
ANKIETA MONITORUJĄCA 
BENEFICJENTÓW  

LGD "KRAINA RAWKI". 



Badanie zostało przeprowadzone w okresie 14- 31 stycznia 2019 roku. Wzięło w nim udział 18 
przedsiębiorców. Badanie miało na celu poznanie stopnia realizacji wskaźników przez 
beneficjentów poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. 

 

 Suma kwot pomocy przyznanych  w umowie - 2 025 104,00zł 
 Suma wypłaconych kwot (do dn. 31 stycznia 2019r.) przyznanych  w umowie - 765 832,47zł 

Odpowiedzi ankietowanych na pytanie, „Które cele i przedsięwzięcie Pan/Pani realizuje?” 

39% 

44% 

17% 

Cel 2. Obszar LGD „Kraina Rawki” atrakcyjny dla inwestorów.; Cel 
szczegółowy 2.1 Mieszkańcy „Krainy Rawki” napędzają gospodarkę 
regionu. PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Organizacja doradztwa 
prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy z 
budżetu LGD 
Cel 2. Obszar LGD „Kraina Rawki” atrakcyjny dla inwestorów.; Cel 
szczegółowy 2.1 Mieszkańcy „Krainy Rawki” napędzają gospodarkę 
regionu. PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2 Organizacja doradztwa 
prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy z 
budżetu LGD 
Cel 3. LGD „Kraina Rawki” turystyczną marką regionu. Cel 
szczegółowy 3.1 Wzrost kompetencji turystycznych mieszkańców 
obszaru LGD „Kraina Rawki” PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1 Podejmowanie 
lub rozwój działalności mających na celu świadczenie usług 
noclegowych w ty 



Wskaźniki realizacji operacji (LSR) – rezultat (wartość docelowa wskaźnika zgodnie 
 z umową) 

W wyniku rozwinięcia działalności mających na celu świadczenie usług noclegowych w tym podejmowanie 
działalności przez osoby z grup defaworyzowanych zgodnie z umową zostaną utworzone 4 miejsca pracy. 
Łącznie w wyniku podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy 
ma powstać 28 miejsc pracy. 

Wskaźnik rezultatu 
Wartość wskaźnika rezultatu  

w operacji/ zadaniu 

Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku podjęcia działalności 
gospodarczej (z wyłączeniem działalności polegającej na 
tworzeniu miejsc noclegowych).  

8 

Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku rozwinięcia istniejącej 
działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności polegającej 
na tworzeniu miejsc noclegowych). 

16 

Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku.  operacje w trakcie realizacji 



Nazwa wskaźnika Dezagregacja 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

zgodnie z umową 

Jednostka miary 

Wartość wskaźnika 

osiągnięta w wyniku 

realizacji operacji do 

31.01.2019r. 

Liczba utworzonych 

miejsc pracy 

Ogółem 28 pełny etat średnioroczny 21 

Kobiety 8 pełny etat średnioroczny 5 

Mężczyźni 20 pełny etat średnioroczny 16 

Osoby młode do 

ukończenia 25 roku życia 
16 pełny etat średnioroczny 11 

Osoby powyżej 50 roku 

życia 
5 pełny etat średnioroczny 4 

Liczba utrzymanych 

miejsc pracy 

Ogółem 46 pełny etat średnioroczny 46 

Kobiety 7 pełny etat średnioroczny 7 

Mężczyźni 39 pełny etat średnioroczny 39 

Liczba nowych miejsc 

noclegowych 
- 45 sztuka 44 

Wskaźniki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) realizowane przez 
Beneficjenta  



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące problemów w realizacji 
operacji (od momentu złożenia wniosku do LGD Kraina Rawki do płatności 
końcowej) 

Problemy w realizacji operacji 

Podejmowanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej 

- „Krótkie terminy do usunięcia niedociągnięć/ 
błędów według zaleceń UM.” 

- „Długość i skomplikowanie rozliczenia.” 

- „Długi czas oczekiwania na płatności.” - „Skomplikowana procedura przetargowa na 
zakup maszyny oraz długi czas oczekiwania na 
zamówione maszyny i urządzenia.” 

- „Zbyt wiele osób do kontaktu w UM. Brak 
jednego opiekuna sprawy.” 

- „Skomplikowane formalności, np. Każda 
zmiana wymaga aneksowania umowy. Każde 
aneksowanie umowy wymaga zasięgnięcia 
opinii w LGD. Mając gotową opinię należy 
przedłożyć ją w Urzędzie Marszałkowskim.” 



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Skąd dowiedział/a się Pan/i  
o możliwości składania wniosków w LGD? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź,  
a w przypadku trudności z wybraniem jednego źródła informacji, proszę wybrać 
to, które było dla Pana/i kluczowe w podjęciu decyzji o składaniu wniosku). 

22% 

33% 

33% 

0% 
6% 

6% 
Ze strony internetowej LGD 

Z bezpośrednich kontaktów z 
członkami LGD 

Od innych osób 

Z materiałów drukowanych 
(ulotki,broszury, ogłoszenia) 

Z mediów tradycyjnych 
(prasa, radio,telewizja) 

Z portalu 
społecznościowegoFacebook 



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na złożenie 
wniosku o przyznanie pomocy finansowej do LGD? (Proszę zaznaczyć wszystkie 
odpowiedzi, które oddają Pana/i opinię).” 

36% 

40% 

16% 

4% 
4% 

Było to jedyne źródło  
finansowania mojego/naszego 
projektu 
Chciałe(a)m/Chcieliśmy skorzystać 
z nadarzającej się okazji 
otrzymania środków 
Zostaliśmy zachęceni do złożenia 
wniosku przez LGD 

Współpracuję/współpracujemy z 
LGD od dłuższego czasu 

Nie otrzymałe(a)m/otrzymaliśmy 
dofinansowania z innych 
środków/innego programu 



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „ Czy na etapie składania wniosku korzystał/a Pan/i 
z jakiejś formy wsparcia ze strony LGD?” 

89% 

11% 

TAK 

NIE 



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielone 
przez LGD na etapie składania wniosku w poszczególnych wymiarach?” 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Ogólna ocena satysfakcji z udzielonego wsparcia 

Skuteczność proponowanych rozwiązań 

Pomoc w doborze właściwego rozwiązania 

Wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania 

Wiedza posiadana przez pracowników obsługi 

Szybkość obsługi 

Kultura osobista osoby z biura LGD, z którą Pan/i 
współpracował/a 

1 - Zdecydowanie źle 

2 

3 

4 

5 - Zdecydowanie dobrze 



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „ Czy współpraca z LGD miała wpływ na 
skuteczne aplikowanie o środki w ramach PROW?” 

67% 

33% Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Trudno powiedzieć 

Raczej nie 

Zdecydowanie nie 



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Poniżej znajduje się lista stwierdzeń, 
dotyczących procedur oraz kryteriów wyboru operacji w LGD. Proszę zaznaczyć 
na ile zgadza się Pan/i z podanymi stwierdzeniami.” 
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Procedury wyboru projektów są 
przejrzyste i nie mam problemu z ich 

zrozumieniem 

Kryteria wyboru projektów są przejrzyste 
i nie mam problemu z ich zrozumieniem 

Kryteria wyboru projektów są 
sprawiedliwe 

1 - zdecydowanie nie zgadzam się 2 3 4 5 - zdecydowanie się zgadzam 



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „ Czy na etapie składania, realizacji lub rozliczania 
projektu pojawiły się jakieś problemy wpływające negatywnie na jego przebieg bądź rezultaty?” 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Miałem/miałam problemy bezpośrednio związane z przedmiotem 
operacji 

Miałem/miałam problemy finansowe związane z realizacją operacji 

Miałem/miałam problemy formalno-prawne z realizacją operacji 

Miałem/miałam problemy personalne (np. z pracownikami, 
członkami/ partnerami itp.) 

Pojawiły się problemy z terminową realizacją harmonogramu 
operacji 

Miałem/miałam niewystarczającą wiedzę lub trudności w dostępie 
do informacji umożliwiających bezproblemową realizację operacji 

Tak Nie Trudno powiedzieć 

Etap aplikowania. 



Etap realizacji. 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Miałem/miałam problemy bezpośrednio związane z przedmiotem 
operacji 

Miałem/miałam problemy finansowe związane z realizacją operacji 

Miałem/miałam problemy formalno-prawne z realizacją operacji 

Miałem/miałam problemy personalne (np. z pracownikami, 
członkami/ partnerami itp.) 

Pojawiły się problemy z terminową realizacją harmonogramu 
operacji 

Miałem/miałam niewystarczającą wiedzę lub trudności w dostępie 
do informacji umożliwiających bezproblemową realizację operacji 

Tak Nie Trudno powiedzieć 



Etap rozliczenia. 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Miałem/miałam problemy bezpośrednio związane z przedmiotem 
operacji 

Miałem/miałam problemy finansowe związane z realizacją operacji 

Miałem/miałam problemy formalno-prawne z realizacją operacji 

Miałem/miałam problemy personalne (np. z pracownikami, 
członkami/ partnerami itp.) 

Pojawiły się problemy z terminową realizacją harmonogramu 
operacji 

Miałem/miałam niewystarczającą wiedzę lub trudności w dostępie 
do informacji umożliwiających bezproblemową realizację operacji 

Tak Nie Trudno powiedzieć 



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Jeżeli w pytaniu nr 14 (powyżej) udzielił/a Pan/i 
przynajmniej jednej odpowiedzi „tak”, proszę opisać krótko, czego konkretnie dotyczył problem 
oraz, czy i jak został rozwiązany.” 

Podejmowanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej 

PROBLEM CZY I JAKIE ZASTOSOWANO 
ROZWIĄZANIE 

PROBLEM CZY I JAKIE ZASTOSOWANO 
ROZWIĄZANIE 

1. „Podczas remontu starego 
budynku wynikały dodatkowe 
prace nieujęte w kosztorysie” 

1. „Tak, wykonanie robót 
niezbędnych do realizacji 
projektu” 

1. „Rozliczenia wniosku o 
płatność” 

1. „Wielokrotne poprawianie 
wniosku” 

2. „Niespójne instrukcje 
wypełniania wniosków i 
biznesplanu między LGD i 
Urzędem Marszałkowskim.” 

2. „Wezwanie do naniesienia 
poprawek przez Urząd 
Marszałkowski.” 

2. „Problem dotyczył 
skomplikowanej procedury 
przetargowej na zakup 
specjalistycznej maszyny w 
związku z tym czas oczekiwania 
bardzo się wydłużył .” 

2. „Jedynym wyjściem było 
przebrnięcie przez procedurę 
przetargową .” 

3. „Realizacja operacji 
przedłużyła się na tyle, że 
płatność końcowa nie została 
jeszcze zrealizowana.” 

3. „Problemy są w trakcie 
rozwiązywania.” 

3. „Bardzo małe zainteresowanie 
ze strony producentów 
(sprzedawców) maszyn pod kątem 
dofinansowań ze względu na 
długie procedury ofertowe a 
gwarancje końcowej sprzedaży 
bardzo małe.” 

- 



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Jaka jest Pana/i zdaniem skuteczność 
działania biura LGD?” 
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Działania animacyjne (udział w 
wydarzeniach kulturalnych i 

rekreacyjnych, organizacja takich 
wydarzeń itp 

Komunikacja z mieszkańcami 
obszaru LGD 

Działalność informacyjna i 
promocyjna w Internecie 

Działalność informacyjna i 
promocyjna na spotkaniach 

1 - najniższa  2 3 4 5 - najwyższa 



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „. W jakim stopniu zgadza się Pan/i  
z następującymi stwierdzeniami?” 
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Jestem poinformowany o aktualnych działaniach LGD 

LGD jest otwarte na współpracę z innymi podmiotami 

LGD pyta mieszkańców o ich potrzeby i konsultuje kierunki rozwoju obszaru 
na którym działa 

Działalność LGD jest potrzebna 

Bez LGD obszar rozwijałby się gorzej 

Widzę na obszarze gminy inwestycje i działania finansowane ze środków 
LGD 

Dzięki LGD mieszkańcy są bardziej skłonni do podejmowania działań 
przedsiębiorczych 

Dzięki działalności LGD gmina w której mieszkam jest bardziej znana w 
okolicy 

Poprzez Lokalną Strategię Rozwoju mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na 
to co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu 

Lokalna Strategia Rozwoju odpowiada realnym potrzebom obszaru 

Mieszkańcy chcą ,aby działania zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju były kontynuowane 

Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam  Zdecydowanie się zgadzam 


