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1. Wprowadzenie 
 

Niniejszy dokument jest oceną stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 

2008-2015 w odniesieniu do początkowych założeń, do wypracowanych efektów. 

Końcowa ewaluacja przeprowadzona na zakończenie okresu programowania (Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) ma na celu udzielić informacji na temat 

efektów, wielkości zakontraktowanych środków finansowych, skuteczności i 

efektywności czyli faktycznych rezultatów oraz dostarczyć wniosków oraz opinii, które 

zostaną wykorzystane w przyszłości.  

Lokalne Grupy Działania powiązane są z lokalnym rozwojem, opartym głównie na 

wyznaczonym terytorium, ich celem jest trwały, długookresowy rozwój oddolnych 

procesów wypracowanych na lokalnych zasobach, potrzebach oraz lokalnej strategii 

rozwoju. Koncepcja ta, wspiera małych przedsiębiorców, rolników, bardzo dużą uwagę 

poświęca zaspokojeniu potrzeb społecznych mieszkańców wytyczonego obszaru.  

Lokalna Grupa Działania Fundacja Euro-Country-Partnerstwo dla 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest trójsektorowym partnerstwem 

terytorialnym działającym na obszarze 7 gmin powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz  

2 prudnickiego w województwie opolskim. Została zarejestrowana jako fundacja, aktem 

notarialnym nr A:1783/2006 dnia 4.04.2006r. Nr KRS 0000259342. Fundatorem był Jan 

Groeger reprezentujący spółkę Solidaris Sp.  Z o. o.. Głównym i najważniejszym celem 

LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest 

wspieranie rozwoju gmin objętych Lokalną strategią Rozwoju tj. gmin: Bierawa, Cisek, 

Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś.1  Podstawowymi 

władzami w LGD są: Forum Programowe, Rada, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Od 

początku swojego istnienia biuro LGD Euro-Country mieści się przy ulicy Parkowej 23 w 

Zakrzowie w gminie Polska Cerekiew. 

  

                                                             
1 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, 
Polska Cerekiew, Reńska Wieś  na lata 2008-2015, s.5 
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2. Opis badań 
 

Ewaluacja to badanie wartości albo charakterystycznych cech wybranego programu, 

działania lub planu. Ewaluacja ocenia wartości z zastosowaniem określonych 

wytycznych, ma na celu określenie efektów, wcześniej wypracowanych celów. 2 

Celem przeprowadzenia badań ewaluacyjnych Lokalnej Strategii Rozwoju 

realizowanej przez LGD Euro-Country była ocena stopnia jej realizacji, wyliczenia 

zaplanowanych wskaźników w odniesieniu do celów i przedsięwzięć, wyliczenia zakresu 

osiągniętych celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć, poprzez określenie postępu 

we wdrażaniu przedsięwzięć, których projekty są w trakcie weryfikacji, w trakcie 

realizacji oraz projektów zakończonych.3  

Raport ewaluacyjny został opracowany za pomocą metod i technik badawczych takich 

jak: 

 metody przedmiotowe, obejmujący analizę danych zastanych; 

 metody czasowe, raport obejmuje okres od powstania Lokalnej Grupy 

Działania do dnia 31.05.2015r.; 

 metody przestrzenne, raport obejmuje obszar 7 gmin: Bierawa, Cisek, 

Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś; 

 metody trafności, raport określa czy składane projekty są współmierne do 

zaplanowanych wskaźników; 

 metody skuteczności, raport określa stopień realizacji zaplanowanych 

wskaźników; 

 badania ankietowe, (ankiety, wśród członków Rady, członków Zarządu, 

członków Forum Programowego, członków Komisji Rewizyjnej, 

beneficjentów oraz mieszkańców terenu objętego LSR Euro-Country). 

                                                             
2 M. Łotys, Ewaluacja i rozliczanie projektów, Fundacja Wspomagania Wsi, s. 2 w: 
http://witrynawiejska.org.pl/data/elearning/ewaluacja.pdf (2015-08-18, 19:30) 

3 www.ewaluacja.gov.pl 
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Analiza danych zastanych została przeprowadzona na podstawie zgromadzonych 

dokumentów takich jak: Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin Bierawa, Cisek, 

Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś  na lata 2008-2015, 

dokumentów wewnętrznych Lokalnej Grupy Działania: protokołów z posiedzeń Rady, 

Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, list rankingowych, Statutu, Regulaminu 

Rady oraz zebranych ankiet monitorujących.  

Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród mieszkańców terenu objętego 

LSR Euro-Country, beneficjentów, wszystkich struktur organizacyjnych w LGD Euro-

Country tj. członków Rady, Zarządu, Partnerów oraz Komisji Rewizyjnej łącznie uzyskano 

144 ankiety (100 wypełnionych przez mieszkańców, 19 wypełnionych przez 

beneficjentów, 8 wypełnionych przez członków Rady, 10 wypełnionych przez członków 

Forum Programowego, 3 wypełnione przez członków Komisji rewizyjnej oraz 4 

wypełnione przez członków Zarządu). 

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie stanu wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju Euro-Country na dzień 31.05.2015 r.. 
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2.1 Metodologia badań 
 

Celem nadrzędnym jest przeprowadzenie badań, analizy w zakresie: 

 Realizacji celów określonych w LSR Euro-Country, podstawą do sporządzenia 

analizy były zakontraktowane umowy oraz zrealizowane płatności złożonych 

wniosków. 

 Wyliczenia realizacji wskaźników rezultatu i produktu, podstawą do sporządzenia 

analizy były zakontraktowane umowy oraz zrealizowane płatności złożonych 

wniosków. 

 Opracowania wyników analizy danych zastanych oraz stworzenie narzędzi 

badawczych- ankiet dla mieszkańców, wszystkich struktur LGD Euro-Country oraz 

wnioskodawców. 

 Ocena zaangażowania, funkcjonowania i wypracowanych efektów 

poszczególnych struktur organizacyjnych LGD Euro-Country w zakresie wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Osiągnięcie celów badania zostało zrealizowane poprzez weryfikację zarówno danych 

zastanych jak i danych wywołanych (uzyskanych bezpośrednio w toku realizacji). 
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3. Wytyczne Lokalnej Strategii Rozwoju Euro-Country 
 

Istotnym czynnikiem planowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 

jest Lokalna Strategia Rozwoju, powinna ona skonkretyzować i urealniać specyfikę 

terenu, zobrazować argumenty na potrzeby spójności obszaru oraz stanowić fundament 

do określenia celów ogólnych, celów szczegółowych i odpowiadających im 

przedsięwzięć.  

 Ocenę obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju opisano w rozdziale II Opis 

obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności. Rozdział 

tematycznie obejmuje opis obszaru LGD Euro-Country tj.: gmin, które wchodzą w skład 

LGD, uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe. 

Komplementarnie przedstawiono ocenę społeczno-gospodarczą obszaru, w tym 

potencjału demograficznego, gospodarczego oraz poziomu aktywności społecznej 

mieszkańców. 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Euro-Country dla obszaru gmin: Bierawa, Cisek, 

Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś jest dokumentem 

strategicznym pokazującym kierunki rozwoju określonego dla niej obszaru, który ma się z 

założenia rozwijać dzięki działalności Lokalnej Grupy Działania. Zgodnie z podejściem 

LEADER, strategia jest dokumentem przekrojowym, a jej realizacja ma się przyczynić do 

aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów publicznych, 

społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. 

Teren LGD Euro-Country obejmuje powierzchnię 754 km2 , według stanu na dzień 

31.12.2006 zamieszkiwany był przez 55 215 osób.  

Obszar LGD Euro-Country leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej w dorzeczu 

Odry, mezoregionu Kotliny Raciborskiej oraz Płaskowyżu Głubczyckiego. Partnerskie 

gminy leżą w opolskiej nadodrzańskiej krainie klimatycznej. Wpływ działalności ludzkiej 

silnie zmienił terytorium LGD Euro-Country, obejmuje on dwa Obszary Chronionego 

Krajobrazu:  utworzonego w 1988 r. 600 km obszar Łęgu Zdzieszowickiego i 4 307, 6 ha 
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rejon Wronin- Maciowakrze oraz otulinę Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. 

Najważniejsze rzeki terenu to Odra i Osłoboga. Do najcenniejszych uwarunkowań 

historycznych i kulturowych zaliczamy wielokulturowość, na terenie LGD Euro-Country 

egzystują obok siebie Polacy, Niemcy i Ślązacy. Zwyczajowa „kultura śląska”, łączy się z 

panowaniem Niemców na terenach Śląska Opolskiego. Do dzisiaj ludność śląska 

posługuje się gwarą, to jeden z nielicznych elementów kultury śląskiej, który jest wciąż 

żywy.  

Terytorium LGD Euro-Country jest bardzo bogate w potrawy regionalne i 

tradycyjne, co poświadczyć może również wydanie w roku 2014 Lokalnego Przewodnika 

Kulinarnego, ogromne zainteresowanie mieszkańców posiadaniem ww. publikacji oraz 

liczba uczestników, którzy brali udział w dwuetapowych warsztatach kulinarnych. 

Pierwsza część warsztatów była kierowana do najmłodszych mieszkańców tj. uczniów 

lokalnych szkół, druga cześć do dorosłych mieszkańców terenu. Do najbardziej 

charakterystycznych potraw należą: ścierka, einlafzupa, kapusta z ajnbryną, bałabuszki, 

chrzanówka, pierogi na dwa sposoby, śląskie niebo, frykasa z kury, pańczkraut, ule 

chrósteckie, nussecke, szyny, szplitry, ciastka ze skwarek frakturter kranz, kołacz z 

marchwią, śliszki, arme ritter, szpajza cytrynowa, kakaowa i czekoladowa.  

Zasoby dziedzictwa kulturowego mają ogromne znaczenie dla obszaru LGD Euro-

Country, na terenie występują liczne stanowiska archeologiczne osadnictwa 

przedhistorycznego m.in.: najstarsze w Europie umocnienia obronne, grodzisko 

pierścieniowate z IX-X. Zabytki architektury i budownictwa obejmują głównie: zabytkowe 

obiekty sakralne (kościoły, plebanie, kaplice, kapliczki), małe formy architektury 

sakralnej (krzyże, kapliczki, figury przydrożne), założenia pałacowo-parkowe ( m.in.: 

Jakubowice, Większyce, Polskiej Cerekwi, Zakrzowie, Kazimierzu, Twardawie, Głogówku), 

budynki mieszkalne, zabytki gospodarcze i przemysłowe, obiekty użyteczności 

publicznej, krzyże pokutne i cmentarz żydowski. 

Region Euro-Country obfituje w różnego rodzaju cykliczne imprezy tj.: zawody 

strażackie, Święto chleba, Heimattreffen, Święta herbowe, Koncerty floriańskie, 
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Głogówecki Festiwal im. Ludwika van Beethovena, Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art 

Cup, Zawody psich zaprzęgów, Bryksy cross.  

Ocena społeczno- gospodarcza pokazała, że na terenie Euro-Country w roku 2008 

działało 218 organizacji pozarządowych (1 fundacja, 20 stowarzyszeń, 49 sołectw 

uczestniczących w programie odnowa wsi, 22 kół gospodyń wiejskich, 55 ochotniczych 

straży pożarnych, 37 parafii, 21 ludowych zespołów sportowych, 5 zespołów wokalnych, 

8 innych ). W 2010 r. pierwsze projekty w ramach tzw. „małych projektów” składały 

parafie, w 2012 roku dołączyło do nich Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na 

Śląsku Opolskim, w 2013 dołączyły: Stowarzyszenie Miłośników Kolei Racławice Śląskie, 

Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Biedrzychowice, w 

2014 dołączyło Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Komorno. 

Na dzień 31.06.2008 liczba bezrobotnych wynosiła 2128 osób, daje to wynik 3,9% 

osób bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców. Bezrobocie dotknęło najbardziej 

kobiety oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Najwyższa liczba osób 

bezrobotnych objęła gminy: Głogówek, Pawłowiczki i Lubrza. 

Na terytorium LGD Euro-Country w czasie zbierania materiałów do budowy 

Lokalnej Strategii Rozwoju działało 1669 podmiotów gospodarczych. Najbardziej 

uprzemysłowiona jest gmina Bierawa. Zarejestrowane podmioty gospodarcze w 

większości działają w branżach: budowlanych, transportowych, handlu, usługach dla 

ludności. 

Podstawą do diagnozy była przeprowadzona analiza SWOT, na jej bazie określono 

cele ogólne i szczegółowe oraz przyporządkowane im przedsięwzięcia, była ona 

narzędziem służącym do przeprowadzenia wewnętrznej analizy obszaru, środowiska w 

celu dokonania korzystnych zmian lub budowy planu strategicznego. Celem analizy było 

określenie aktualnej pozycji badanego przedmiotu i jej perspektyw, co za tym idzie 

najlepszej strategii postępowania. Analiza SWOT podzieliła uwarunkowania obszaru na 

zależne i niezależne, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Mocne strony 

określamy jako pozytywy a słabe strony jako negatywy. Szanse określamy jako 
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możliwości rozwoju badanego obszaru, zagrożenia określamy jako negatywy oraz 

zagrożenia dla rozwoju badanego obszaru. Cele zostały określone na podstawie mocnych 

stron, wykorzystania lokalnego potencjału oraz o słabe strony w celu ich wykluczenia 

oraz redukcji. Ocenie poziomu prawdopodobieństwa zakładach celów mogą posłużyć 

szanse i zagrożenia badanego obszaru. Analizę skompilowano na bazie podstawowych 

warunków rozwoju: ludność, środowisko, rynek ekonomiczny i jakość życia. Dla 

wszystkich warunków przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT w Lokalnej Strategii Rozwoju określono 

cele ogólne i szczegółowe oraz przyporządkowane im przedsięwzięcia: 

Wykres 1 Zestawienie celów ogólnych, celów szczegółowych i odpowiadających im przedsięwzięć. 

 

Źródło: Informacje udostępnione przez LGD Euro-Country, opracowanie własne. 

LGD Euro-Country to obszar czerpiący siły ze swej kultury i tożsamości śląskiej, 

zapewniający uczestnictwo w kulturze; kształtujący przyjazne sąsiedztwo, dobre warunki 

osiedlania i powrotu z zagranicy; rozwijający turystykę i rekreację oraz oferujący lokalne 

produkty i usługi, a przez to poprawiający szanse życiowe młodzieży.4  

  

                                                             
4 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, 
Polska Cerekiew, Reńska Wieś  na lata 2008-2015, s. 16-44  

1. Cel ogólny 
Stworzenie atrakcyjnej oferty regionu w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i bogactwo różnych kultur

•cel szczegółowy 1.1. Przygotowanie i wypromowanie kompleksowego produktu turystycznego Euro-Country
•przedsięwzięcie I Nowoczesna baza turystyczna
•przedsięwzięcie II Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country

2. Cel ogólny 
Podniesienie poziomu życia i aktywności społecznej

•cel szczegółowy 2.1 Wzrost integracji, aktywizacji i rozwoju społecznosci lokalnej
•przedsięwzięcie III Razem dla siebie i regionu

•cel szczegółowy 2.2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców
•przedsięwzięcie IV Inwestycja w przyszłość
•cel szczegółowy  2.3.Wzrost dostępności do nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej
•przedsięwzięcie V Nowoczesne centra integracji
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3.1 Wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Euro-Country 
 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Euro-Country dla obszaru gmin: Bierawa, Cisek, 

Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś jest dokumentem 

strategicznym wskazującym kierunki rozwoju określonego dla niej obszaru, który ma 

się z założenia rozwijać dzięki działalności lokalnej grupy działania. Lokalna Strategia 

Rozwoju to dokument ewoluujący w trakcie realizacji zadań określonych w LSR LGD 

Euro-Country. Od początku działalności Lokalnej Grupy Działania Euro-Country 

wprowadziło 11 zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Euro-Country, wszystkie 

zmiany zostały zatwierdzone za pomocą aneksów do Umowy o warunkach i sposobie 

realizacji lokalnej strategii rozwoju nr R.U.DOW.0812-51/6/09 podpisanej w dniu 10 

czerwca 2009 roku. 

Modyfikacje wynikały z różnych powodów m.in.: zmian w tekście LSR i jej 

załącznikach, zmian w zestawieniu środków działania Osi 4, zmian w harmonogramie 

przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o 

możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Ilość podpisanych aneksów mówi sama za 

siebie, Lokalna Strategia Rozwoju to dokument ewoluujący, zmieniający się razem z 

potrzebami mieszkańców.  
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4. Zestawienie przeprowadzonych naborów 
 

Od 2009 Lokalna Grupa Działania Euro-Country przeprowadziła 11 naborów wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2013 roku w celu 

osiągnięcia lepszych wyników realizacji wskaźników LGD Euro-Country przeprowadziło 

tzw. nabory tematyczne tzn. składane projekty musiały być zgodne z przedsięwzięciami 

określonymi w ogłoszeniu o naborach. Zestawienie harmonogramu naboru wniosków na 

poszczególne działania wygląda następująco: 

 Nabór 1/2009, przeprowadzony w dniach 26.10.2009-09.11.2009, wnioski można 

było składać w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. małych 

projektów, 

 Nabór 2/2010, przeprowadzony w dniach 15.03.2010-29.03.2010, wnioski można 

było składać w ramach tzw. małych projektów, 

 Nabór 3/2010, przeprowadzony w dniach 12.04.2010-30.04.2010, wnioski można 

było składać w ramach działań: „Różnicowanie i kierunku działalności 

nierolniczej”, oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

 Nabór 4/2010, przeprowadzony w dniach 20.09.2010-08.10.2010, wnioski można 

było składać w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, tzw. małych projektów, 

„Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowania w kierunku 

działalności nierolniczej”, 

 Nabór 5/2011, przeprowadzony w dniach 28.02.2011-14.03.2011, wnioski można 

było składać w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

 Nabór 6/2011, przeprowadzony w dniach 05.09.2011-19.09.2011, wnioski można 

było składać w ramach tzw. małych projektów, 

 Nabór 7/2012, przeprowadzony w dniach 23.04.2012-07.05.2012, wnioski można 

było składać w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” 

oraz tzw. małych projektów, 
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 Nabór 8/2013, przeprowadzony w dniach 08.02.2013-21.02.2013, wnioski można 

było składać w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. małych 

projektów. Nabór ogłoszony na operacje dla działania „Odnowa i rozwój wsi”  

mieszczące się w Przedsięwzięciu I LSR „Nowoczesna baza turystyczna”, dla tzw. 

małych projektów na operacje mieszczące się w Przedsięwzięciu I LSR 

„Nowoczesna baza turystyczna” oraz Przedsięwzięciu II LSR „Wielokulturowy 

produkt turystyczny Euro-Country”, 

 Nabór 9/2013, przeprowadzony w dniach 16.07.2013-31.07.2013, wnioski można 

było składać po raz ostatni w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

 Nabór 10/2014, przeprowadzony w dniach 09.01.2014-24.01.2014, wnioski 

można było składać w ramach działań: po raz ostatni „Odnowa i rozwój wsi” oraz 

tzw. małych projektów, 

 Nabór 11/2014, przeprowadzony w dniach 09.07.2014-22.07.2014, wnioski 

można było składać po raz ostatni w ramach działań: Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oraz tzw. małych projektów. 

W ramach wszystkich naborów w biurze LGD Euro-Country złożono 144 wnioski, z tego 

123 wnioski zostały wybrane do dalszej weryfikacji w instytucjach nadzorujących 

wdrażanie LSR Euro-Country: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego dla 

działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. małych projektów oraz Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Opolu dla działań: „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniższy 

wykres przedstawia proporcję wniosków złożonych w biurze LGD Euro-Country do 

wniosków wybranych przez Radę. Z danych wynika, iż najwięcej wniosków złożono w 

ramach naboru 7/2012, najmniej wniosków złożono w ramach naboru 3/2010. W 

przypadku 6 naborów tj. 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2011, 10/2014, 11/2014 Rada 

podczas głosowania wybrała wszystkie złożone projekty beneficjentów do dalszej 

weryfikacji. Dwa nabory ogłoszono na wszystkie cztery działania tj. „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

„Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. małych projektów, poskutkowało to największą ilością 
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złożonych projektów, mowa tu o naborze 7/2012 – 29 wniosków oraz 4/2010- 21 

wniosków. Poszczególne lata pokazują tendencję spadkową jak i wzrostową, można 

zauważyć, iż tendencje te są bardzo zróżnicowane. Najważniejszym i głównym powodem 

tak zróżnicowanej liczby złożonych wniosków jest dostępny limit środków w danym 

naborze oraz oddziaływanie kampanii informacyjnej na terenie LGD Euro-Country. LGD 

Euro-Country informowało beneficjentów o planowanych naborach za pomocą plakatów 

informacyjnych dystrybuowanych po terenie LGD Euro-Country, prasy lokalnej oraz 

ogłoszeń radiowych. 

Wykres 2 Porównanie wniosków złożonych w trakcie naborów do wniosków wybranych do dalszej weryfikacji w 
UMWO oraz AR i MR. 

 

Źródło: Informacje udostępnione przez LGD Euro-Country, opracowanie własne. 

Z poniższych danych oraz wykresu można odczytać proporcje pomiędzy kwotami 

dostępnymi w naborach oraz kwotami wybranych wniosków. Jako najskuteczniejszy 

nabór można uznać ostatni nabór czyli 11/2014, kwota wybranych wniosków w stosunku 

do kwoty dostępnej w limicie wynosi 100%.  

• Nabór 1/2009, kwota wybranych wniosków 1 585 361,63 w stosunku do kwoty 

limitu 2 850 000,00 wynosi 56%. W ramach ww. naboru złożono 8 wniosków, z tego 8 

wybrano do refundacji. 

• Nabór 2/2010, kwota wybranych wniosków 112 245,90 w stosunku do kwoty 

limitu 140 494,00 wynosi 80%. W ramach naboru złożono 5 wniosków z tego 5 z tego 5 

wybrano do refundacji. 
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• Nabór 3/2010, kwota wybranych wniosków 99 911,58 w stosunku do kwoty 

limitu 1 264 446,00 wynosi 8%. W ramach naboru złożono 1 wniosek z tego 1 wybrano 

do refundacji. 

• Nabór 4/2010, kwota wybranych wniosków 2 047 340,83 w stosunku do kwoty 

limitu 3 075 821,57 wynosi 67%. W ramach naboru złożono 21 wniosków z tego 21 

wybrano do refundacji. 

• Nabór 5/2011, kwota wybranych wniosków 756 174,00w stosunku do kwoty 

limitu 1 164 534,42 wynosi 65%. W ramach naboru złożono 9 wniosków z tego 8 

wybrano do refundacji. Jeden projekt nie był zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD 

Euro-Country. 

• Nabór 6/2011, kwota wybranych wniosków 156 678,30 w stosunku do kwoty 

limitu 167 064,90 wynosi 94%. W ramach naboru złożono 13 wniosków z tego 8 zostało 

wybranych do refundacji. Jeden projekt nie mieści się w żadnym przedsięwzięciu dot. 

tzw. małych projektów, dwa projekty nie spełniają minimalnych kryteriów wyboru. 

• Nabór 7/2012, kwota wybranych wniosków 1 959 648,59 w stosunku do kwoty 

limitu 2 197 439,23 wynosi 89%. W ramach naboru złożono 29 wniosków z tego 20 

zostało wybranych do refundacji. Pięć projektów złożonych w ramach działania „Odnowa 

i rozwój wsi” znajdują się poza limitem środków, podobnie w działaniu „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej” cztery projekty znajdują się poza limitem dostępnych 

środków. 

• Nabór 8/2013, kwota wybranych wniosków 1 069 142,14 w stosunku do kwoty 

limitu 1 052 389,80 wynosi 102%. W ramach naboru złożono 15 wniosków z tego 11 

zostało wybranych do refundacji. Cztery projekty są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju 

jednak znajdują się poza limitem dostępnych środków. Rada w ramach naboru wybrała 

ponad limit dostępnych środków, stąd ponowne zebranie Rady  w dniu 19.04.2013 oraz 

ponowne głosowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” do refundacji wybrano 

6 wniosków, 1 wniosek pozostał poza limitem. W ramach tzw. małych projektów do 

refundacji wybrano 4 wnioski, 4 wnioski pozostały poza limitem.  
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• Nabór 9/2013, kwota wybranych wniosków 1 054 261,57 w stosunku do kwoty 

limitu 1 398 483,00 wynosi 75%.  W ramach naboru złożono 12 wniosków z tego 10 

wybrano do refundacji. Dwa projekty są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju lecz nie 

spełniają minimalnej ilości punktów w kryteriach wyboru. 

• Nabór 10/2014, kwota wybranych wniosków 411 464,16 w stosunku do kwoty 

limitu 371 523,66 wynosi 111%. W ramach naboru złożono 11 wniosków z tego 11 

wybrano do refundacji. Ponieważ był to ostatni nabór w ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi” zgodnie z zmieniającym rozporządzeniem z dnia 16.01.2013 w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, 

Lokalna Grupa Działania może wybrać wnioski do 120% limitu dostępnej kwoty w 

ramach ostatniego naboru na poszczególne działania. Ostatni projekt na liście 

rankingowej projektów wybranych, zostanie zrealizowany w momencie uwolnienia 

środków lub oszczędności podczas realizacji wcześniej uplasowanych pozycji na liście 

rankingowej danego działania.  

• Nabór 11/2014, kwota wybranych wniosków 776 864,34 w stosunku do kwoty 

limitu 777 205,55 wynosi 100%. W ramach naboru złożono 23 wnioski z tego 23 wybrano 

do refundacji. 

Wykres 3 Procentowy rozkład kwot wybranych wniosków w stosunku do limitów dostępnych środków w naborze. 

 

Źródło: Informacje udostępnione przez LGD Euro-Country, opracowanie własne. 
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4.1 Odnowa i rozwój wsi 
 

Działanie to miało wpłynąć na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 

zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich. Umożliwiło rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynęło na wzrost 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Fundacja Euro-Country 

przeprowadziła w ramach ww. działania 5 naborów, łącznie beneficjenci mogli 

wykorzystać 7 048 106,75 złotych (wysokość kwoty jest wyższa w stosunku do limitu 

zawartego dla danego działania w aneksie nr 11/14 do umowy z dnia 10.06.2009 nr. 

R.U.DOW.0812-51/6/09 wynika to z niewykorzystania całości kwot przez beneficjentów 

dostępnych w naborach, oszczędności w przetargach podczas realizacji projektów oraz 

wycofania lub odrzucenia wniosków beneficjentów przez instytucje nadzorujące PROW 

2007-2013).  

Poniższy wykres przedstawia sumę kwot wniosków na etapach: podpisania 

umowy, weryfikacji wniosku o płatność, wniosków odrzuconych lub wycofanych oraz 

zrealizowanych płatności. Należy zauważyć, iż 3 wnioski są obecnie weryfikowane na 

etapie wniosku o płatność, wnioski mogą zostać zrealizowane do końca czerwca roku 

2015 co poskutkuje zmniejszeniem się różnicy między zrealizowanymi płatnościami, a 

złożonymi wnioskami o płatność. 

W ramach ww. działania beneficjentami mogły być gminy, parafie z terenu 

objętego Lokalna Strategią Rozwoju LGD Euro-Country. Beneficjenci składali projekty o 

różnej tematyce m.in.: Modernizacja zasilania i instalacji elektrycznych oraz wyposażenie 

budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi, Wiejskie centra 

rekreacji i sportu, Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy 

ulicy Rybnej w Brzeźcach, Prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowym 

budynku kościoła - wymiana pokrycia dachowego, odwodnienie i izolacja ścian kościoła, 

Kolorystyka elewacji budynku kościoła w Bierawie, Renowacja witraży oraz wykonanie 

zewnętrznej stolarki okiennej zabezpieczającej witraże. 
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Wykres 4 Porównanie kwot podpisanych umów, zrealizowanych płatności, wniosków odrzuconych/wycofanych 
oraz złożonych wniosków o płatność w trakcie weryfikacji dla działania „Odnowa i rozwój wsi” na dzień 
31.05.2015r. 

 

Źródło: Informacje udostępnione przez LGD Euro-Country, opracowanie własne.  

KWOTA 
PODPISANYCH 
UMÓW; 3 188 

368,00 zł

KWOTA 
ZREALIZOWANYCH 
PŁATNOŚCI; 2 794 

317,41 zł

KWOTA 
WNIOSKÓW 

ODRZUCONYCH/W
YCOFANYCH; 2 453 

722,20 zł

KWOTA 
ZŁOŻONYCH 

WNIOSKÓW O 
PŁATNOŚĆ; 375 

965,00 zł
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4.2 Tzw. Małe projekty 
 

Działanie to miało na celu poprawę podstawowych usług na obszarach wiejskich, 

obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-

gospodarczy, przyczyniając się do poprawy warunków życia mieszkańców obszarów 

wiejskich. Fundacja Euro-Country przeprowadziła w ramach ww. działania 8 naborów, 

łącznie beneficjenci mogli wykorzystać 1 315 170,88 złotych (wysokość kwoty jest wyższa 

w stosunku do limitu zawartego dla danego działania w aneksie nr 11/14 do umowy z 

dnia 10.06.2009 nr. R.U.DOW.0812-51/6/09 wynika to z niewykorzystania całości kwot 

przez beneficjentów dostępnych w naborach, oszczędności w przetargach podczas 

realizacji projektów oraz wycofania lub odrzucenia wniosków beneficjentów przez 

instytucje nadzorujące PROW 2007-2013). 

Poniższy wykres przedstawia sumę kwot wniosków na etapach: podpisania 

umowy, weryfikacji wniosku o płatność, wniosków odrzuconych lub wycofanych oraz 

zrealizowanych płatności. Należy zauważyć, iż 8 wniosków jest obecnie weryfikowane na 

etapie wniosku o płatność, wnioski mogą zostać zrealizowane do końca czerwca roku 

2015 co poskutkuje zmniejszeniem się różnicy między zrealizowanymi płatnościami, a 

złożonymi wnioskami o płatność. 

W ramach ww. działania beneficjentami mogły być gminy, parafie, osoby 

fizyczne, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną z terenu objętego Lokalna 

Strategią Rozwoju LGD Euro-Country. Beneficjenci składali projekty o różnej tematyce 

m.in.: Tereny rekreacyjne - place zabaw, Zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiego 

Domu Kultury w Gościęcinie, Renowacja zabytkowej kaplicy św. Jana Nepomucena w 

Lubieszowie, Stworzenie miejsca rekreacyjno- turystycznego w miejscowości  Prężynka, 

Zakup sprzętu pływającego (kajaków z wyposażeniem)w celu utworzenia bazy 

turystycznej nad rzeką Odrą. 
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Wykres 5 Porównanie kwot podpisanych umów, zrealizowanych płatności, wniosków odrzuconych/wycofanych 
oraz złożonych wniosków o płatność w trakcie weryfikacji dla działania  tzw. „Małych projektów” na dzień 
31.05.2015r.

Źródło: Informacje udostępnione przez LGD Euro-Country, opracowanie własne.  

KWOTA 
PODPISANYCH 
UMÓW; 1 059 

070,84 zł

KWOTA 
ZREALIZOWANYCH 

PŁATNOŚCI; 872 
675,40 zł

KWOTA 
WNIOSKÓW 

WYCOFANYCH/OD
RZUCONYCH; 347 

086,59 zł

KWOTA 
ZŁOŻONYCH 

WNIOSKÓW O 
PŁATNOŚĆ; 159 

289,52 zł
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4.3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
 

Działanie ma na celu zróżnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub 

rozwijania działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem wpływającej na tworzenie 

pozarolniczych źródeł dochodów przez rolników, domowników i małżonków rolników. 

Fundacja Euro-Country przeprowadziła w ramach ww. działania 5 naborów, łącznie 

beneficjenci mogli wykorzystać 2 554 119,50 złotych (wysokość kwoty jest wyższa w 

stosunku do limitu zawartego dla danego działania w aneksie nr 11/14 do umowy z dnia 

10.06.2009 nr. R.U.DOW.0812-51/6/09 wynika to z niewykorzystania całości kwot przez 

beneficjentów dostępnych w naborach, oszczędności w przetargach podczas realizacji 

projektów oraz wycofania lub odrzucenia wniosków beneficjentów przez instytucje 

nadzorujące PROW 2007-2013). 

Poniższy wykres przedstawia sumę kwot wniosków na etapach: podpisania 

umowy, weryfikacji wniosku o płatność, wniosków odrzuconych lub wycofanych oraz 

zrealizowanych płatności. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane, płatności przekazane 

na konta beneficjentów. 

W ramach ww. działania beneficjentami mogli być rolnicy, domownicy oraz 

małżonkowie rolników z terenu objętego Lokalna Strategią Rozwoju LGD Euro-Country. 

Beneficjenci składali projekty o różnej tematyce m.in.: Wzrost dochodu gospodarstwa 

poprzez rozszerzenie działalności pozarolniczej, Wzrost dochodu z działalności 

pozarolniczej poprzez utworzenie dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwie 

rolnym, Zakup nowoczesnej maszyny ładowarki teleskopowej z widłami do palet i łyżką, 

Wzrost dochodu w gospodarstwie poprzez świadczenie usług dla gospodarstw rolnych. 

Wykres 6 Porównanie kwot podpisanych umów, zrealizowanych płatności, wniosków odrzuconych/wycofanych 
oraz złożonych wniosków o płatność w trakcie weryfikacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” na dzień 31.05.2015r. 



Raport z badań nad ewaluacją postępów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
Fundacji Euro-Country 

                                                       
 

21 | S t r o n a  
 

 

Źródło: Informacje udostępnione przez LGD Euro-Country, opracowanie własne. 

 

4.4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 

Działanie ma na celu wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój 

przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach 

wiejskich. Fundacja Euro-Country przeprowadziła w ramach ww. działania 5 naborów, 

łącznie beneficjenci mogli wykorzystać 3 542 005,00 złotych (wysokość kwoty jest wyższa 

w stosunku do limitu zawartego dla danego działania w aneksie nr 11/14 do umowy z 

dnia 10.06.2009 nr. R.U.DOW.0812-51/6/09 wynika to z niewykorzystania całości kwot 

przez beneficjentów dostępnych w naborach, oszczędności w przetargach podczas 

realizacji projektów oraz wycofania lub odrzucenia wniosków beneficjentów przez 

instytucje nadzorujące PROW 2007-2013).  

Poniższy wykres przedstawia sumę kwot wniosków na etapach: podpisania 

umowy, weryfikacji wniosku o płatność, wniosków odrzuconych lub wycofanych oraz 

zrealizowanych płatności. Należy zauważyć, iż 8 wniosków jest obecnie weryfikowane na 

etapie wniosku o płatność, wnioski mogą zostać zrealizowane do końca czerwca roku 

2015 co poskutkuje zmniejszeniem się różnicy między zrealizowanymi płatnościami, a 

złożonymi wnioskami o płatność. 

W ramach ww. działania beneficjentami mogły zostać osoby nie prowadzące 

działalności gospodarczej chcące ją założyć lub mikroprzesiębiorcy zatrudniający do 10 

pracowników z terenu objętego Lokalna Strategią Rozwoju LGD Euro-Country. 

KWOTA 
PODPISANYCH 
UMÓW; 0,00 zł

KWOTA 
ZREALIZOWANYCH 

PŁATNOŚCI; 887 
355,50 zł

KWOTA 
WNIOKSÓW 

WYCOFANYCH/OD
RZUCONYCH; 1 047 

870,77 zł

KWOTA 
ZŁOŻONYCH 

WNIOSKÓW O 
PŁATNOŚĆ; 0,00 zł
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Beneficjenci składali projekty o różnej tematyce m.in.: „Zakup urządzeń w celu 

stworzenia nowego miejsca pracy i rozwinięcia działalności usługowej”, „Wzrost 

dochodu oraz zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia warsztatu samochodowego”, 

„Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu do 

świadczenia usług dla ludności oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia”, „Planowanym 

celem operacji jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na wskutek dywersyfikacji 

usług w przedsiębiorstwie. Inwestycja przewiduje zakup środków trwałych oraz budowę 

budynku usługowo-handlowego”. 

Wykres 7 Porównanie kwot podpisanych umów, zrealizowanych płatności, wniosków odrzuconych/wycofanych 
oraz złożonych wniosków o płatność w trakcie weryfikacji dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
na dzień 31.05.2015r. 

 

Źródło: Informacje udostępnione przez LGD Euro-Country, opracowanie własne. 

Łączna kwota złożonych w biurze LGD Euro-Country wniosków w ramach wszystkich 

przeprowadzonych naborów wynosi: 12 295 494,13 zł. Z kolei suma wybranych prze 

Radę i przekazanych do dalszej weryfikacji w UMWO i AR i MR wniosków wynosi: 10 364 

000,04, co stanowi 84, 29 % całości złożonych wniosków. (wysokości kwot są wyższe w 

stosunku do całości limitu zawartego dla wszystkich działań w aneksie nr 11/14 do 

umowy z dnia 10.06.2009 nr. R.U.DOW.0812-51/6/09 wynika to powrotu środków do LG 

poprzez niewykorzystanie całości kwot przez beneficjentów dostępnych w naborach, 

oszczędności w przetargach podczas realizacji projektów oraz wycofania lub odrzucenia 

wniosków beneficjentów przez instytucje nadzorujące PROW 2007-2013). 

KWOTA 
PODPISANYCH 

UMÓW; 884 
139,50

KWOTA 
ZREALIZOWANYCH 

PŁATNOŚCI; 468 
112,73

KWOTA 
WNIOSKÓW 

WYCOFANYCH/OD
RZUCONYCH; 1 672 

393,51

KWOTA ZŁOŻONY 
WNIOSKÓW O 
PŁATNOSĆ; 115 

387,50
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5. Analiza zebranych ankiet monitorujących 
 

Wszyscy beneficjenci PROW 2007-2013, którzy otrzymali dofinansowanie byli 

zobowiązani do wypełnienia ankiety monitorującej stopień realizacji LSR Euro-Country. 

Do biura LGD Euro-Country do dnia 31.05.2015r. wpłynęło łącznie 56 ankiet 

monitorujących. 

Tabela 1 Ilość zebranych ankiet monitorujących z podziałem na działania. 

Nazwa działania: Ilość ankiet: 

Tzw. ,,małe projekty” 29 

„Odnowa i rozwój wsi” 16 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 10 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 1 

Łącznie: 56 

Źródło: Informacje udostępnione przez LGD Euro-Country, opracowanie własne. 

 W końcowej części ankiety beneficjenci mogli wskazać LGD informacje o 

napotkanych problemach podczas rozliczania składanego wniosku. Najczęściej 

występującym problemem było aneksowanie terminu złożenia wniosku o płatność, 

najczęściej było to wydłużenie terminu. Drugim ważnym problemem było aneksowanie 

zestawienia rzeczowo-finansowego złożonego wniosku, beneficjenci zmieniali nazwę 

zadania dostawy, usługi, roboty budowlanej. Jeden beneficjent wskazał drobiazgowość 

informacji, które należy podać np. w rozliczeniu-faktura musi zawierać całą nazwę 

projektu.  

Należy wziąć pod uwagę, iż do 31.05.2015r. nie wszyscy beneficjenci zrealizowali 

swoje projekty, weryfikowane wnioski mogą zostać zrealizowane do końca czerwca roku 

2015, poskutkuje to zwiększeniem się liczby złożonych w biurze LGD Euro-Country ankiet 

monitorujących oraz dokumentacji projektów.  
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6. Wyliczenie zrealizowanych wskaźników 
 

Wg. polskiego socjologa Stefana Nowaka: 

„…Wskaźnik, to pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko, na podstawie zajścia którego 

wnioskujemy z pewnością, bądź z określonym prawdopodobieństwem, bądź wreszcie z 

prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego, iż zachodzi zjawisko, jakie nas 

interesuje . Termin „wskaźnik" może być rozumiany wąsko, bądź szerzej. W rozumieniu 

węższym wskaźnikiem być może tylko cecha lub zjawisko obserwowalne, w rozumieniu 

szerszym — obserwowalność nie jest niezbędna, aby coś mogło być uznane za 

„wskaźnik"…”5 

Wskaźniki zawarte w Lokalnych Strategiach Rozwoju mają za cel wytyczać 

Lokalnym Grupom Działania osiągnięcie celów ogólnych, celów szczegółowych i 

odpowiadających im przedsięwzięciom. Wskaźnik ma pokazać czy cele są efektywnie 

realizowane, stanowią swoisty „kierunkowskaz” prawidłowej realizacji LSR. Lokalne 

Grupy Działania stworzyły własne schematy wskaźników dla LSR, to warunek konieczny 

by zweryfikować czy oceniana LSR jest realizowana skutecznie. 

 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008–2015 dla Lokalnej Grupy Działania – 

Euro-Country definiuje wskaźniki realizacji LSR oraz określa ich stan początkowy i 

docelowy – na zakończenie okresu wdrażania. Stopień osiągnięcia zakładanych wartości 

pozwala ocenić w jakim zakresie zostały zrealizowane założenia Strategii oraz na ile 

podejmowane działania są efektywne. Wskaźniki dobrane zostały w sposób obiektywny i 

spójny oraz w sposób bezpośredni nawiązują do zakładanych celów. Wyróżnia się trzy 

podstawowe rodzaje wskaźników: 

 wskaźniki oddziaływania –dot. celów ogólnych – oceniają efekty długookresowe; 

 wskaźniki rezultatu –dot. celów szczegółowych – oceniają efekty bezpośrednie i 

natychmiastowe; 

                                                             
5 S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, s.102, Warszawa, 1970. 
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 wskaźniki produktu –dot. konkretnych przedsięwzięć – oceniają wyprodukowane 

dobra i usługi.6 

Na podstawie podpisanych umów oraz zrealizowanych płatności dla wniosków 

beneficjentów, przygotowywane są aktualne wyliczenia poziomu osiągniętych celów 

ogólnych i szczegółowych określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna Grupa 

Działania Euro-Country corocznie swoje wyliczenia publikuje w Sprawozdaniu  z realizacji 

LSR, które później przekazuje do dalszej weryfikacji do Samorządu Województwa 

Opolskiego. Weryfikacji poddano wszystkie Sprawozdania z realizacji LSR od 2009 roku, 

oświadczenia beneficjentów, niektórzy beneficjenci informowali telefonicznie o stanie 

„wykorzystania”, oraz osiągniętych „efektach” zrealizowanych wniosków. 

Poniższe tabele przedstawiają dane dla wskaźników oddziaływania, wskaźników 

rezultatu oraz wskaźników produktu osiągnięte na dzień  31.05.2015r.. Ostatnia kolumna 

prezentuje procentowy stopień wypracowanych wskaźników produktu. W celu 

czytelniejszego odbioru danych przygotowano dwie tabele osobno do każdego celu 

ogólnego tj. 1.Stworzenie atrakcyjnej oferty regionu w oparciu o dziedzictwo 

przyrodnicze i bogactwo różnych kultur oraz 2. .Podniesienie poziomu życia i aktywności 

mieszkańców. 

                                                             
6 T.Kot, A.Weremiuk, Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym, Poradnik dla pracowników 
administracji publicznej, s. 16, Warszawa, 2012. 
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Tabela 2 Wyliczenie zrealizowanych wskaźników dla celu 1 Stworzenie atrakcyjnej oferty regionu w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i bogactwo różnych kultur, na dzień 
31.05.2015r. 

Cel 
ogólny 

Wskaźniki 
oddziaływa

nia 

Stan na dzień 
31.05.2015 Plan 

Stopień 
realizacji 
wskaźnik

a 

Cel 
szczegół

owy 

Wskaźniki 
rezultatu 

Stan na 
dzień 

31.05.2015 
Plan 

Stopień 
realizacji 
wskaźnik

a 

Przedsię
wzięcia Wskaźniki produkt 

Stan na 
dzień 

31.05.2015 
Plan 

Stopień 
realizacji 
wskaźnik
a 

1.
St

w
or

ze
ni

e 
at

ra
kc

yj
ne

j o
fe

rt
y 

re
gi

on
u 

w
 o

pa
rc

iu
 o

 d
zi

ed
zi

ct
w

o 
pr

zy
ro

dn
ic

ze
 i 

bo
ga

ct
w

o 
ró

żn
yc

h 
ku

ltu
r 

 

Wzrost 
liczby 
osób 
odwiedzaj
ących 
obszar w 
celach 
turystyczn
ych o 5% 
do 2015 r. 

0 5% 

 

1.
1.

Pr
zy

go
to

w
an

ie
 i 

w
yp

ro
m

ow
an

ie
 k

om
pl

ek
so

w
eg

o 
pr

od
uk

tu
 tu

ry
st

yc
zn

eg
o 

Eu
ro

-
Co

un
tr

y 

Liczba 
uczestników 
imprez (np. 
spływów 
kajakowych, 
rajdów 
rowerowych) i 
spotkań 
organizowany
ch na terenie 
Euro-Country 

13572 10200 133% 

I. 
N

ow
oc

ze
sn

a 
ba

za
 tu

ry
st

yc
zn

a 
Eu

ro
-C

ou
nt

ry
 

Długość 
wybudowanych, 
wyremontowanych 
lub 
zmodernizowanych 
ścieżek rowerowych 
(w km) 

1 1 100% 

Wzrost o 
5% liczby 
miejscow
ości o 
zwiększon
ej 
atrakcyjno
ści do 
roku 2015 

0 5%  Ilość  miejsc 
pracy 
utworzonych/
związanych 
bezpośrednio 
z realizacją 
przedsięwzięc
ia 

4 2 200% Ilość 
wyremontowanych 
lub doposażonych 
izb regionalnych i 
muzeów 

3 3 100% 

Wzrost 
ilości 
imprez 
organizow
anych na 
terenie 
LGD 

0 5%  Liczba osób 
pozyskujących 
publikacje 
książkowe, 
gadżety oraz 
publikacje 
reklamowe 
dotyczące 
regionu LGD 

31909 26500 120% Ilość 
wyremontowanych 
budynków 
architektury 
sakralnej 

6 8 75% 

Wzrost 
liczby 

0 5%  Ilość 
produktów 

105 60 175% Ilość 
nowych/zmoderniz

1 2 50% 
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osób 
odwiedzaj
ących 
obszar w 
celach 
turystyczn
ych o 5% 
do 2015 r. 

turystycznych 
w tym 
spożywczych, 
lokalnych, 
regionalnych i 
tradycyjnych 
zidentyfikowa
nymi na 
terenie LGD 

owanych obiektów 
bazy turystycznej (w 
tym noclegowej i 
gastronomicznej) 

Wzrost o 
5% liczby 
miejscow
ości o 
zwiększon
ej 
atrakcyjno
ści do 
roku 2015 

0 5%      Ilość powstałych lub 
doposażonych usług 
rekreacyjnych 
(przejażdżki konne, 
wypożyczalnie 
sprzętu 
turystycznego, etc.) 
dostępnych na 
terenie LGD  

3 2 150% 

 
Wzrost 
ilości 
imprez 
organizow
anych na 
terenie 
LGD 

0 5%      Ilość kilometrów 
szlaków 
turystycznych 
oznakowanych 

0 20 0% 

         Ilość oznakowanych 
pod względem 
informacyjno-
turystycznie miejsc 

21 21 100% 

        Ilość powstałej 
infrastruktury 
turystycznej lub 
rekreacyjnej (w szt., 
np. 1 stanica) 

5 5 100% 

        Ilość kapliczek 
przydrożnych, 
pomników 
przyrody, lokalnych 

3 4 75% 
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pomników i miejsc 
pamięć i innych 
budowli 
charakterystycznyc
h dla danego 
regionu poddanych 
renowacji, 
zabezpieczonych 
lub oznakowanych 

Wzrost 
liczby 
osób 
odwiedzaj
ących 
obszar w 
celach 
turystyczn
ych o 5% 
do 2015 r. 

0 5%     

 

II.
 W

ie
lo

ku
ltu

ro
w

y 
pr

od
uk

t E
ur

o-
Co

un
tr

y 

Ilość imprez 
promujących 
produkty lokalne 

31 17 182% 

Wzrost o 
5% liczby 
miejscow
ości o 
zwiększon
ej 
atrakcyjno
ści do 
roku 2015 

0 5%      Ilość imprez 
kulturalnych i 
sportowych 

30 22 136% 

Wzrost 
ilości 
imprez 
organizow
anych na 
terenie 
LGD 

0 5%      Ilość publikacji i 
gadżetów 
promujących teren, 
w tytułach lub 
wzorach nie 
nakładzie 

38 31 123% 

         Ilość szkoleń 
związanych z 
kreowaniem marki 
lokalnej 

10 10 100% 
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        Udział w targach 
promujących teren i 
działania LGD 

4 4 100% 

Źródło: Informacje udostępnione przez LGD Euro-Country, opracowanie własne. 

 

Tabela 3 Wyliczenie zrealizowanych wskaźników dla celu 2 Podniesienie poziomu życia i aktywności mieszkańców, na dzień 31.05.2015r. 

Cel 
ogólny 

Wskaźniki 
oddziaływania 

Stan 
na 
dzień 
31.05.
2015 

Plan Stopie
ń 
realiza
cji 
wskaź
nika 

Cel 
szczeg
ółowy 

Wskaźniki rezultatu Stan na 
dzień 
31.05.2
015 

Plan Stopień 
realizacj
i 
wskaźni
ka 

Przedsięw
zięcia 

Wskaźniki 
produktu 

Stan na 
dzień 
31.05.2
015 

Plan Stopień 
realizacji 
wskaźnika 

2.
Po

dn
ie

si
en

ie
 p

oz
io

m
u 

ży
ci

a 
i a

kt
yw

no
śc

i m
ie

sz
ka

ńc
ów

 

Poziom 
scholaryzacji 
(ukończenia szkół 
ponadgimnazjalny
ch i studiów) 
wśród 
społeczności 
lokalnej (5% 
populacji) do 
końca 2015 r. 

0 5% 

 

2.
1.

 W
zr

os
t i

nt
eg

ra
cj

i, 
ak

ty
w

iz
ac

ji 
i r

oz
w

oj
u 

sp
oł

ec
zn

oś
ci

 lo
ka

ln
ej

 Ilość imprez, przy 
organizacji których 
wykorzystano 
zakupione stroje lub 
eksponaty 

17 10 170% 

III
. R

az
em

 d
la

 si
eb

ie
 i 

dl
a 

re
gi

on
u 

Ilość 
zorganizowanyc
h na terenie 
imprez 
integrujących 
mieszkańców 
terenu 

19 15 127% 

Ilość organizacji 
pozarządowych 
lub osób 
fizycznych, 
które zakupiły 
stroje lub 
eksponaty w 
celu 
kultywowania 
tradycji 

3 3 100% 

Wzrost o 5% 
liczby 
mieszkańców 
deklarujących 
zadowolenie z 
poziomu życia na 

0 5%  Liczba osób 
uczestniczących w 
różnego typu 
imprezach i 
spotkaniach na 
terenie LGD 

6989 4500 155% Ilość 
zorganizowanyc
h zajęć, kursów, 
szkoleń lub 
warsztatów 

7 5 140% 
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obszarze LGD 
Wzrost o 5% 
liczby 
mieszkańców 
deklarujących 
zadowolenie z 
poziomu życia na 
obszarze LGD 

0 5% 

 

2.
2.

 A
kt
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iz

ac
ja

 za
w

od
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a 
m
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sz
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ńc

ów
 o

bs
za
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Liczba powstałych 
nowych miejsc pracy 
na terenie LGD 

5 4 125% 

IV
. I

nw
es

ty
cj

a 
w

 p
rz

ys
zł

oś
ć 

Ilość 
nowopowstałyc
h lub 
zmodernizowan
ych punktów 
usług dla 
ludności 

15 7 214% 

Wzrost o 5% 
dochodów 
mieszkańców z 
tytułu 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

0 5%  Liczba podmiotów 
oferujących nowe 
usługi na terenie LGD 

14 10 140% Ilość 
zorganizowanyc
h spotkań, 
szkoleń lub 
wyjazdów 
studyjnych w 
zakresie 
rozwoju 
przedsiębiorczo
ści lub 
pozyskiwania 
środków na ten 
cel 

5 4 125% 

Liczba mieszkańców 
terenu biorących 
udział w spotkaniach, 
szkoleniach i 
wyjazdach studyjnych 
z zakresu rozwoju 
przedsiębiorczości lub 
pozyskiwania 
środków na ten cel 
 
 
 

101 100 101% 

Wzrost o 5% 
liczby 
mieszkańców 
deklarujących 
zadowolenie z 
poziomu życia na 
obszarze LGD 

0 5% 

 2.
3.
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w
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Liczba mieszkańców 
terenu korzystających 
z oferty 
zmodernizowanym 
lub doposażonych 
obiektów 
użyteczności 

6250 5000 125% 

 V
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m
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Ilość 
wybudowanych, 
przebudowanyc
h lub 
wyremontowan
ych obiektów 
infrastruktury  

3 3 100% 
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publicznej (w tym 
świetlic, miejsc 
spotkań i rekreacji) 

 

    

Ilość 
wyremontowan
ych lub 
wyposażonych 
świetlic 
wiejskich, 
miejsc spotkań i 
rekreacji 

14 13 108% 

 Wzrost o 5% 
dochodów 
mieszkańców z 
tytułu 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

0 5%  Ilość imprez i spotkań 
przy organizacji 
których wykorzystano 
nowy sprzęt 
zakupiony do świetlic, 
miejsc spotkań i 
rekreacji 

41 30 137% Ilość miejsc 
będących 
centrami wsi 
zagospodarowa
nych do użytku 
publicznego 

17 17 100% 

Ilość 
stworzonych, 
wyremontowan
ych lub 
doposażonych 
placów zabaw 

6 11 55% 

Liczba zespołów, 
kółek tematycznych 
powstałych dzięki 
zakupie nowego 
sprzętu 

6 4 150% 

Źródło: Informacje udostępnione przez LGD Euro-Country, opracowanie własne.
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7. Analiza wyników badania ankietowego oraz pracy struktur 
organizacyjnych LGD Euro-Country 

 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród wszystkich struktur organizacyjnych  

LGD Euro-Country wśród członków Rady, członków Zarządu, członków Forum 

Programowego, członków Komisji Rewizyjnej, beneficjentów oraz mieszkańców terenu 

objętego LSR Euro-Country.  

Celem badań ankietowych było poznanie opinii osób najbardziej zainteresowanych 

rozwojem obszaru LGD Euro-Country oraz dalszą działalnością Lokalnej Grupy Działania. 

Łącznie do analizy uzyskano 144 wypełnionych kwestionariuszy (100 wypełnionych przez 

mieszkańców, 19 wypełnionych przez beneficjentów, 8 wypełnionych przez członków 

Rady, 10 wypełnionych przez członków Forum Programowego, 3 wypełnione przez 

członków Komisji Rewizyjnej oraz 4 wypełnione przez członków Zarządu). Największa 

liczba ankieterów  pochodziła z gminy Cisek, a najmniejsza z gminy Lubrza.  

Tabela 4 Zestawienie zebranych ankiet ewaluacyjnych z podziałem na reprezentowane gminy. 

Gminy Mieszkańcy Członkowie 
Rady 

Członkowie 
Zarządu 

Członkowie 
Forum 

programowego 

Członkowie Komisji 
Rewizyjnej 

Bierawa 11 2 1 2 1 
Cisek 40 1 1 1 1 
Głogówek 14 1 - 4 - 
Lubrza 3 0 - 0 - 
Pawłowiczki 10 1 - 1 1 
Polska Cerekiew 8 1 2 1 - 
Reńska Wieś 14 2 - 1 - 
Suma: 100 8 4 10 3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Ankiety zostały rozesłane drogą pocztową do wszystkich urzędów gmin z prośbą o 

wypełnienie członków rady podczas posiedzeń rady, do członków Rady LGD, Partnerów 

oraz zbierane podczas różnego rodzaju przedsięwzięć oraz imprez organizowanych na 

terenie LGD Euro-Country. Drogą telefoniczną kontaktowano się z beneficjentami.  
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 7.1 Członkowie Rady 
 

Zgodnie ze statutem Fundacji z 28.02.2013r. Rada Fundacji posiada uprawnienia 

inicjatywne i opiniodawcze, wytycza działania Fundacji. W skład Rady Fundacji wchodzą 

przedstawiciele wszystkich gmin obszaru, każda gmina może być reprezentowana przez 

maksymalnie trzech przedstawicieli. W zespół Rady Fundacji wchodzą przedstawiciele 

Fundatora i Partnerów, kadencja wybranej Rady trwa 4 lata. Pierwszy skład Rady został 

powołany przez Fundatora, powołani członkowie reprezentują sektory: publiczny, 

gospodarczy i społeczny. Forum Programowe wybiera Członków Rady, większością 

głosów, warunkiem jest by zostali wybrani przedstawiciele podmiotów z sektora 

publicznego, gospodarczego i społecznego. Fundator posiada kompetencje by powołać 

przedstawiciela do każdej nowo wybranej Rady Fundacji. Do najważniejszych zadań 

Członków Rady należą m.in: ocenianie i wybór wniosków beneficjentów, powoływanie, 

odwoływanie ustalenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu, powoływanie, 

odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, ocena Lokalnej Strategii Rozwoju, ocena 

spraw zgłoszonych przez Zarząd oraz priorytetów w działalności bieżącej Fundacji, 

podejmowanie uchwał sprawie zmiany Statutu Fundacji, likwidacji Fundacji.7 

Od początku działalności Fundacji LGD Euro-Country Członkowie Rady od 2009r. 

uczestniczyli w 18 posiedzeniach Rady, z tego 17 dotyczyło wyboru wniosków 

beneficjentów. Rada Fundacji Euro-Country oceniała wszystkie złożone w ramach 

przeprowadzonych naborów wnioski na podstawie zgodności z celami LSR Euro-Country 

oraz lokalnymi kryteriami wyboru dot. poszczególnych działań. Bardzo ważną zasadą w 

podejmowaniu decyzji przez Radę, jest zachowanie parytetów pomiędzy poszczególnymi 

sektorami tj. gospodarczym, społecznym i publicznym 8podczas głosowania.  

                                                             
7 Statut Fundacji, 28.02.2013, s. 5-7 
8 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 zmieniającego rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006, ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) 



Raport z badań nad ewaluacją postępów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
Fundacji Euro-Country 

                                                       
 

34 | S t r o n a  
 

Poniższe zestawienie przedstawia ilość posiedzeń rady oraz ilość członków rady którzy 

brali udział w posiedzeniu z podziałem na poszczególne sektory. Z poniższych danych 

można odczytać, że najlepsza frekwencja była na posiedzeniu w dniu 19.10.2010r., z 

kolei najniższa frekwencja była na posiedzeniu w dniu 12.08.2013r.. Średnia frekwencja 

podczas wszystkich posiedzeń wynosi 76%. 

Tabela 5 Ilość posiedzeń Rady oraz ilość członków Rady którzy brali udział w posiedzeniu z podziałem na 
poszczególne sektory. 

 

Źródło: Informacje udostępnione przez LGD Euro-Country, opracowanie własne. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone drogą pocztową, uzyskano 8 

wypełnionych ankiet, daje to wynik 44,44% wypełnionych ankiet w stosunku do liczby 

osób uprawnionych do wypełnienia. Celem badania było poznanie opinii Członków Rady 

nt. działalności Fundacji Euro-Country oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Kwestionariusz składał się z dwóch części, pierwsza obejmowała pytania tzw. metryczki 

28.07.201418 13 72% 7 4 2

05.02.2014
18 14 78% 9 3 2

29.10.201318 12 67% 8 2 2

12.08.201318 11 61% 9 2 0

19,04.2013
19 13 68% 7 5 1

28.02.2013
19 15 79% 8 4 2

12.02.201319 15 79% 9 4 2

31.05.201219 17 89% 9 6 2

16.05.2012
19 16 84% 8 6 2

10.10.2011
19 14 74% 8 5 1

28.09.201119 16 84% 9 6 1

24.03.201119 13 68% 7 4 2

01.03.2011
19 15 79% 9 4 2

19.10.2010
20 18 90% 8 8 2

11.05.201020 17 85% 10 5 2

09.04.201019 14 74% 7 6 1

17.11.2009
19 11 58% 6 4 1

DATA POSIEDZENIA
UPRAWNIENI DO 
UCZESTNICTWA 
W POSIEDZENIU 

RADY

OBECNI 
CZŁONKOWIE 

RADY

UDZIAŁ 
PROCENTOWY S. SPOŁECZNY S. PUBLICZNY S. GOSPODARCZY
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socjo- demograficznej, ocenie została poddana druga cześć ankiety, poniżej 

przedstawiono pytania: 

Pytanie 1. Od kiedy pełni Pan/i obowiązki członka Rady ?  

67% ankieterów pełni obowiązki od 2006 roku(od powstania Rady, od 8 lat), 16% od 

2011 roku, 17% od 2010 roku. 

Pytanie 2. Skąd dowiedział/a się Pan/i o istnieniu Fundacji Euro-Country? 

62,5% ankietowanych o Fundacji dowiedziała się z urzędów gmin, prasy lokalnej oraz 

różnego rodzaju mediów, 12% uczestniczyło w zakładaniu Fundacji, 13% interesują 

sprawy rozwoju regionalnego, 13% nie udzieliło odpowiedzi. 

Pytanie 3 Proszę ocenić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami LGD 

Euro-Country a Radą? 

62% ankieterów oceniło przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami LGD 

a Radą jako bardzo dobry, 38% jako dobry.  

Pytanie 4 Proszę ocenić stopień zaangażowania i efektywności działalności Rady LGD 

Euro-Country w procesie wdrażania LSR Euro-Country? 

43% ankieterów oceniło stopień zaangażowania i efektywności działalności Rady LGD 

oceniło jako bardzo dobry, 43% jako dobry, adekwatny do potrzeb, pełny, skuteczny i 

odpowiedni, 14% uważa, że nie wszyscy członkowie Rady angażują się we wdrażanie LSR. 

Pytanie 5 Proszę ocenić poziom składanych projektów (merytoryczny i techniczny) ? Czy 

Pana/i zdaniem poziom składanych projektów był wystarczająco dobry? 

Wszyscy ankieterzy oceniają poziom składnych wniosków jako dobry, wystarczająco 

dobry,  większość składnych wniosków jest na dobrym poziomie, petenci którym zależało 

na dotacji starali się by wnioski były kompletne, poziom merytoryczny był zadowalający. 

Pytanie 6 Proszę ocenić poziom realizacji wypracowanych efektów/wskaźników ? Czy 

Pana/i zdaniem poziom realizacji wskaźników jest wystarczająco dobry? 
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75% ankieterów ocenia poziom realizacji wypracowanych efektów/wskaźników jako 

dobry, 12 % oceniła poziom jako bardzo dobry, 13% odpowiedziało ze rada dokładała 

wszelkich starań by wskaźniki efektów były jak największe. 

Pytanie 7 Czy widzi Pan/i problemy/trudności w realizacji LSR Euro-Country? Jeżeli tak, 

proszę podać przykłady. 

50% ankieterów nie widzi problemów w realizacji LSR, 12% jest zadowolona, 25% 

ankieterów wpisało problem narastających i niekończących się wyjaśnień dot. rozliczania 

wniosku o płatność, 13 % nie udzieliło odpowiedzi. 

Pytanie 8 Proszę ocenić czy LSR jest realizowana prawidłowo? Czy jest potrzebna 

aktualizacja celów ogólnych LSR? Jeżeli tak, proszę napisać co powinno zostać 

zaktualizowane i dlaczego? 

Wszyscy ankieterzy oceniają, że dotychczasowa LSR była realizowana prawidłowo, jedna 

osoba wskazała, iż można wprowadzić małą korektę. 

Pytanie 9 Jak ocenia Pan/i współpracę z instytucjami nadzorującymi wdrażanie LSR Euro-

Country (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Agencją Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa)?/podkreśl/ Jeżeli ocena wypadła słabo proszę wpisać powody. 

Współpracę z instytucjami nadzorującymi wdrażanie LSR 37% ankieterów uważa za 

dobrą, 25% jako bardzo dobrą 25% zgłosiło problem nadmiernej ilości oraz 

systematycznie zwiększającej się ilości wyjaśnień, oświadczeń i poprawek, z kolei 13 % 

udzieliło odpowiedzi- trudno powiedzieć. 

Pytanie 10 Czy w przyszłym okresie programowania planuje Pan/i współpracę z LGD 

Euro-Country? 

Wszyscy ankieterzy wykazali chęć dalszej współpracy z Fundacją Euro-Country. 

Pytanie 11 Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które powinny zostać zrealizowane w 

Państwa miejscowości? Podobnych do tych składanych w ramach „małych projektów” 

oraz „Odnowy i rozwój wsi”. 
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Ankieterzy wpisywali projekty o różnej tematyce m.in: pracownie ceramiczne w każdym 

Domu Kultury, stroje dla gminnej orkiestry dętej, wykonanie nowej czytelni biblioteki, 

wykonanie nowoczesnej pracowni fotograficznej, imprezy integracyjne dla  mieszkańców 

wsi, budowa kanalizacji, ścieżek rowerowych, plac zabaw dla dzieci, aktywizacja świetlic 

wiejskich( szkolenia, warsztaty, kółka zainteresowań, przygotowanie bazy noclegowej w 

farskiej stodole, przystosowanie muzeum wiejskiego do zwiedzania przez osoby 

niepełnosprawne, rewitalizacja i konserwacja pomników historycznych, wyznaczenie 

ścieżki rowerowej Biedrzychowice-Wróblin, studio muzyczne w GCKiR w Bierawie, 

oznaczenia szlaków rowerowych i atrakcji turystycznych, wykonanie małej architektury 

charakterystycznej dla poszczególnych sołectw, wzmocnienie działań kulturalnych 

„malowanych folklorem", przywracanie historii sołectw zapisanej w ceramice, rzeźbie, 

obrazie, stworzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców, zakup strojów dla zespołów 

śpiewających, pomoc w wydaniu książki o historii miejscowości, pomoc w organizacji 

lokalnych, zagospodarowanie parku przy szkole, remont GOK-u w Reńskiej Wsi, II etap 

remontu kościoła parafialnego, uzbrojenie w infrastrukturę kąpielisk na akwenie 

Dębowa, zagospodarowanie boiska w Reńskiej Wsi, remont świetlicy wiejskiej w 

Kamionce, doposażenie wiejskich centrów rekreacji, zrobienie prawdziwego placu zabaw 

dla dzieci oraz zakup nowych urządzeń, renowacja boiska. 

Pytanie 12 Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które Pan/i chciałby/aby zrealizować 

jako osoba fizyczna/rolnik/firma? Podobnych do tych składanych w ramach 

„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. 

Ankieterzy wpisywali projekty o różnej tematyce min.: mała gastronomia, urządzenia 

rekreacyjne, rozwój branży usługowej, tworzenie miejsc małe gastronomii, rozwój 

energii odnawialnej, rozwój agroturystyki, zakup sprzętu rolniczego, mobilna 

gastronomia, ceramika i garncarstwo  jako ginące zawody, nini skansen, urządzenia 

rekreacyjne dla dzieci. 
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Pytanie 13 Proszę wymienić atuty/silne strony obszaru. 

Wykres 8 Procentowe zestawienie atutów/silnych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 14 Proszę wymienić słabe strony obszaru. 

Wykres 9 Procentowe zestawienie słabych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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Pytanie 15 Proszę wymienić szanse/możliwości obszaru. 

Wykres 10 Procentowe zestawienie szans i możliwości  obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 16 Proszę wymienić zagrożenia obszaru. 

Wykres 11 Wykres 8 Procentowe zestawienie zagrożeń obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 17 Na których tematach wg. Pana/i powinna skupić się LGD Euro-Country w 

nowym okresie programowania PROW 2014-2020? Zakreśl maksymalnie 4. 

100% ankieterów uznało Zasoby przyrodnicze/krajobrazowe/ekologia/odnawialne źródła 

energii oraz Kulturę/zasoby kulturowe/produkty lokalne/promocja kultury regionu i 
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lokalnego dziedzictwa jako najważniejsze, 87,50 % Turystykę i rekreację (rowerowa, 

piesza, wodna itp.), 50% Rolnictwo/działalność pozarolnicza/ agroturystyka. 

Wykres 12 Procentowe zestawienie na których tematach powinna skupić się LGD Euro-Country w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 18 Który z celów LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 

programowania PROW 2014-2020? Zakreśl maksymalnie 2. 

100% ankieterów uznało cel: Wykorzystanie lokalnych zasobów (kultura, krajobraz, 

przyroda, produkty lokalne, historia itp.) jako najważniejszy, 75% uznało jako ważny cel: 

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich (gospodarka, samozatrudnienie, dostęp do 

nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej itd.), 50% głosów uzyskał cel: 

Innowacyjny rozwój wiedzy, informacji, nowych technologii w celu poprawy 

konkurencyjności obszarów wiejskich. 
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Wykres 13 Procentowe zestawienie celów, które LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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7.2 Członkowie Zarządu 
 

Zgodnie ze statutem Fundacji z 28.02.2013r. członków Zarządu powołuje i odwołuje 

Rada Fundacji, składa się z 3-5 osób: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Kadencja 

Zarządu trwa 4 lata. Do głównych zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością, 

podejmowanie decyzji oraz realizacja zadań na rzecz Fundacji, wykonywanie uchwał rady 

oraz funkcje reprezentacyjne na zewnątrz.9  

Badania ankietowe zostały przeprowadzone elektroniczną, uzyskano 4 

wypełnione ankiety, daje to wynik 100% wypełnionych ankiet do liczby osób 

uprawnionych do wypełnienia. Celem badania było poznanie opinii członków Zarządu nt. 

działalności Fundacji Euro-Country oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Kwestionariusz składał się z dwóch części, pierwsza obejmowała pytania tzw. metryczki 

socjo- demograficznej, ocenie została poddana druga cześć ankiety , poniżej 

przedstawiam pytania: 

Pytanie 1. Od kiedy pełni Pan/i obowiązki członka Zarządu? 

Trzech ankieterów pełni obowiązki członka Zarządu od 2006 roku, jeden od 2010 roku. 

Pytanie 2. Skąd dowiedział/a się Pan/i o istnieniu Fundacji Euro-Country? 

75% ankieterów uczestniczyło w zakładaniu fundacji, 25% dowiedziało się o fundacji od 

znajomej. 

Pytanie 3. Proszę ocenić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami LGD 

Euro-Country a Zarządem? 

Wszyscy ankieterzy uważają, że przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi 

strukturami LGD Euro-Country a Zarządem jest dobry bądź bardzo dobry. 

Pytanie 4. Proszę ocenić stopień zaangażowania i efektywności działalności  Rady LGD 

Euro-Country w procesie wdrażania LSR Euro-Country? 

                                                             
9 Statut Fundacji, 28.02.2013, s. 7-8 
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75 % ankieterów uważa ze stopień zaangażowania i efektywności działalności Rady LGD 

Euro-Country jest dobry lub bardzo dobry, 25% uważa ze stopień jest różny, zależy od 

członka Rady. 

Pytanie 5. Proszę ocenić poziom realizacji wypracowanych efektów/wskaźników ? Czy 

Pana/i zdaniem poziom realizacji wskaźników jest wystarczająco dobry? 

Wszyscy członkowie Zarządu uważają że poziom wypracowanych efektów/wskaźników 

jest dobry, wystarczający lub nawet w niektórych przypadkach za dobry. 

Pytanie 6. Czy widzi Pan/i problemy/trudności w realizacji LSR Euro-Country? Jeżeli tak, 

proszę podać przykłady. 

75% ankieterów widzi problemy/trudności w realizacji LSR Euro-Country spowodowane 

głównie przez: długi okres rozliczania wniosków w związku z tym długie oczekiwanie na 

refundację, problemy z płynnością finansową LGD, skomplikowane dla beneficjentów 

procedury, nadmierna biurokrację, która zabiera czas, a można go było przeznaczyć na 

efektywniejsze działania; opóźnienia w rozliczeniach, założenie działania ,,Tworzenie i 

rozwój ...." było kompletnie nietrafione i zakończyło się fiaskiem w całej Polsce. Dzięki 

działaniu ,,Różnicowanie działalności..." rolnicy doposażyli dobrze prosperujące 

gospodarstwa, natomiast nie miało to nic wspólnego z realizacją celów programu. 

Pytanie 7. Proszę ocenić czy LSR jest realizowana prawidłowo? Czy jest potrzebna 

aktualizacja celów ogólnych LSR? Jeżeli tak, proszę napisać co powinno zostać 

zaktualizowane i dlaczego? 

25% ankieterów uważa ze LSR jest realizowana prawidłowo, 50% uważa, że potrzeby 

mieszkańców nie uległy zmianie, nie jest potrzebna aktualizacja celów ogólnych, w chwili 

obecnej nie widzę już potrzeby aktualizacji, ta dokonana w 2011 r. była wystarczająca, 

25% uważa, że należy popracować nad aktywizacją zawodową mieszkańców, tworzeniem 

miejsc pracy poza rolnictwem oraz bazą turystyczną. 
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Pytanie 8. Jak ocenia Pan/Pani współpracę instytucjami nadzorującymi wdrażanie LSR 

Euro-Country (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Agencją Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa)?/podkreśl/ Jeżeli ocena wypadła słabo proszę wpisać powody. 

25% ankieterów określa współpracę z instytucjami nadzorującymi wdrażanie LSR Euro-

Country jako dobrą, można by usprawnić płatności. 75% wskazuje na nadmierną 

biurokrację, pracownicy ARiMR i UMWO nie mają nawet pojęcia czym jest LSR; literalnie 

trzymają się rozporządzeń, żadnych interpretacji na korzyść beneficjenta, wręcz szukanie 

pretekstu do obcinania kosztów, utrudniony dostęp do informacji w sprawach 

beneficjentów, opieszałość, niekompetencja urzędników. 

Pytanie 9. Czy w przyszłym okresie programowania planuje Pan/Pani współpracę z LGD 

Euro-Country? 

75% ankieterów planuje współpracę z LGD Euro-Country, 25% nie planuje współpracy. 

Pytanie 10. Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które powinny zostać zrealizowane w 

Państwa miejscowości? Podobnych do tych składanych w ramach „małych projektów” 

oraz „Odnowy i rozwój wsi”. 

Ankieterzy wpisywali projekty o różnej tematyce m.in.: ścieżki rowerowe, place zabaw, 

małe imprezy, siłownia na wolnym powietrzu, basen, zagospodarowanie terenu wokół 

stawu w Zakrzowie, punkt informacji turystycznej, rewitalizacja stawu, remont elewacji 

kościoła parafialnego, organizacja imprez kulturalnych, wynagrodzenie dla animatorów 

kultury, inna infrastruktura turystyczna, ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży, budowa 

świetlicy wiejskiej.  

Pytanie 11. Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które Pan/i chciałby/aby zrealizować 

jako osoba fizyczna/rolnik/firma? Podobnych do tych składanych w ramach 

„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. 

Ankieterzy wpisywali projekty o różnej tematyce m.in.: zakup maszyn, gospodarstwo 

agroturystyczne, rozwój infrastruktury, modernizacja gospodarstwa, modernizacja 
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maszyn w gospodarstwie, inkubator przetwórstwa, ścieżki rowerowe, organizacja 

imprez. 

Pytanie 12. Proszę wymienić atuty/silne strony obszaru. 

Wykres 14 Procentowe zestawienie atutów/silnych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 13. Proszę wymienić słabe strony obszaru. 

Wykres 15 Procentowe zestawienie słabych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet 
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Pytanie 14. Proszę wymienić szanse/możliwości obszaru. 

Wykres 16 Procentowe zestawienie szans/możliwości obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 15. Proszę wymienić zagrożenia obszaru. 

Wykres 17 Wykres 8 Procentowe zestawienie zagrożeń obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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Zasoby/przyrodnicze/krajobrazowe/ekologia/odnawialne źródła energii oraz 

Rolnictwo/działalność pozarolnicza/ agroturystyka. 

Wykres 18 Procentowe zestawienie na których tematach powinna skupić się LGD Euro-Country w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 17. Który z celów LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 

programowania PROW 2014-2020? Zakreśl maksymalnie 2. 

Po 100% ankieterów za najważniejsze uznało dwa cele: Wykorzystanie lokalnych 

zasobów (kultura, krajobraz, przyroda, produkty lokalne, historia itp.) oraz Poprawę 

jakości życia na obszarach wiejskich (gospodarka, samozatrudnienie, dostęp do 

nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej itd.). 

Wykres 19 Procentowe zestawienie celów, które LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet.  
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7.3 Członkowie Forum Programowego 
 

Zgodnie ze Statutem Fundacji z 28.02.2013r. Forum Programowe zostało utworzone w 

celu zwiększenia efektywności i optymalizacji zadań oraz wspierania realizacji celów 

statutowych Fundacji. Do głównych zadań Forum Programowego należą: powoływanie, 

odwoływanie członków Organu decyzyjnego- członków Rady, przyjmowanie do swojego 

grona nowych Partnerów, proponowanie kandydatów do pozostałych struktur Fundacji, 

udział w uaktualnianiu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz nadzór nad pracami 

wykonywanym przez członków Rady i członków Zarządu10. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone drogą pocztową, uzyskano 10 

wypełnionych ankiet, daje to wynik 13,51% wypełnionych ankiet do liczby osób 

uprawnionych do wypełnienia. Celem badania było poznanie opinii członków Forum 

Programowego nt. działalności Fundacji Euro-Country oraz wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju. Kwestionariusz składał się z dwóch części, pierwsza obejmowała pytania tzw. 

metryczki socjo- demograficznej, ocenie została poddana druga cześć ankiety , poniżej 

przedstawiam pytania: 

Pytanie 1. Od kiedy jest Pan/i Partnerem LGD Euro-Country ? 

20% ankieterów jest Partnerem od roku 2012, 10% ankieterów udzieliło odpowiedzi: 

kilka lat, od początku istnienia, od 2013 roku, od początku istnienia Euro-Country, od 

2006 roku, od 2010 roku, od 2011 roku, od 2008 roku. 

Pytanie 2. Skąd dowiedział/a się Pan/i o istnieniu Fundacji Euro-Country? 

Każdorazowo po 10% ankieterów wskazywało odpowiedzi: kontakt osobisty z 

pracownikami, na spotkaniu w Polskiej Cerekwi, z mediów, ze stowarzyszenia, od Róży 

Zgorzelskiej, z prasy, tablic informacyjnych, z informacji pisemnej, z Internetu, od Pani 

współpracującej z Euro-Country z mediów, przekaz ustny.  

                                                             
10 Statut Fundacji,  
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Pytanie 3. Proszę ocenić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami LGD 

Euro-Country (Zarząd, Partnerzy, Rada, Komisja Rewizyjna)? 

70% ankieterów oceniło przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami LGD 

jako dobry, 10% jako wyśmienity, 10% wskazało że trudno rzetelnie ocenić przepływ 

informacji. Okresowe spotkania Zarządu z Partnerami oceniam pozytywnie. Możliwe jest 

również uzyskanie informacji telefonicznie z pracownikami LGD lub ze strony 

internetowej. 

Pytanie 4. Proszę ocenić stopień zaangażowania i efektywności działalności Rady LGD 

Euro-Country w procesie wdrażania LSR Euro-Country? 

70 % ankieterów oceniło stopień zaangażowania i efektywności działalności rady jako 

dobry, 10% jako bardzo dobry, 20% jako pozytywny. 

Pytanie 5. Czy uczestniczy Pan/i regularnie w zebraniach Forum programowego? Proszę 

ocenić przebieg/harmonogram tych spotkań? 

80% ankieterów ocenia przebieg/harmonogram spotkań Forum Programowego jako 

dobry (Spotkania były przeprowadzana w sposób sprawny i merytoryczny, Spotkania 

były prowadzone poprawnie. Poruszane tematy umożliwiały poznanie kierunków działań 

LGD, 20% nie uczestniczyło regularnie w spotkaniach oraz nie potrafi ocenić rzetelnie 

programu spotkań. 

Pytanie 6. Czy pracownicy biura LGD Euro-Country udzielili Panu/i niezbędnych 

informacji jeżeli była taka potrzeba? Czy  pozyskane informacje były pomocne i 

zrozumiałe? 

100% ankieterów ocenia pracowników biura jako osoby posiadające profesjonalną 

wiedzę, kompetencje, zaangażowane. Pracownicy biura zawsze udzielają szczegółowych 

informacji, w sposób bardzo wyczerpujący. 

Pytanie 7. Czy zna Pan/i stronę internetową Euro-Country? Czy można znaleźć na niej 

niezbędne informacje dot. przeprowadzanych naborów, działalności Fundacji Euro-

Country? Czy informacje są zamieszczane systematycznie i w terminie? Czy dostęp do 
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informacji na stronie internetowej należy ulepszyć/usprawnić, jeżeli tak to w jaki 

sposób?  

100% ankieterów zna stronę Euro-Country, ocenia ją bardzo pozytywnie, zawiera 

wszystkie niezbędne i aktualne informacje, jest zrozumiała. Ankieterzy nie widzą 

potrzeby zmiany, ulepszenia strony. 

Pytanie 8. Proszę ocenić czy Lokalna Strategia Rozwoju jest realizowana prawidłowo? 

Czy jest potrzebna aktualizacja celów ogólnych LSR? Jeżeli tak, proszę napisać co 

powinno zostać zaktualizowane i dlaczego? 

70% ankieterów uważa, iż dotychczasowa LSR była realizowana prawidłowo, potrzeby 

mieszkańców nie zmieniły się jednak zawsze warto wprowadzić coś nowego, należało by 

większy nacisk na promocję walorów turystycznych i kulturowych obszaru LGD. 10% 

ankieterów nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, 20% uważa, że LSR nie była realizowana 

prawidłowo.  

Pytanie 9. Czy w przyszłym okresie programowania planuje Pan/Pani współpracę z LGD 

Euro-Country? 

100% ankieterów wyraża chęć dalszej współpracy z Lokalną Grupą Działania Euro-

Country. 

Pytanie 10. Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które powinny zostać zrealizowane w 

Państwa miejscowości? Podobnych do tych składanych w ramach „małych projektów” 

oraz „Odnowy i rozwój wsi”. 

Ankieterzy wpisywali projekty o różnej tematyce m.in.: Remont i przystosowanie do 

nowych funkcji Kaplicy Cmentarnej, Oznakowanie ciekawostek historyczno-

turystycznych miejscowości i stworzenie portalu informacyjno-promocyjnego 

miejscowości, Wdrożenie idei "wsi tematycznej" na terenie miejscowości, Stworzenia 

skwerku/placu rekreacyjnego dla mieszkańców, Zagospodarowanie terenów wzdłuż 

dawnej linii kolejowej, Oznakowanie ścieżek rowerowych w gminie Bierawa, Wydanie 

folderu turystycznego o gminie Bierawa, Spływy kajakowe na rzece Bierawce, Jarmarki 
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staroci przy skansenie Lubieszowska izba, Furmańska poczta przy skansenie 

Lubieszowska izba, kanalizacja, chodnik, Zagospodarowanie terenu wokół stawu, 

Opracowanie tablic informacyjnych w miejscach atrakcyjnych w miejscowości, baza 

noclegowa w Biedrzychowicach, rewitalizacja i konserwacja pomników, II etap remontu 

kościoła parafialnego, plac zabaw dla dzieci, ścieżka rowerowa, gród rycerski, turniej 

rycerski Joannitów, budowa i wyposażenie miejsc sportowo-rekreacyjnych, renowacja 

obiektów wpisanych do rejestrów zabytków, promocja gminy, wyposażenie i remont 

świetlic wiejskich. 

Pytanie 11. Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które Pan/Pani chciałby/łaby 

zrealizować jako osoba fizyczna/rolnik/firma? Podobnych do tych składanych w ramach 

„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. 

Ankieterzy wpisywali projekty o różnej tematyce m.in.: Wypożyczalnia rowerów i 

"przystanek rowerowy" przy planowanej ścieżce rowerowej, Dom seniora/dom 

dziennego pobytu, Lokal gastronomiczny, remont dachu nad zakrystią, schody do 

kościoła, renowacja zabytkowego obrazu, remont farskiej stodoły, publikacja książki, 

Stworzenie spółdzielni pracy, by młode mamy miały miejsce pracy, Pozyskanie środków 

na budowę świetlicy wiejskiej oraz na jej regularne otwieranie, gospodarstwo 

agroturystyczne. 
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Pytanie 12. Proszę wymienić atuty/silne strony obszaru. 

Wykres 20 Procentowe zestawienie atutów/silnych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 13. Proszę wymienić słabe strony obszaru. 

Wykres 21 Procentowe zestawienie słabych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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Pytanie 14. Proszę wymienić szanse/możliwości obszaru. 

Wykres 22 Procentowe zestawienie szans/możliwości obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 15. Proszę wymienić zagrożenia obszaru. 

Wykres 23 Procentowe zestawienie zagrożeń obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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Pytanie 16. Na których tematach wg. Pana/i powinna skupić się LGD Euro-Country w 

nowym okresie programowania PROW 2014-2020? Zakreśl maksymalnie 4. 

90%. ankieterów uznało Zasoby przyrodnicze/krajobrazowe/ekologia/odnawialne źródła 

energii, 80% Kulturę/zasoby kulturowe/produkty lokalne/promocja kultury, 90 % 

Turystykę i rekreację (rowerowa, piesza, wodna itp.), 60% Rolnictwo/działalność 

pozarolnicza/ agroturystyka. 

Wykres 24 Procentowe zestawienie na których tematach powinna skupić się LGD Euro-Country w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 17. Który z celów LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 

programowania PROW 2014-2020? Zakreśl maksymalnie 2. 

80% ankieterów wskazało cel: Wykorzystanie lokalnych zasobów (kultura, krajobraz, 

przyroda, produkty lokalne, historia itp.), 90% uznało jako ważny cel: Poprawa jakości 
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obiektów użyteczności publicznej itd.), 10% głosów uzyskał cel: Innowacyjny rozwój 

wiedzy, informacji, nowych technologii w celu poprawy konkurencyjności obszarów 

wiejskich. 
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Wykres 25 Procentowe zestawienie celów, które LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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7.4 Członkowie Komisji Rewizyjnej 
 

Zgodnie ze Statutem Fundacji z dnia 28.02.2013r. to organ który nadzoruje i kontroluje 

działalność finansową Fundacji. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, 

wybieranej przez członków Rady spośród członków Forum programowego. Do głównych 

zadań  członków Komisji Rewizyjnej należy: nadzór i kontrola bieżącej działalności 

Fundacji, prawo do udzielenia absolutorium członkom Zarządu, ocena i akceptacja 

rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.  

Badania ankietowe zostały przeprowadzone pocztową, uzyskano 3 wypełnione 

ankiety, daje to wynik 100% wypełnionych ankiet do liczby osób uprawnionych do 

wypełnienia. Celem badania było poznanie opinii członków Zarządu nt. działalności 

Fundacji Euro-Country oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Kwestionariusz składał 

się z dwóch części, pierwsza obejmowała pytania tzw. metryczki socjo- demograficznej, 

ocenie została poddana druga cześć ankiety , poniżej przedstawiam pytania: 

Pytanie 1. Od kiedy pełni Pan/i obowiązki członka Komisji Rewizyjnej? 

Każdy ze członków wpisał inną datę, rok: od 2007 roku, od 2010 roku, od 16.12.2014r. 

Pytanie 2. Skąd dowiedział/a się Pan/i o istnieniu Fundacji Euro-Country? 

66,66% ankieterów dowiedziało się o Fundacji z urzędu gminy, 33,33% z prasy, z różnych 

projektów przeprowadzonych przez Euro-Country, bezpośredni kontakt z 

przedstawicielami Fundacji. 

Pytanie 3. Proszę ocenić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami LGD 

Euro-Country a Komisją Rewizyjną? 

66,66% ocenia przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami LGD Euro-

Country a Komisją Rewizyjną dobre, 33,33% średnio. 

Pytanie 4. Proszę ocenić stopień zaangażowania i efektywności działalności członków 

Zarządu, członków Rady LGD Euro-Country w procesie wdrażania LSR Euro-Country? 
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66,66% ankieterów ocenia stopień zaangażowania i efektywności działalności członków 

Zarządu, członków Rady LGD Euro-Country w procesie wdrażania LSR Euro-Country jako 

słaby, 33,33% jest zadowolona. 

Pytanie 5. Proszę ocenić poziom realizacji wypracowanych efektów/wskaźników ? Czy 

Pana/i zdaniem poziom realizacji wskaźników jest wystarczająco dobry? 

33,33% ankieterów ocenia poziom realizacji wskaźników jako dobry, 33,33% jest 

zadowolona z efektów, 33,33% uważa że poziom realizacji  wskaźników nie jest dobry. 

Pytanie 6. Czy widzi Pan/i problemy/trudności w sprawowaniu bieżącego nadzoru i 

kontroli nad działalnością Fundacji? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. 

66,66% ankieterów widzi problemy w sprawowaniu bieżącego nadzoru i kontroli nad 

działalnością Fundacji, 33,33% jest zadowolona. 

Pytanie 7. Proszę ocenić czy roczne sprawozdania finansowe z działalności Fundacji 

Euro-Country były sporządzane prawidłowo? 

66,66% ankieterów uważa że roczne sprawozdania finansowe z działalności Fundacji 

Euro-Country były sporządzane prawidłowo, 33,33% wskazuje, że moja kadencja, trwa 

niecały rok, więc nie ma porównania. 

Pytanie 8. Czy w przyszłym okresie programowania planuje Pan/Pani współpracę z LGD 

Euro-Country? 

100% ankieterów planuje w przyszłości współpracę z LGD Euro-Country. 

Pytanie 9. Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które powinny zostać zrealizowane w 

Państwa miejscowości? Podobnych do tych składanych w ramach „małych projektów” 

oraz „Odnowy i rozwój wsi”. 

Ankieterzy wpisywali projekty o różnej tematyce m.in.: utworzenie punktu z kajakami-

wypożyczalni, dobre oznakowanie tras rowerowych, zagospodarowanie centrum wsi, 

przed świetlicą, zbudowanie kładki nad Odrą, która połączy dwie gminy, dwa 

województwa, rozbudowa przystani nad Odrą (miejsce na ognisko, mały plac zabaw), 
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poszerzenie placu zabaw o sprzęty dla dzieci, remont boiska wielofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej, budowa poczekalni na Dworcu Kolejowym, rozbudowa siłowni 

wiejskiej. 

Pytanie 10. Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które Pan/i chciałby/aby zrealizować 

jako osoba fizyczna/rolnik/firma? Podobnych do tych składanych w ramach 

„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”.  

Ankieterzy wpisywali projekty o różnej tematyce m.in.: utworzenie studia z kosmetyką, 

fryzjerem i masażem, informacje o znajdujących się ciekawych miejscach w danej wsi i 

okolicy, mapa informacyjna o nazwach dzielnic wsi, ścieżka edukacyjna, upiększenie 

kwiatami i drzewkami ozdobnymi wsi, ścieżka rowerowa. 

Pytanie 11. Proszę wymienić atuty/silne strony obszaru. 

Wykres 26 Procentowe zestawienie atutów/silnych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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Pytanie 12. Proszę wymienić słabe strony obszaru. 

Wykres 27 Procentowe zestawienie słabych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 13. Proszę wymienić szanse/możliwości obszaru. 

Wykres 28 Procentowe zestawienie szans/możliwości obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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Pytanie 14. Proszę wymienić zagrożenia obszaru. 

Wykres 29 Procentowe zestawienie zagrożeń obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 15. Na których tematach wg. Pana/i powinna skupić się LGD Euro-Country w 

nowym okresie programowania PROW 2014-2020? Zakreśl maksymalnie 4.. 

100% ankieterów uznało za najważniejsze tematy: Turystykę i rekreację ( rowerowa, 

piesza, wodna itp.) oraz Kulturę/zasoby kulturowe/produkty lokalne/promocja kultury 

regionu i lokalnego dziedzictwa, 33,33% jako ważne wskazało: Zasoby 

przyrodnicze/krajobrazowe/ekologia/odnawialne źródła energii, Rolnictwo/działalność 

pozarolnicza/ agroturystyka.  

Wykres 30 Procentowe zestawienie na których tematach powinna skupić się LGD Euro-Country w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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Pytanie 16. Który z celów LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 

programowania PROW 2014-2020? Zakreśl maksymalnie 2. 

100% ankieterów uznało,  że najważniejszym celem na którym powinna się skupić LGD 

Euro-Country w nowym okresie programowania jest Poprawa jakości życia na obszarach 

wiejskich (gospodarka, samozatrudnienie, dostęp do nowoczesnych obiektów 

użyteczności publicznej itd.), 33,33% wskazało Wykorzystanie lokalnych zasobów 

(kultura, krajobraz, przyroda, produkty lokalne, historia itp. 

Wykres 31 Procentowe zestawienie celów, które LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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7.5 Beneficjenci 
 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone pocztową oraz telefoniczną, uzyskano 

19 wypełnionych ankiet, daje to wynik 26,76 % wypełnionych ankiet do liczby osób 

uprawnionych do wypełnienia czyli liczby beneficjentów składających w LGD wnioski. 

Celem badania było poznanie opinii beneficjentów nt. działalności Fundacji Euro-

Country oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Kwestionariusz składał się z 

dwóch części, pierwsza obejmowała pytania tzw. metryczki socjo- demograficznej, 

ocenie została poddana druga cześć ankiety , poniżej przedstawiono pytania: 

Pytanie 1 Skąd dowiedział/a się Pan/i o istnieniu Fundacji Euro-Country? 

Każdorazowo o 5,26% ankieterów wskazało odpowiedzi: informacji pisemnej, 

zebranie wiejskie w Kobylicach, będąc na szkoleniu dla rolników, od doradcy, ODR w 

Łosiowie, od rodziny, ze szkolenia od doradcy, z mediów, z urzędu gminy, z plakatów, 

z prasy, tablic informacyjnych, z ogłoszenia, plakatu o naborach. Po 10,53% 

dowiedziało się o istnieniu Fundacji od Róży Zgorzelskiej oraz z internetu.  

Pytanie 2 Czy składał/a Pan/i wniosek/i w ramach przeprowadzanych naborów w 

LGD Euro-Country? 

100% ankieterów składało w biurze LGD wnioski w ramach przeprowadzonych 

naborów. 

Pytanie 3 Czy składany wniosek był wypełniany przez Pana/ią czy korzystał/a Pan/i z 

pomocy osób trzecich, jeżeli tak to kogo? 

57,86% przy wypełnianiu wniosków korzystało z pomocy osób trzecich tzw. 

doradców, ekspertów zewnętrznych, doradców z ODR-u. 26,30% ankieterów 

wypełniało wnioski samodzielnie, 5,26% wypełniało wniosek samodzielnie ale z 

pomocą pracowników biura LGD, 10,53% wypełniało wniosek z pomocą p. 

wicestarosty powiatu prudnickiego Józefem Skibą. 
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Pytanie 4 Czy korzystał/a Pan/i z doradztwa w biurze LGD Euro-Country? Czy 

pozyskane informacje były pomocne i zrozumiałe? 

84,22% beneficjentów korzystało z doradztwa w biurze LGD, beneficjenci zgodnie 

podkreślają, że pracownicy w biurze bardzo chętnie informowali i pomagali przy 

składaniu wniosków, informacje były pomocne i zrozumiałe. 15,78% beneficjentów 

nie korzystało z doradztwa w biurze LGD, nie było takiej potrzeby. 

Pytanie 5 Jak ocenia Pan/i współpracę z LGD Euro-Country w okresie obowiązywania 

PROW 2007-2013? Jeżeli ocena wypadła słabo proszę wpisać powody.  

84,21% ocenia współpracę z LGD Euro-Country  jako bardzo dobrą, 10,53% ocenia 

jako dobrą, 5,26% ocenia współpracę jako modelową. 

Pytanie 6 Proszę ocenić współpracę z instytucjami nadzorującymi wdrażanie LSR 

Euro-Country (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)?/podkreśl/ Jeżeli ocena wypadła słabo 

proszę wpisać powody. 

47,37% ocenia współpracę z instytucjami nadzorującymi wdrażanie LSR jako dobrą, 

15,79% ocenia jako bardzo dobrą, 31,56% ocenia współpracę jako słabą, beneficjenci 

wskazują nadmierną biurokrację, bardzo dużą ilość szczegółów, wnioski zostały 

odrzucony w końcowej fazie sprawdzania wniosku w ARiMR, 5,26% nie potrafi 

odpowiedzieć.  

Pytanie 7 Czy zna Pan/i stronę internetową Euro-Country? Czy można znaleźć na niej 

niezbędne informacje dot. przeprowadzanych naborów, działalności Fundacji Euro-

Country? Czy informacje są zamieszczane systematycznie i w terminie? Czy dostęp 

do informacji na stronie internetowej należy ulepszyć/usprawnić, jeżeli tak to w jaki 

sposób? 

Wszyscy beneficjenci zgodnie podkreślają, ze znają stronę Euro-Country, strona jest 

przystępna, aktualizowana systematycznie, jest wystarczająco czytelna dla 

beneficjentów, można znaleźć na niej wszystkie niezbędne informacje. 
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Pytanie 8 Czy cele określone przez LGD Euro-Country w LSR na lata 2007-2013 były 

związane z potrzebami mieszkańców terenu? 

Wszyscy beneficjenci wskazują ze cele określone w dotychczasowej LSR były 

związane z potrzebami mieszkańców. 

Pytanie 9 Czy LSR obowiązująca w latach 2007-2013 była zrozumiała? 

94,74% beneficjentów wskazuje że obowiązująca LSR była dla nich zrozumiała, 5,26% 

wskazuje ze nie była. 

Pytanie 10 Czy w przyszłym okresie programowania planuje Pan/i współpracę z LGD 

Euro-Country? 

94,74% beneficjentów wskazuje że chciałaby w dalszym ciągu współpracować z LGD 

Euro-Country, 5,26% wskazuje że nie wykazuje chęci dalszej współpracy. 

Pytanie 11 Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które powinny zostać zrealizowane 

w Państwa miejscowości? Podobnych do tych składanych w ramach „małych 

projektów” oraz „Odnowy i rozwój wsi”. 

Beneficjenci wpisywali projekty o różnej tematyce m.in.: przygotowanie bazy 

noclegowej przy farskiej stodole, przystosowanie farskiej stodoły dla osób 

niepełnosprawnych, rewitalizacja i konserwacja pomników historycznych, ścieżka lub 

trasa kulturowo-krajoznawcza Biedrzychowice-Wróblin, II etap remontu kościoła 

parafialnego, utworzenie bazy noclegowej w Biedrzychowicach, rewitalizacja i 

konserwacja zabytkowych kapliczek w Biedrzychowicach, dalszy remont w parafii w 

Biedrzychowicach, zagospodarowanie centrum wsi, remont zabytkowego kościoła, 

zakup strojów dla KGW i sołectwa, plac zabaw, remont kapliczek, remont chodników, 

ścieżki rowerowe, doposażenie klubu wiejskiego, zakup strojów, reaktywowanie, 

wzmocnienie ginących zawodów, rozwój produktów regionalnych, remont mostków 

dojazdowych, remont ul. Wodnej w Łanach, zakup ławek na boisku, kultywowanie 

imprez związanych z tradycją św. Marcina, remont plebani w Łanach, przedsięwzięcia 

o charakterze edukacyjnym, sportowym, renowacja straży, remont zabytkowego 
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kościoła w Cisku, organizacja ciekawych imprez dla mieszkańców, zagospodarowanie 

pobocza przy głównej ulicy w Cisku, remont zabytkowej szkoły i kościoła, 

wyposażenie sali spotkań (kuchnia, sprzęt komputerowy), remont lokalnych dróg, 

doposażenie wiejskich centr rekreacji i sportu, rozbudowa infrastruktury wokół 

akwenu Dębowa, zagospodarowanie parku w Długomiłowicach, remont świetlicy w 

Kamionce, promocja gminy. 

Pytanie 12 Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które Pan/Pani chciałby/łaby 

zrealizować jako osoba fizyczna/rolnik/firma? Podobnych do tych składanych w 

ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. 

Beneficjenci wpisywali projekty o różnej tematyce m.in.: powstanie przynajmniej 2 

gospodarstw agroturystycznych, rozszerzenie oferty restauracyjno-hotelowej, zakup 

dodatkowego sprzętu, zakup wyposażenia do restauracji, zakup przyczep i agregatu 

uprawowo-siewnego, zakup kombajnu, gród joannitów, turniej rycerski, zakup 

nowoczesnych maszyn, budowa, teren do zagospodarowania, wzrost rozwoju 

działalności gospodarczej, wzrost zatrudnienia, zakup wyposażenia do mobilnej 

gastronomii, uatrakcyjnienie produktów niedostępnych na rynku, ognie woltaniczne, 

energia elektryczna, zakup sprzętu do firmy, zakup samochodu do firmy, zakup 

nowoczesnych maszyn do gospodarstwa, budowa budynku inwentarskiego, zakup 

myjni samochodowej, utwardzenie podjazdu, doposażenie warsztatu, zakup sprzętu 

( ciągnik, wózka widłowego, wózek do naczep) modernizacja gospodarstwa-budynki. 
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Pytanie 13 Proszę wymienić atuty/silne strony obszaru. 

Wykres 32 Procentowe zestawienie atutów/silnych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 14 Proszę wymienić słabe strony obszaru. 

Wykres 33 Procentowe zestawienie słabych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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Pytanie 15 Proszę wymienić szanse/możliwości obszaru 

Wykres 34 Wykres 8 Procentowe zestawienie szans/możliwości obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 17 Proszę wymienić zagrożenia obszaru. 

Wykres 35 Procentowe zestawienie zagrożeń obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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Pytanie 18 Na których tematach wg. Pana/i powinna skupić się LGD Euro-Country w 

nowym okresie programowania PROW 2014-2020? 

Najwięcej ankieterów bo, aż 73 % uznało Turystykę i rekreację (rowerowa, piesza, 

wodna itp.) jako ważną, 56% Kulturę/zasoby kulturowe/produkty lokalne/promocja 

kultury regionu i lokalnego dziedzictwa, 54% Zasoby 

przyrodnicze/krajobrazowe/ekologia/odnawialne źródła energii, 39 % Rolnictwo/działalność 

pozarolnicza/agroturystyka, 4 % Inne). 

Wykres 36 Procentowe zestawienie na których tematach powinna skupić się LGD Euro-Country w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 19 Który z celów LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 

programowania PROW 2014-2020? 

47,37% ankieterów uznało cel: Wykorzystanie lokalnych zasobów (kultura, krajobraz, 

przyroda, produkty lokalne, historia itp.) jako ważny, 84,21% uznało jako ważny cel: 

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich (gospodarka, samozatrudnienie, dostęp 

do nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej itd.), 31,58% głosów uzyskał cel: 

Innowacyjny rozwój wiedzy, informacji, nowych technologii w celu poprawy 

konkurencyjności obszarów wiejskich. 
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Wykres 37 Procentowe zestawienie celów, które LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

7.6 Mieszkańcy 
 

Ankiety zostały rozesłane drogą pocztową do wszystkich urzędów gmin z prośba o 
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Kwestionariusz składał się z dwóch części, pierwsza obejmowała pytania tzw. 

metryczki socjo- demograficznej, druga cześć ankiety  pytania dot. działalności LGD, 

poniżej przedstawiono pytania: 

Pytanie 1 Wiek? 

54% to ankieterzy w wieku od 36-55 roku życia, 24% to osoby w wieku 56 lat i 
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Pytanie 2 Płeć?  

68% ankieterów to kobiety, 32% to mężczyźni. 

Pytanie 3 Wykształcenie? 

38% ankieterów to osoby z wykształceniem średnim, 34% wyższym, 26% 

zawodowym, 2 % podstawowym. 

Pytanie 4 Jestem mieszkańcem gminy? 

40% ankieterów mieszka w gminie Cisek, po 14% w gminach: Reńska Wieś oraz 

Głogówek, 11% w gminie Bierawa, 10% w gminie Pawłowiczki, 8% w gminie Polska 

Cerekiew, najmniej bo 3% w gminie Lubrza. 

Pytanie 5 Czy zna Pan/i Fundacje Euro-Country? 

91% ankieterów zna fundację z różnych źródeł m.in.: z różnego rodzaju mediów 

(prasa, radio, plakaty, internet), od znajomych z urzędów gmin itp..  Łącznie tylko 9% 

ankieterów nie zna fundacji, nie udzieliło odpowiedzi lub nie pamięta czy zna 

fundację. 

Pytanie 6 czy wie Pan/i czym zajmuje się fundacja Euro-Country? 

81% ankieterów wie czym zajmuje się fundacja m.in.: wspiera rozwój obszarów 

wiejskich, propagowaniem kultury regionu, wspieraniem wsi, dofinansowaniem i 

rozwojem lokalnych produktów, poprawą jakości życia na obszarach wiejskich, 

projektami-pomocą, jest przekaźnikiem projektów do ARiMR i UMWO itp. Łącznie 

19% ankieterów nie wie czym zajmuje się fundacja lub nie udzieliło odpowiedzi. 

Pytanie 7 Czy pracownicy biura LGD Euro-Country udzielili Panu/i niezbędnych 

informacji jeżeli była taka potrzeba? 

66% ankieterów wskazuje że uzyskali niezbędne informacje, informacje były 

pomocne zrozumiałe, zaowocowały uzyskaniem dotacji, pracownicy są bardzo 

kompetentni, zawsze chętni do pomocy, aktywni i zaangażowani. Łącznie 23% nie 
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uzyskało odpowiedzi lub nie miało potrzeby korzystanie a z doradztwa w biurze LGD 

Euro-Country. 11% ankieterów nie odpowiedziało na pytanie. 

Pytanie 8 Czy planuje Pan/i współpracę z LGD Euro-Country? Jeżeli tak w jakim 

charakterze? 

44% ankieterów planuje współpracę z LGD Euro-Country m.in. poprzez: pomoc w 

zdobyciu funduszy na rozwój wsi, w charakterze organizacji imprez, sfinansowania 

remontu i konserwacji organ w kościele parafialnym, w temacie uruchomienia 

agroturystyki, w zakresie pozyskiwania funduszy, w charakterze beneficjenta itp. 41% 

ankieterów nie wie czy planuje współpracę z LGD Euro-Country. 15% nie planuje 

współpracy. 

Pytanie 9 Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które powinny zostać zrealizowane 

w Państwa miejscowości. 

Mieszkańcy  wpisywali projekty o różnej tematyce, do raportu wpisano 20 najczęściej 

powtarzających się odpowiedzi m.in.: ścieżki rowerowe, naprawa dróg, plac zabaw, 

modernizacja placów zabaw, chodniki, siłownie na wolnym powietrzu, świetlica 

wiejska, śląskie pasje, doposażenie placów zabaw, wakacje na wsi, remont dróg, 

strona internetowa. 

Pytanie 10 Proszę wpisać 5 propozycji projektów, które Pan/i chciałaby zrealizować 

jako osoba fizyczna/rolnik/firma. 

Mieszkańcy wpisywali projekty o różnej tematyce, do raportu wpisano 20 najczęściej 

powtarzających się odpowiedzi m.in.: modernizacja maszyn w gospodarstwie, zakup 

nowoczesnych maszyn, modernizacja gospodarstwa, rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

zakup maszyn, zakup urządzeń, agroturystyka. 
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Pytanie 11 Proszę wymienić atuty/silne strony obszaru. 

Do wykresu wpisano odpowiedzi, które powtórzyły się minimum dwa razy. 

Wykres 38 Procentowe zestawienie atutów/silnych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 12 Proszę wymienić słabe strony obszaru. 

Do wykresu wpisano odpowiedzi, które powtórzyły się minimum dwa razy. 

Wykres 39 Procentowe zestawienie słabych stron obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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Pytanie 13 Proszę wymienić szanse/możliwości obszaru. 

Do wykresu wpisano odpowiedzi, które powtórzyły się minimum dwa razy. 

Wykres 40 Procentowe zestawienie szans/możliwości obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 

Pytanie 14 Proszę wymienić zagrożenia obszaru? 

Do wykresu wpisano odpowiedzi, które powtórzyły się minimum dwa razy. 

Wykres 41 Procentowe zestawienie zagrożeń obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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Pytanie 15 Na których tematach wg. Pana/i powinna skupić się LGD Euro-Country w 

nowym okresie programowania PROW 2014-2020? Zakreśl maksymalnie 4. 

73% ankieterów za najważniejszy temat uznało Turystykę i rekreację (rowerowa, 

piesza, wodna itp.), 56% Kulturę/zasoby kulturowe/produkty lokalne/promocja 

kultury regionu i lokalnego dziedzictwa, 54% Zasoby 

przyrodnicze/krajobrazowe/ekologia/odnawialne źródła energii, 39% 

Rolnictwo/działalność pozarolniczą/ agroturystykę,  4% wskazało odpowiedź Inne. 

Wykres 42 Procentowe zestawienie na których tematach powinna skupić się LGD Euro-Country w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet  

Pytanie 16 Który z celów LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 

programowania PROW 2014-2020? Zakreśl maksymalnie 2. 

81% ankieterów uznało za najważniejszy cel: Poprawę jakości życia na obszarach 

wiejskich (gospodarka, samozatrudnienie, dostęp do nowoczesnych obiektów użyteczności 

publicznej itd.), 52% Wykorzystanie lokalnych zasobów (kultura, krajobraz, przyroda, 

produkty lokalne, historia itp.), 24% Innowacyjny rozwój wiedzy, informacji, nowych 

technologii w celu poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich. 
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Wykres 43 Procentowe zestawienie celów, które LGD powinno uznać za najważniejszy w nowym okresie 
programowania PROW 2014-2020.

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiet. 
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8. Projekt współpracy 
 

Fundacja Euro-Country w 2011 roku planowała zrealizować pierwszy projekt współpracy 

razem z Lokalną Grupą działania z województwa śląskiego Spichlerzem Górnego Śląska, 

projekt nosił nazwę Notatki obiektywem wędrujących Etnografów. Podstawowym celem 

projektu była aktywna promocja zasobów i oferty turystyki edukacyjnej i kulturowej na 

obszarach obu LGD, niestety projekt nie został zrealizowany, współpraca obu LGD 

zakończyła się polubownym rozwiązaniem umowy partnerskiej w dniu 27.02.2012r. 

Kolejny projekt  współpracy  o tytule „Między Odrą a Nysą Kłodzką – budowa 

infrastruktury turystycznej oraz działania promocyjne skierowane do mieszkańców 

obszaru lokalnej grupy działania Bory Niemodlińskie i Euro-Country” realizowała w 

partnerstwie z LGD Partnerstwo Bory Niemodlińskie. Głównym założeniem projektu było 

udostępnienie mieszkańcom naszych terenów oraz turystom nowej infrastruktury 

turystycznej związanej z turystyką wodną, a także informacji o naszych terenach. Na 

obszarze obu lokalnych grup działania znajdują się liczne atrakcje turystyczne, które 

warto obejrzeć, a także produkuje się tradycyjne i lokalne potrawy, których koniecznie 

trzeba spróbować, aby poznać smaki naszego regionu.   

W ramach projektu LGD Euro-Country wybudowała pięć stanic kajakowych na rzece 

Odrze w miejscowościach: Przewóz, Landzmierz, Lubieszów, Poborszów oraz 

Dziergowice, stanice cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców oraz 

turystów, przyczyniły się także do zwiększenia popularności turystyki kajakowej na rzece 

Odrze. Na rozpoczęcie projektu współpracy MONK Fundacja Euro-Country zorganizowała 

spływ kajakowy wzięły w nim udział 43 osoby.  9 maja 2015r. Fundacja Euro-Country 

organizowała kolejny  spływ kajakowy w którym wzięło udział, aż 66 uczestników, 

wszyscy zgodnie podkreślali chęć dalszej współpracy z LGD Euro-Country oraz aktywny 

udział w przedsięwzięciach organizowanych przez LGD Euro-Country. 

Projekt MONK w dniu 31.05.2015r. był na etapie rozliczania wniosku płatność. 
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9. Podsumowanie 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć w większości pozytywne 

wnioski. Sam proces wdrażania LSR Euro-Country, jak również funkcjonowanie biura LGD 

Euro-Country jest odbierane jako bardzo pozytywne i pożyteczne dla lokalnej 

społeczności. Dalsza praca, doświadczenie, kapitał ludzki oraz zaufanie lokalnej 

społeczności może zaowocować w przyszłości dalszą egzystencją, rozwojem LGD Euro-

Country oraz wieloma działaniami ukierunkowanymi na potrzeby społeczności lokalnej, a 

przede wszystkim rozwojem obszarów wiejskich oraz osiągnięciem zaplanowanych 

celów i wskaźników. 

 Lokalna Grupa Działania Euro-Country na bieżąco zlicza stopień osiągniętych 

efektów-wskaźników zaplanowanych w LSR. Zrealizowane do 31.05.2015r. projekty w 

znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia się poziomu realizacji poszczególnych 

celów ogólnych i szczegółowych. Należy jednak zauważyć, iż w nowym okresie 

programowania LGD Euro-Country musi podjąć pracę w następujących zakresach: 

1.  Należy doprecyzować zawarte w LSR wskaźniki oddziaływania, te zawarte w LSR 

na lata 2008-2015 zweryfikować, należałoby wskazać lub przewidzieć metodę ich 

wyliczania (narzędzi badawczych), dot. wskaźników oddziaływania: Wzrostu 

liczby osób odwiedzających obszar w celach turystycznych o 5% do 2015 r., 

Wzrostu o 5% liczby miejscowości o zwiększonej atrakcyjności do roku 2015, 

Wzrostu ilości imprez organizowanych na terenie LGD, Wzrostu liczby osób 

odwiedzających obszar w celach turystycznych o 5% do 2015 r., Wzrostu o 5% 

liczby miejscowości o zwiększonej atrakcyjności do roku 2015, Wzrostu ilości 

imprez organizowanych na terenie LGD, Poziomu scholaryzacji (ukończenia szkół 

ponadgimnazjalnych i studiów) wśród społeczności lokalnej (5% populacji) do 

końca 2015 r., Wzrostu o 5% liczby mieszkańców deklarujących zadowolenie z 

poziomu życia na obszarze LGD, Wzrostu o 5% liczby mieszkańców deklarujących 

zadowolenie z poziomu życia na obszarze LGD, Wzrostu o 5% dochodów 

mieszkańców z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, Wzrostu o 5% 
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liczby mieszkańców deklarujących zadowolenie z poziomu życia na obszarze LGD, 

Wzrostu o 5% dochodów mieszkańców z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej. Podczas budowy nowej strategii rozwoju należy prawidłowo 

oszacować docelowe wartości wskaźników oraz w prawidłowy sposób ustalić 

wartość początkową. 

2. Jeden ze wskaźników produktu znajduje się na poziomie zerowym dot. Ilości 

kilometrów szlaków turystycznych oznakowanych, należy jednak mieć na uwadze 

iż na dzień 31.05.2015r. projekt współpracy akronim MONK, jest w trakcie 

weryfikacji w UMWO, w niedalekiej przyszłości istnieje prawdopodobieństwo że 

zostanie pozytywnie rozpatrzony, co poskutkuje wartością dodaną ww. 

wskaźnika. Należałoby w przyszłości częściej ogłaszać nabory tematyczne tzn. 

określić w ogłoszeniu o naborze zakres przedsięwzięć w ramach których 

beneficjenci mogą składać wnioski. Umożliwi to lepszą kontrolę nad realizacją 

określonych w LSR wskaźnikami. 

3. Poziom wypracowanych efektów/wskaźników jest na poziomie bardzo dobrym, 

przeprowadzona w 2011r. aktualizacja wskaźników w większości się sprawdziła, 

LGD Euro-Country w większości przewidziała stan końcowy realizacji 

poszczególnych wskaźników. 

4. LGD Euro-Country w celu polepszenia efektywności wdrażania LSR Euro-Country 

podjęło wiele działań, prowadziło kampanię promocyjno-informacyjną. W celu 

lepszego dotarcia do potencjalnych odbiorców LGD korzystało z takich metod 

przekazu jak: prasa, radio, internet, doradztwo, tablice promocyjne, organizacja, 

współorganizacja różnego rodzaju imprez na terenie, ulotki, różnego rodzaju 

publikacje, szkolenia, uczestnictwo w wystawach, targach itp. Tak szeroki 

wachlarz metod umożliwił mieszkańcom poznanie LGD Euro-Country, a tym 

samym umożliwił LGD lepszy kontakt z potencjalnym odbiorcą. 

5. Całkowity budżet LGD Euro-Country w ramach Osi 4 Leader na wdrażanie LSR 

wynosi: 6 404 940,00. Stopień wykorzystania pomocy finansowej w ramach  

poszczególnych działań jest na dobrym poziomie wynosi: dla tzw. Małych 

projektów 97%, dla „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej 91%, dla 
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,,Odnowy i rozwoju wsi” 80% oraz dla „Tworzenia i rozwóju 

mikroprzedsiębiorstw 45%. Najniekorzystniej prezentuje się działanie „Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 

6. W przyszłości należy koniecznie bardziej popracować nad sektorem 

gospodarczym w wymiarze informacyjnym, szkoleniowym i doradczym. W 

nawiązaniu do zapisów dot. PROW 2014-2020, mówiących, że 50% budżetu LSR 

na być przeznaczone na przedsięwzięcia dot. tworzenia lub utrzymania miejsc 

pracy11, z pewnością należy pogłębić pracę nad potencjalnymi beneficjentami z 

sektora gospodarczego i społecznego z uwagi na konieczność podniesienia  

jakości składanych wniosków, należy uprzedzić beneficjentów o bardzo długiej 

procedurze weryfikowania wniosków, pomagać w przygotowaniu pisma z 

uzupełnieniami oraz zbieraniu załączników. Przypominać o terminach składnych 

uzupełnień. 

7. 63% beneficjentów składających wnioski w ramach tzw. małych projektów 

pochodzi z sektora publicznego, można zauważyć niewielką różnorodność 

wnioskodawców. Największa część środków trafiła do beneficjentów z sektora 

publicznego, 33% do beneficjentów z sektora społecznego, a tylko 4% do sektora 

gospodarczego. Małą liczbę beneficjentów z sektora społecznego można m.in.: 

tłumaczyć brakiem dostępnych środków w budżecie beneficjentów na realizację 

projektów, bardzo niską liczbę beneficjentów z sektora gospodarczego bardzo 

wąskim zakresem zadań do realizacji w ramach tzw. małych projektów. 

8. Mając na uwadze „oddolną inicjatywę” Leadera, należy poświęcić więcej uwagi 

mniejszym beneficjentom dot. to działania tzw. Małe projekty. W nawiązaniu do 

zapisów dot. PROW 2014-2020, procedur realizacji projektów parasolowych 

przez LGD małe lokalne stowarzyszenia, osoby fizyczne oraz niesformalizowane 

grupy nie posiadające osobowości prawnej będą miały dostęp do środków – 

dotacji przeznaczonych na projekty parasolowe.  

9. Część wnioskodawców nie wywiązuje się z obowiązku składania ankiety 

monitorującej w biurze LGD Euro-Country. Pracownicy biura dzwonią i wysyłają 
                                                             
11 Regulamin Konkursu na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, Warszawa, 2015, str.5 
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pisma przypominające, niestety mimo wielu prób część wnioskodawców nie 

składa ankiet w biurze. Należałoby zawrzeć w oświadczeniu dołączanym do 

wniosku o przyznanie pomocy, iż beneficjent w przypadku realizacji operacji 

zobowiązuje się do wypełnienia oraz dostarczenia do biura LGD Euro-Country 

ankiety monitorującej oraz dokumentacji fotograficznej świadczącej o realizacji 

projektu do np. 10 dni po wypłacie środków, możliwe jest również wypełnienie 

ankiety w siedzibie wnioskodawcy.  

10. Pracownicy biura LGD udzielają doradztwa wszystkim zainteresowanym łącznie 

od początku działalności biura LGD Euro-Country do 31.05.2015r. udzielono 263 

osobom doradztwa. Lista osób korzystających z doradztwa pokazuje, iż 

mieszkańcy są świadomi możliwości skorzystania z pomocy  oraz wsparcia LGD 

Euro-Country. Liczba osób korzystających z doradztwa jest efektem sprawnie 

przeprowadzonej kampanii informacyjno- promocyjnej na terenie LGD Euro-

Country.  

11. Na podstawie odpowiedzi zawartych w przeprowadzonych ankietach 

ewaluacyjnych można stwierdzić, iż najwięcej mieszkańców zna LGD Euro-

Country z różnego rodzaju mediów (prasa, radio, internet, plakatów, ulotek itp.), 

co również świadczy o efektywnie przeprowadzonej kampanii promocyjno- 

informacyjnej. Duża część mieszkańców wie czym zajmuje się LGD Euro-Country- 

rozwojem obszarów wiejskich, uważa ze pracownicy biura chętnie i rzetelnie  

udzielają odpowiedzi na wszelkiego rodzaju zapytania. Należy również podkreślić 

ze wszystkie struktury organizacyjne LGD Euro-Country wypełniają swoje 

obowiązki rzetelnie i w należyty sposób, są zadowolone z osiągniętych 

wskaźników, większość jest zaangażowana w działania LGD Euro-Country.  
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