	8. Spis tabel i wykresów
	9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania
	9.1.Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Białe Ługi”
	9.2.Ankieta przeprowadzona w ramach badania efektywności świadczonych usług doradczych


