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1. Wstęp 

Ewaluacja i zasady jej prowadzenia w LGD wynikają z wytycznych nr 5/3/2017 Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 sierpnia 2017 roku oraz zastępujących je wytycznych nr 

10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.05.2022 r. – zwanych dalej „wytycznymi 

MRiRW”. Planowane cele, metody i narzędzia ewaluacyjne mieszczą się z w zakresie 

wytyczonym przez Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju z marca 

2017 roku. Niemniej potrzeba ewaluacji wynika również z samego procesu realizacji Strategii 

oraz konieczności ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiej jakości podejmowanych interwencji. 

Zmiany społeczne i gospodarcze sprawiają, że konieczna jest analiza Strategii pod kątem jej 

aktualności, ale także sprawności i efektywności jej dotychczasowej realizacji oraz 

użyteczności podejmowanych działań i przyjmowanych rozwiązań. Rzetelne ocenienie 

Strategii na tym etapie wdrażania wymaga nie tylko przyjrzenia się uzyskanym efektom, ale 

także samemu procesowi, aby można było zidentyfikować elementy wymagające poprawy. 

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w procesie aktualizacji Strategii oraz innych 

dokumentów Stowarzyszenia, ale również uwzględnione przez LGD w kolejnym okresie 

programowania 2021-2027. 

Niniejszy raport jest zwieńczeniem ewaluacji prowadzonej w LGD pomiędzy styczniem a 

czerwcem 2022 roku. Jednak dane wykorzystane w raporcie pochodzą z różnych okresów od 

rozpoczęcia realizacji strategii w 2016 roku do 31 grudnia 2021.  Oprócz danych z monitoringu 

prowadzonego systematycznie przez organy LGD, w planach komunikacji określone są 

konkretne działania mające na celu pozyskiwanie informacji oraz dzielenie się nimi z 

interesariuszami i ze społecznością. Działania te, szczególnie polegające na ankietowaniu 

odpowiednich grup respondentów, prowadzone były przez LGD systematycznie, według 

harmonogramu zapisanego w planie komunikacji.  

Większość procesu zbierania danych potrzebnych do ewaluacji spoczywa na pracownikach 

Lokalnej Grupy Działania. Bez nich, ich systematycznej pracy i zaangażowania nie udałoby się 

zgromadzić materiału do napisania niniejszego dokumentu. Podziękowania należą się nie tylko 

Pani Prezes, pracownikom, i członkom Zarządu ale także zaangażowanym w wywiady 

członkom Rady, uczestnikom spotkań grupowych, wnioskodawcom i beneficjentom. Nie 

można zapomnieć również o szeregowych członkach Stowarzyszenia, sympatykach oraz 

wszystkich respondentach, którzy rzetelnie wypełniali ankiety.  
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2. Streszczenie najważniejszych wyników badania 

 

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana w 2015 roku, a jej realizacja rozpoczęła się w 

roku kolejnym. Diagnoza społeczna pozwoliła na określenie jednego celu głównego Wzrost 

konkurencyjności i atrakcyjności oraz równoważenie rozwoju  społeczno-gospodarczego 

obszaru LSR oraz wyłonienie 3 celów szczegółowych:  

1. Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR 

2. Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru LSR 

3. Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wspieranie włączenia społecznego i 

aktywizacja  mieszkańców na obszarze LSR 

Do celów szczegółowych przyporządkowano przedsięwzięcia, a do wszystkich rodzajów celów 

odpowiadające im wskaźniki (oddziaływania, rezultatu i produktu). Poszczególne 

przedsięwzięcia realizowane były w różnorodnych formach wdrożenia: trybie konkursowym, 

projektach współpracy oraz projekcie własnym. 

Podstawowym sposobem rozliczenia postępów Strategii jest weryfikacja osiągania 

wskaźników oraz postępów realizacji planu finansowego. Z uwagi na to, że proces realizacji 

strategii ciągle trwa, zdecydowano na ustalenie daty granicznej na 31 grudnia 2021 roku. Rodzi 

to pewne komplikacje natury rozliczeniowej. Nie możemy ostatecznie potwierdzić osiągnięcia 

wskaźników ponieważ niektóre operacje są na etapie rozliczenia, inne na etapie weryfikacji, a 

część naborów zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. Już teraz wiadomo, że wskaźniki 

oddziaływania, dla celu głównego zostały osiągnięte. Według dostępnych danych i informacji 

można stwierdzić, że zachodzą uzasadnione przypuszczenia co do tego, że całość Strategii 

zostanie zrealizowana w zakładanym czasie (2024 rok). W przypadku zaistnienia utrudnień 

władze LGD oraz pracownicy biura mają doświadczenie i wiedzę umożliwiającą modyfikację 

planu działania, tak by osiągnąć zakładane cele.  

Głównym celem Strategii jest dokonanie pozytywnego wpływu na dobrostan lokalnej 

społeczności. Wymaga to precyzyjnej i wiarygodnej wiedzy na temat tej społeczności. 

Diagnoza dokonana w 2015 roku wymaga po 7 latach pewnej weryfikacji.  

Dane statystyczne pozyskane z GUS pokazują, że na obszarze LGD zachodzą niekorzystne 

zmiany demograficzne. Wyludnianie oraz starzenie się społeczeństwa dotyka większość gmin 

partnerskich. Poprawia się za to sytuacja gospodarcza monitorowana poprzez wzrost liczby 

przedsiębiorstw, spadek bezrobocia, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób otrzymująca 

pomoc społeczną.  

Z kolei badania satysfakcji z zamieszkiwania na obszarze pokazują dużą dozę optymizmu. 

Dominują zdania, że warunki życia w poszczególnych gminach są zadawalające. Ocena 

większości wymiarów funkcjonowania została oceniona pozytywnie. Stąd stosunkowo 

niewielki procent respondentów, którzy rozważają zmianę miejsca zamieszkania.  
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Ocena działania LGD dokonana przez wnioskodawców jest na bardzo wysokim poziomie. 

Dotyczy to przede wszystkim funkcjonowania biura LGD. Według ankietowanych nie ma 

zazwyczaj problemu ze skontaktowaniem się z pracownikami, godziny pracy są dogodne, a 

strona internetowa przyjazna i funkcjonalna. Sami pracownicy zostali pochwaleni za 

uprzejmość i pozytywne podejście do klientów, za kompetencje i wiedzę. Opinie takie 

udzielane przez klientów, którzy uczestniczyli w procesie wnioskowania i (najczęściej) 

doradztwa stanowią wiarygodne źródło w wysokiej ocenie tego organu LGD.  

Weryfikacja danych monitoringowych wykazała ponadto, że LGD konsekwentnie realizowała 

plan komunikacji. Dotyczy to wszystkich jego aspektów, zarówno dotyczących procesu 

ogłaszania i realizowania naborów jak i związanych z aktywizacją oraz promocją LGD. Podobnie 

konsekwentnie realizowano plan szkoleń.  

LGD położyła duży nacisk na projekty współpracy, które pozwoliły na wzmocnienie potencjały 

turystycznego oraz dziedzictwa lokalnego. Obecnie realizowany projekt zakłada również 

operacje inwestycyjne związane z utworzeniem punktów wypoczynku i rekreacji na obszarze 

partnerskich grup działania. 
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji. 

 

3.1. Cel główny i cele szczegółowe badania 

Celem głównym badania jest przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność.  

Cele szczegółowe: 

 Wypełnienie obowiązku przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej (zgodnie z 

wytycznymi MRiRW). 

 Uzyskanie użytecznych informacji na temat wdrożenia LSR. 

 Opracowanie rekomendacji oraz planu ich wdrożenia. 

 Wykorzystanie wyników badań społecznych we wstępnej konceptualizacji kolejnej LSR 

 

3.2. Zakres  przedmiotowy badania 

Realizacja LSR: stopień realizacji celów i wskaźników, stopień realizacji wybranych operacji, 

wykorzystania budżetu, jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur, 

oddziaływanie realizacji LSR na rozwój lokalny, bariery realizacji LSR, jakość procesu 

partycypacji, operacji i procedur. 

Działalność biura: efektywność pracy biura i organów LGD, ocena przebiegu konkursów, 

ocena sposobu przepływu informacji, efektywność promocji i aktywizacji lokalnej 

społeczności, innowacyjność, proces rozwoju pracowników, efektywność animacji i 

doradztwa, ochrona danych osobowych, jakość procesu archiwizacji i monitoringu. 

Funkcjonowanie partnerstwa: jakość podejmowanych uchwał, skuteczność nadzoru nad 

biurem LGD, jakość reakcji na zmieniające się warunki, umiejętność współpracy i atmosfera 

pracy, skuteczność działań strategicznych, jakość współpracy regionalnej i ponadregionalnej, 

jakość relacji z otoczeniem i promocji. 

 

3.3. Kryteria ewaluacyjne 

Kryteria ewaluacyjne stosowane w badaniach to: skuteczności bezpośrednio pozwalająca 

ocenić, na ile efektywne są działania w zakresie osiągania celów określonych w dokumentach 

programowych oraz jak skuteczna jest działalność biura LGD. Z kryterium skuteczności 

powiązane jest również kryterium użyteczności, które rozumiane jest, jako kryterium 

pozwalające ocenić stopień zaspokojenia istotnych potrzeb grup docelowych lub 

przyczynienia się do rozwiązania problemów, niezależnie od tego, czy były one 

zasygnalizowane przez cele interwencji. Zastosowane będzie także kryterium trwałości. 
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Trwałość – w przypadku tego badania – pozwoli ocenić, w jakim stopniu pozytywne efekty 

zrealizowanych interwencji (na poziomie celów) mogą trwać po zakończeniu finansowania 

zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tych projektów na proces 

rozwoju społeczności lokalnej w dłuższym okresie. 

 

3.4. Pytania badawcze 

Zgodnie z wytycznymi MRiRW opracowane zostaną odpowiedzi na poniższe pytania badawcze 

zgrupowane w kategorie analityczne: 

Ocena wpływu na główny cel LSR (jeśli inny niż obszary poniżej)  

 Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników LSR?  

Ocena wpływu na kapitał społeczny  

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości?  

Przedsiębiorczość  

 W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

 Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR jest 

wskazane?  

Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

 W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 

turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego?  

Grupy defaworyzowane  

 Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w 

ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

 Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa i 

wykluczenia społecznego?  

Innowacyjność  

 W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

Projekty współpracy  

 Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

 Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości?  
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Ocena funkcjonowania LGD  

 Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną 

realizację LSR?  

 Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych)?  

 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR?  

Ocena procesu wdrażania  

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

 Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste i 

przyjazne dla beneficjentów?  

 Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)?  

 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o 

procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

Wartość dodana podejścia LEADER 

 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie?  

 Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest w dostateczny 

sposób wykorzystywany i promowany?  

 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 

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

wzmocnienia?  

 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie 

lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 
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4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania 

 

Przeprowadzenie badania wymagało zebrania informacji pochodzących z szeregu 

rozproszonych źródeł, dokonania ich analizy, a następnie wypracowania rekomendacji na 

poziomie eksperckim. Implikuje to konieczność zastosowania w badaniu szerokiego 

instrumentarium metod i technik badawczych, dzięki którym możliwe było zgromadzenie 

kompletnego i wiarygodnego materiału badawczego dotyczącego efektów realizacji LSR. W 

związku z powyższym, zaplanowano realizację badania z wykorzystaniem koncepcji 

triangulacji metodologicznej.  

Triangulacja to zróżnicowanie źródeł danych, metod badawczych i perspektyw badawczych, 

dzięki któremu możliwe jest zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i 

poddanie go kompleksowej analizie i ocenie. Triangulacja została zastosowana odnośnie do: 

 źródeł danych: przeanalizowane zostały zarówno dokumenty zastane różnego typu, jak 

i dane pochodzące ze wcześniejszych badań; zostały one uzupełnione danymi 

pierwotnymi; 

 metod badawczych: łączenie różnych metod badawczych w badaniu tych samych 

zagadnień, co pozwoliło na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu; 

podejście to pozwoliło też wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej 

ograniczeniu ich słabości; 

 perspektyw badawczych: ewaluacja została przeprowadzona przez pracowników biura 

LGD oraz przez zewnętrznych doświadczonych badaczy, co pozwoliło uzyskać bogatszy 

i bardziej wiarygodny obraz badanych zagadnień.  

Poza tym zastosowany został partycypacyjny model badania, którego ideą jest jak 

najszersze zaangażowanie społeczności, zarówno na etapie przygotowania badania, 

jego realizacji, jak i wnioskowania i rekomendacji. 

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego i podmiotowego badania niezbędne było 

zastosowanie holistycznego podejścia do metod i technik badawczych. W każdym z zamierzeń 

badawczych: realizacji strategii, działaniu LGD oraz funkcjonowaniu biura zastosowane zostały 

cztery metody lub techniki badawcze: 

Badanie źródeł zastanych (desk research) 

To metoda zbierania, analizy i interpretacji danych wytworzonych niezależnie od działań 

badawczych prowadzonych w czasie ewaluacji. Często nazywa się ją analizą danych wtórnych. 

Dane te można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze z nich znaleźć można w 

dokumentacji własnej instytucji. Nie zawsze odpowiadają bezpośrednio na pytania badawcze 

ale w znaczącym zakresie pozwalają na poznanie kontekstu funkcjonowania LGD.   

Z kolei dane zewnętrzne, dane wtórne to efekty działalności innych instytucji w dziedzinie 

pozyskiwania informacji. Dzięki rozwojowi Internetu dostęp do tych zasobów jest obecnie 
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niezwykle łatwy i trudności należy szukać nie w ilości danych, ale ich segregacji. Potrzebne 

informacje można pozyskiwać od instytucji państwowych powołanych do zbierania informacji. 

Serwis internetowy GUS zawiera nieprzebrane ilości danych o funkcjonowaniu gospodarki, 

instytucji, firm i organizacji. Bank Danych Lokalnych, który jest największym w Polsce 

uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, 

społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako 

podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i 

podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych. Jednakże w wielu 

przypadkach dane ze źródeł zastanych są niewystarczające, zbyt powierzchowne, zbyt ogólne 

lub nieaktualne, by na nich poprzestać, dlatego zwykle potrzebne są działania dla pozyskania 

danych pierwotnych. 

Źródła danych zastanych wykorzystywanych w ewaluacji LGD 

 dane statystyczne 

 dane urzędowe 

 dane gromadzone na portalach społecznościowych 

 dane zastane w Lokalnej Grupie Działania 

 dane ankiet doradztwa i ankiet oceny szkolenia 

 dane realizacji planu komunikacji 

 dane z ankiet zadowolenia mieszkańców, rozpoznawalności LGD i funkcjonowania LGD 

systematycznie gromadzone przez biuro LGD  

Ankiety metodą CAWI 

Najpopularniejszą metodą pozyskiwania danych pierwotnych są badania kwestionariuszowe. 

Polegają one na zadawaniu pytań pojedynczym osobom, ale w perspektywie zainteresowań 

znajdują się zagregowane dane ogólne dla wszystkich badanych. Pierwszym etapem tego typu 

badań jest sformułowanie pytań. Proces ten polega na postawieniu pytań ogólnych, zazwyczaj 

na etapie konceptualizacji badań. Z nich z kolei wyprowadzamy pytania szczegółowe. Odbywa 

się to poprzez identyfikację wskaźników, które będą nas informować o występowaniu i 

nasileniu zjawiska. W przypadku ewaluacji zewnętrznej prowadzonej zgodnie z wytycznymi 

MRiRW zakres pytań został wstępnie określony w załącznikach do podręcznika ewaluacji. 

Niemniej z uwagi na pewne niedociągnięcia dokumentu część pytań została poprawiona i 

zmodyfikowana. Ponadto jak wskazano we wstępie Podręcznika ma on charakter pomocniczy 

nie obowiązkowy w stosunku do wytycznych MRiRW.  

Badania ankietowe były prowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview). To 

badanie ankietowe przeprowadzane w Internecie. Opracowane narzędzie badawcze 

(kwestionariusz ankiety) wprowadzane jest do komputera w formie umożliwiającej 

wypełnienie ankiety na stronie internetowej użytkownika. Badania tego typu są stosunkowo 

tanie, nie wymagają również zaangażowania wielu realizatorów. Współczesne narzędzia 

umożliwiają tworzenie skomplikowanych i atrakcyjnych ankiet. Można dopasować je w 
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wymiarze graficznym i estetycznym. Dobór próby jest możliwy dwiema metodami. Ankietę 

można wysłać pod określone adresy mailowe, co w pewnym stopniu jest odpowiednikiem 

ankiety pocztowej wraz z jej zaletami i wadami. Innym sposobem jest zamieszczenie jej na 

stronie internetowej lub jako „wyskakujące okienko”. Metoda ta uniemożliwia kontrolę nad 

doborem próby, który jest faktycznie doborem przypadkowym, dodatkowo obarczonym 

błędem struktury społecznej i demograficznej użytkowników Internetu. 

W badaniach ewaluacyjnych zastosowano obydwie techniki w zależności od badanych grup.  

 Grupa nr 1: wnioskodawcy i beneficjenci. 

Z tego względu, że dostępne są dane kontaktowe do tych osób możliwe było wykorzystanie 

aplikacji wysyłającej unikalne linki do ankiety internetowej na zdefiniowane wcześniej adresy 

mailowe. W tym przypadku nie obliczano minimalnej liczebności próby gdyż traktowano to 

badanie jako masowe, z założeniem przebadania całej populacji.  

Łącznie przebadano 45 osób.  

 Grupa nr 2: mieszkańcy obszaru LSR. 

Pozyskanie opinii reprezentatywnej grupy mieszkańców nie jest możliwe w ramach zasobów, 

którymi dysponuje Zleceniodawca, dlatego opracowano procedurę zbliżoną do takiej, która 

pozwoli na identyfikację podglądów i opinii mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących 

w skład Partnerstwa.  

Linki do ankiet zostały rozesłane (przy wsparciu pracowników Biura LGD) do gmin partnerskich 

z prośbą o wstawienie linku na stronę internetową gminy. Dzięki temu zabiegowi pozyskane 

zostały dane z poszczególnych gmin odpowiadających obszarowi LSR.  

Łącznie przeprowadzono 395 ankiet. Z uwagi na charakter badań CAWI dokonano weryfikacji 

braków danych i do dalszej analizy przeznaczono 224 ankiety.  
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Wykres 1. Procent ankiet z poszczególnych gmin 

 

Źródło: badania własne 

 

Wywiady pogłębione (IDI i TDI) 

To technika badań jakościowych, w której badacz prowadzi rozmowę z respondentem. Nie jest 

to jednak zwykła rozmowa, ale opiera się ona na przygotowanym wcześniej scenariuszu. 

Dokument ten nie musi zawierać konkretnych pytań, lecz wytyczne, jakie tematy rozmowy 

należy podjąć. Wywiad ma strukturę swobodną, mniejsze znaczenie ma kolejność zadawanych 

pytań a większe uzyskanie określonych informacji. Tematy są eksplorowane bardzo dogłębnie, 

prowadzący wywiad dopytuje i stara się zrozumieć, nie tylko fakty, ale motywy zachowania 

badanego. Zasadniczą rolę w badaniu odgrywają umiejętności i doświadczenie osoby 

prowadzącej wywiad. Ponieważ wywiady pogłębione są rozmową sam na sam z 

respondentem, prowadzący musi zdobyć jego zaufanie, by uzyskać czasami bardzo osobiste 

informacje. Wywiady indywidualne stosuje się gdy zachodzi potrzeba eksploracji pola 

zainteresowań, przygotowania do konstruowania narzędzi jakościowych lub do interpretacji 

trudnych do wyjaśnienia wyników badań ilościowych. Wywiady prowadzone były metodą TDI 

(telefoniczny wywiad pogłębiony) przede wszystkim ze względu na oczekiwania 

respondentów oraz krótki czas na realizację tego zadania.  
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Wywiady prowadzono z następującymi osobami: 

 2 wywiady z członkami Rady 

 3 wywiady z wnioskodawcami realizującymi projekty 

 3 wywiady z wnioskodawcami, których projekty nie są realizowane 

 Wywiad z kierownikiem Biura 

 Wywiady z przedstawicielami gmin (po 1 z gminy) 

 

Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI fokus) 

Tym różni się od wywiadu indywidualnego, że prowadzący badanie, nazywany moderatorem, 

przepytuje jednocześnie grupę kilku osób. Zazwyczaj grupy fokusowe mają liczebność od 8 do 

12 osób, lecz w specyficznych przypadkach może być ich mniej lub więcej. Ważną cechą grupy 

jest jej homogeniczność - powinno się unikać zróżnicowania grup ze względu na płeć, wiek, 

status społeczny czy różnice intelektualne. Wynika to z zasadniczego celu prowadzenia badań 

tą metodą, czyli wewnętrznej dyskusji grupowej i interakcji w grupie. Dzięki tej metodzie 

można w tym samym czasie zdobyć informacje od kilku osób, pogłębiając ją dodatkowo o 

spostrzeżenia dotyczące dyskusji pomiędzy uczestnikami.  

Wywiady tą metodą charakteryzują się większym skomplikowaniem organizacyjnym. 

Wymagane jest zebranie odpowiedniej grupy osób w jednym miejscu o jednym czasie. Często 

na spotkanie zaprasza się więcej osób i prowadzi się selekcję tych, którzy lepiej pasują do 

profilu grupy i dają większą rękojmię udzielania informacji i wymiany zdań. Wywiady grupowe, 

z uwagi na dyskusję wielu osób, muszą być rejestrowane co umożliwia późniejsze 

zidentyfikowanie, jak kształtowała się rozmowa, która osoba wypowiadała dane poglądy i jak 

te poglądy zmieniały się w trakcie dyskusji. Zogniskowane wywiady grupowe realizuje się w 

specjalnych pomieszczeniach zwanych fokusowniami, które są wyposażone w weneckie lustra 

umożliwiające zleceniodawcy obserwację wywiadu. W miejscowościach, gdzie nie ma 

fokusowni stosuje się technikę wywiadów naturalnych.  

Wywiad prowadzono w grupie pracowników biura LGD, członków Zarządu, członków Rady 

wnioskodawców oraz członków Partnerstwa. 

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) prowadzony w ramach ewaluacji pozwala pozyskać 

informacje w skumulowany sposób. Dodatkowo wartość pozyskanych informacji wzmocniona 

jest poprzez odpowiednie wykorzystanie procesów grupowych. 
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5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją. 

5.1. Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju 

 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” obejmuje obszar określony 

granicami administracyjnymi ośmiu gmin, w tym siedmiu z powiatu włodawskiego (Hanna, 

Hańsk, Stary Brus, gmina miejska Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki) 

i jednej z powiatu chełmskiego (Ruda Huta) położonych na terenie województwa lubelskiego. 
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Tabela 1. Ludność. 

 

 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym  

Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 
Razem 

Nazwa Gminy Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety suma 

Miasto Włodawa 1 188 1 043 3 941 3 462 1 016 2 265 6 145 6 770 12 915 

Gmina Włodawa 614 534 1 982 1 657 451 785 3 047 2 976 6 023 

Ruda-Huta 406 384 1 543 1 221 314 606 2 263 2 211 4 474 

Wola Uhruska 304 261 1 293 1 070 277 612 1 874 1 943 3 817 

Hańsk 344 339 1 251 1 012 256 478 1 851 1 829 3 680 

Hanna 215 200 952 759 224 441 1 391 1 400 2 791 

Wyryki 222 181 870 675 194 387 1 286 1 243 2 529 

Stary Brus 179 186 685 539 182 299 1 046 1 024 2 070 

Suma 3 472 3 128 12 517 10 395 2 914 5 873 18 903 19 396 38 299 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

Tabela 2. Struktura ludności 

 

 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym  

Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 
Razem 

Nazwa Gminy Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

Miasto Włodawa 53% 47% 53% 47% 31% 69% 48% 52% 

Gmina Włodawa 53% 47% 54% 46% 36% 64% 51% 49% 

Ruda-Huta 51% 49% 56% 44% 34% 66% 51% 49% 

Wola Uhruska 54% 46% 55% 45% 31% 69% 49% 51% 

Hańsk 50% 50% 55% 45% 35% 65% 50% 50% 
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Hanna 52% 48% 56% 44% 34% 66% 50% 50% 

Wyryki 55% 45% 56% 44% 33% 67% 51% 49% 

Stary Brus 49% 51% 56% 44% 38% 62% 51% 49% 

Suma 53% 47% 55% 45% 33% 67% 49% 51% 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Według danych GUS obszar gmin objętych Lokalną Grupą Działania Polska Dolina Bugu 

zamieszkiwało w 2013 roku 40 139 osób – do 2020 roku liczba ludności zmniejszyła się na całym 

obszarze o 4,6%, to jest o 1840 osób. Ogółem 60% ludności obszaru stanowi ludność w wieku 

produkcyjnym, 17% - przedprodukcyjnym, a 23% - poprodukcyjnym. Wśród mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym dwie trzecie to kobiety, a w mieście Włodawa ich odsetek sięga 70%. W dwóch 

młodszych segmentach dominują mężczyźni. 

Tabela 3. Gęstość zaludnienia 

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Włodawa 755 747 743 736 727 719 

Gmina Włodawa 25 25 25 25 25 25 

Ruda-Huta 42 41 41 40 40 40 

Wola Uhruska 26 26 25 25 25 25 

Hańsk 22 21 21 21 21 21 

Hanna 22 21 21 21 20 20 

Wyryki 12 12 12 12 12 11 

Stary Brus 16 16 16 16 16 16 

Średnia województwa 

lubelskiego 
          83 

Średnia dla gmin LGD 
            

115   

            

114   

              

113   

              

112   

            

111   

            

110   

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Średnia gęstość zaludnienia w gminach obszaru LGD jest wyższa niż dla województwa 

lubelskiego, jednak wpływa na to wyłącznie gęstość zaludnienia w mieście Włodawa – dla gmin 

wiejskich z wyłączeniem Włodawy średnia wynosi jedynie 23 osoby na kilometr kwadratowy. 

W samej Włodawie współczynnik zmalał w ciągu ostatnich pięciu lat aż o 36 osób na km2, to 

jest o 5%. W gminach wiejskich gęstość zaludnienia pozostaje praktycznie na stałym, choć 

niskim, poziomie. 

 

Tabela 4. Saldo migracji w ruchu wewnętrznym i zagranicznym na 1000 ludności 

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Włodawa 0 -4,29 -5,68 -6,53 -7,06 -5,08 

Gmina Włodawa 0 5,63 8,68 4,64 6,59 -0,16 

Ruda-Huta 0 -2,58 -9,82 -1,32 -0,88 -2,45 

Wola Uhruska 0 0,76 -10,23 3,36 -9,84 -0,78 

Hańsk 0 -4,49 -6,09 -7,44 -5,63 -5,16 

Hanna 0 -13,12 -6,78 -7,19 -9,76 -7,78 

Wyryki 0 -1,14 -9,95 -6,91 1,56 -4,71 

Stary Brus 0 -3,8 -3,31 -3,31 6,18 -8,14 

Średnia województwa lubelskiego           -2,06 

Średnia dla gmin LGD           -4,2825 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Saldo migracji w gminach obszaru LGD Poleska Dolina Bugu pozostaje na średnim poziomie 

wyższym od średniej wojewódzkiej – na uwagę jednak zasługuje gmina Włodawa, gdzie saldo 

migracji przez ostatnie pięć lat pozostawało dodatnie, by spaść jedynie nieznacznie poniżej 

zera tylko w roku 2020.  
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Tabela 5. Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców 

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Włodawa -2,9 -10,8 -4,85 -9,74 -11,65 -11,56 

Gmina Włodawa 0,5 6,8 -5,91 0,17 4,95 -10,84 

Ruda-Huta -4,5 -12,8 -14,29 -4,39 -6,4 -6,22 

Wola Uhruska -11 -6,8 -17,48 0,26 -7,99 -8,06 

Hańsk 3,4 -7,4 -2,12 -4,25 -14,13 -4,6 

Hanna -13,1 -17,3 -5,41 -12,24 -21 -18,64 

Wyryki -22,6 -2,7 -8,73 -14,93 -2,72 -14,42 

Stary Brus -1,4 0,9 -3,77 -4,73 -2,85 -12,88 

Średnia województwa lubelskiego           -6,17 

Średnia dla gmin LGD           -10,9025 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Wskaźnik zmiany ludności na tysiąc mieszkańców na obszarze gmin objętych LSR był w 2020 

roku ujemny i niższy niż średnia dla całego województwa lubelskiego, i w żadnej z gmin nie 

zanotował wartości powyżej zera. Najniższe wartości, konsekwentnie od pięciu lat, notuje 

gmina Hanna, podobna sytuacja ma miejsce w gminie Wyryki. W gminie Włodawa, po 

wahającym się, ale w ogólnym ujęciu pozytywnym trendzie lat poprzednich, 2020 rok przyniósł 

ubytek liczby mieszkańców na poziomie średniej regionalnej. Miasto Włodawa notuje stały 

spadek liczby ludności od 2015 roku. 
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Tabela 6. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Włodawa 15,2 16,4 17,5 19 20,2 21,2 

Gmina Włodawa 15,2 15,4 15,8 16,5 16,8 17,1 

Ruda-Huta 14,9 14,8 15,3 15,8 16,4 16,9 

Wola Uhruska 17,8 18,2 18,7 18,9 19,5 20 

Hańsk 14 14,2 14,8 15 15,7 16,3 

Hanna 18,4 19,2 19,3 19,7 19,4 20,1 

Wyryki 17 17,6 18,1 18,4 18,6 19,3 

Stary Brus 17 17,2 17,8 18,6 19,1 20 

Średnia województwa 

lubelskiego 
          19,1 

Średnia dla gmin LGD 
                                        

16,2   

                  

16,6   

                  

17,2   

                  

17,7   

                  

18,2   

                       

18,9   

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego dla obszaru gmin LGD Poleska Dolina Bugu 

konsekwentnie od lat wzrasta, zbliżając się do poziomu średniej dla województwa lubelskiego. 

Najwyższy poziom notuje w mieście Włodawa oraz w gminach Hanna i Wola Uhruska, przy 

czym trend wzrastający dla miasta jest najwyraźniejszy.  
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Tabela 7. Szkoły podstawowe 

 

Szkoły 

podstawow

e 

Uczniowie szkół 

podstawowych 

Uczniowie przypadający na 1 oddział 

w szkołach podstawowych 

Nazwa Gminy 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Miasto Włodawa 3 3 1006 1277 21 17 

Gmina Włodawa 3 3 190 262 11 11 

Ruda-Huta 2 1 257 283 18 22 

Wola Uhruska 3 3 220 217 16 9 

Hańsk 1 1 259 238 20 18 

Hanna 4 4 157 166 8 6 

Wyryki 2 2 147 135 11 8 

Stary Brus 1 1 107 135 18 17 

Suma/ średnia 

województwa 

lubelskiego 

971 935 135232 161366 17 15 

Średnia dla gmin LGD 2,375 2,5 292,875 339,125 15,375 13,5 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Liczba szkół podstawowych na obszarze gmin LGD Poleska Dolina Bugu w ciągu pięciu lat nie 

uległa zmianie z wyjątkiem gminy Ruda-Huta, gdzie zlikwidowano jedną placówkę. Rośnie 

liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w regionie, ubyło ich nieznacznie jedynie 

w gminach Hańsk i Wola Uhruska. W związku z likwidacją placówki i jednoczesnym wzrostem 

liczby uczniów w gminie Ruda-Huta wzrosła liczba dzieci przypadających na jeden oddział 

szkolny, osiągając najwyższą w regionie i znacząco wyższą od wojewódzkiej średniej wartość. 

 



   

21 

 

Tabela 8-9. Licea ogólnokształcące, szkoły ponadpodstawowe, policealne i ponadgimnazjalne 

Nazwa Gminy 

Licea 

ogólnokształcące dla 

młodzieży bez 

specjalnych 

Uczniowie liceów 

ogólnokształcących 

bez specjalnych 

 

Miasto Włodawa 2 524 
 

Gmina Włodawa 0 0 
 

Ruda-Huta 0 0 
 

Wola Uhruska 0 0 
 

Hańsk 0 0 
 

Hanna 0 0 
 

Wyryki 0 0 
 

Stary Brus 0 0 
 

 
Szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne i policealne 

Nazwa Gminy Uczniowie Absolwenci 
Uczniowie przypadający na 

jeden oddział 

Miasto Włodawa 1041 236 20 

Gmina Włodawa 184 59 17 

Ruda-Huta 0 0 0 

Wola Uhruska 0 0 0 

Hańsk 0 0 0 

Hanna 0 0 0 

Wyryki 0 0 0 

Stary Brus 0 0 0 

Średnia województwa 

lubelskiego 
103343 23697 23 
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Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

W 2020 roku na obszarze gmin objętych LGD Poleska Dolina Bugu działają dwa licea 

ogólnokształcące, do których uczęszcza łącznie 524 uczniów, oba zlokalizowane w mieście 

Włodawa. Ogółem w regionie w szkołach ponadpodstawowych kształci się 1225 uczniów, a w 

2020 roku ich mury opuściło 295 absolwentów. Poza miastem funkcjonuje jeszcze szkoła 

rolnicza w Korolówce, gm. Włodawa (ponadpodstawowa). Podlega ona bezpośrednio 

Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Tabela 10.  Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tysięcy ludności 

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Włodawa 901 856 816 764 706 584 

Gmina Włodawa 1273 1012 886 854 787 640 

Ruda-Huta 1646 1549 1303 1115 1046 912 

Wola Uhruska 1435 1181 1097 1074 1031 781 

Hańsk 1709 1567 1348 1209 1050 953 

Hanna 1456 1372 1211 1134 1126 948 

Wyryki 1857 1865 2035 2399 2736 2014 

Stary Brus 2729 2533 2376 2379 2143 1824 

Średnia województwa lubelskiego           465 

Średnia dla gmin LGD 1 626 1 492 1 384 1 366 1 328 1 082 

 Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Na obszarze gmin LGD Poleska Dolina Bugu systematycznie spada liczba osób korzystających 

ze środowiskowej pomocy społecznej, wciąż jednak, poza miastem i gminą Włodawa, ich liczba 

w przeliczeniu na 10 tysięcy ludności jest bardzo wysoka w porównaniu z danymi 

wojewódzkimi. Najgorsza sytuacja panuje pod tym względem w gminach wiejskich Wyryki i 

Stary Brus, gdzie również trend spadkowy dotyczący średniej regionalnej nie jest 

jednoznaczny. 
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Tabela 11. Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej 

Nazwa Gminy 

Gospodarstwa 

domowe 

korzystające ze 

środowiskowej 

pomocy 

społecznej 

Zasięg 

korzystania ze 

środowiskowej 

pomocy 

społecznej 

Miasto Włodawa 357 5,8 

Gmina Włodawa 167 6,4 

Ruda-Huta 169 9,1 

Wola Uhruska 122 7,8 

Hańsk 116 9,5 

Hanna 105 9,5 

Wyryki 131 20,1 

Stary Brus 128 18,2 

Średnia województwa 

lubelskiego 
43255 4,7 

Średnia dla gmin LGD 161,875 10,8 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej stanowią aż około jednej piątej populacji gmin 

Wyryki i Stary Brus. To pięciokrotnie wyższy wskaźnik niż wynosi średnia dla województwa 

lubelskiego. Najlepsza sytuacja jest w mieście i gminie Włodawa. Jednak ogółem w obszarze 

gmin objętych LGD Poleska Dolina Bugu z takiej pomocy korzysta niemal 1300 osób, a średni 

zasięg tej pomocy dla całego obszaru jest dwukrotnie wyższy niż w całym województwie. 
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Tabela 12. Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie 

dzieci w tym wieku 

Nazwa Gminy 

Rodziny 

otrzymujące 

zasiłki na 

dzieci 

Udział dzieci 

do lat 17, na 

które 

rodzice 

otrzymują 

zasiłek 

rodzinny w 

ogólnej 

liczbie dzieci 

w tym wieku 

Miasto Włodawa 355 28,8 

Gmina Włodawa 174 27,9 

Ruda-Huta 195 42,1 

Wola Uhruska 179 50,4 

Hańsk 144 42,3 

Hanna 110 47,2 

Wyryki 118 46,4 

Stary Brus 104 47,9 

Średnia województwa 

lubelskiego 
58919 30,2 

Średnia dla gmin LGD 172,375 41,625 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Łącznie 1379 rodzin z obszaru gmin LGD Poleska Dolina Bugu otrzymuje zasiłek na dzieci. 

Przekłada się to na ponad 40% dzieci do lat 17, które z takiej pomocy korzystają, a w gminie 

Wola Uhruska odsetek ten przekracza 50%, podczas gdy średnia z województwa lubelskiego 

jest o 10 punktów procentowych niższa. Ponad jedna czwarta rodzin korzystających z zasiłku 

z obszaru LGD mieszka w mieście Włodawa, stanowią one jednak mniej niż 30 procent ogółu 

dzieci objętych zasiłkiem. 
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Tabela 13. Bezrobotni zarejestrowani  

 
Bezrobotni zarejestrowani 

 

Nazwa Gminy Ogółem Mężczyźni Kobiety % kobiet 

Miasto Włodawa 672 341 331 49% 

Gmina Włodawa 403 187 216 54% 

Ruda-Huta 280 129 151 54% 

Wola Uhruska 299 148 151 51% 

Hańsk 225 83 142 63% 

Hanna 147 67 80 54% 

Wyryki 169 76 93 55% 

Stary Brus 144 57 87 60% 

Suma województwa lubelskiego 76505 37795 38710 51% 

Suma dla gmin LGD 2339 1088 1251 53% 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Na obszarze gmin LGD Poleska Dolina Bugu zarejestrowanych jest 3% wszystkich bezrobotnych 

zarejestrowanych w województwie lubelskim. Jest to łącznie 2339 osób, z czego ponad połowę 

stanowią kobiety. Prawie połowa zarejestrowanych bezrobotnych (46%) to mieszkańcy miasta 

i gminy Włodawa. W gminach Hańsk i Stary Brus kobiety stanowią najwyższy odsetek 

bezrobotnych. 
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Tabela 14. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie osób w wieku produkcyjnym 

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Włodawa 11,7 10,3 8,7 8,5 8,7 9,1 

Gmina Włodawa 14,2 13,7 11,7 11,2 11,1 11,1 

Ruda-Huta 12,5 11,7 10,1 9,4 8,9 10,1 

Wola Uhruska 14,2 13,5 12 11,2 11,5 12,7 

Hańsk 10,9 9,9 9,5 9,1 9,7 9,9 

Hanna 10,8 9,6 8,9 8 7,7 8,6 

Wyryki 15 13,8 11,2 10,7 11 10,9 

Stary Brus 17,8 17 13,3 13,1 11,7 11,8 

Średnia województwa 

lubelskiego 
          6,1 

Średnia dla gmin LGD 
           

13,4   

           

12,4   

             

10,7   

             

10,2   

           

10,0   

           

10,5   

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym na obszarze gmin LGD Poleska 

Dolina Bugu wynosi 10,5%, i jest to ponad 4 punkty procentowe więcej niż wynosi średnia dla 

województwa lubelskiego. Konsekwentny do 2019 roku trend spadkowy został zahamowany 

w 2020 roku, kiedy to udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym wzrósł o pół 

punktu. Najgorzej sytuacja przedstawia się w gminie Wola Uhruska, gdzie bezrobocie sięgnęło 

w 2020 roku niemal 13%, wzrastając w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,2 punktu 

procentowego. Jedyną gminą, która zanotowała w 2020 roku nieznaczny spadek bezrobocia 

była gmina Wyryki. 
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Tabela 15. Liczba osób pracujących 

 
Pracujący w gminach 

Nazwa Gminy Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Miasto Włodawa 2731 1200 1531 

Gmina Włodawa 535 204 331 

Ruda-Huta 143 48 95 

Wola Uhruska 194 96 98 

Hańsk 648 354 294 

Hanna 100 24 76 

Wyryki 165 57 108 

Stary Brus 81 25 56 

Suma województwa lubelskiego 395822 191888 203934 

Suma dla gmin LGD 4597 2008 2589 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Liczba pracujących w gminach obszaru LGD Poleska Dolina Bugu stanowi nieco ponad 1% liczby 

osób zatrudnionych w województwie lubelskim. 56% spośród 4597 pracujących w gminach 

osób to kobiety, 60% pracuje w mieście Włodawa. 
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Dochody i wydatki gmin 

 

Tabela 16.  Wskaźnik dochodów podatkowych gmin (współczynnik G) 

Nazwa Gminy 2020 

Miasto Włodawa                                     1 294,9   

Gmina Włodawa                                     1 442,3   

Ruda-Huta                                        700,9   

Wola Uhruska                                        965,0   

Hańsk                                     1 101,3   

Hanna                                        693,2   

Wyryki                                        920,5   

Stary Brus                                        764,3   

Średnia dla gmin LGD 
                                                          

985,3   

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

Wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiąga najwyższą 

wartość w gminie (nie mieście) Włodawa – 46% wyższą niż średnia dla gmin LGD, najniższą 

gmina Hanna – 30% niższą niż wynosi średnia dla całego obszaru. 

 

Tabela 17. Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu na jednego mieszkańca 

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Włodawa 3032,26 3397,33 3730,06 4028,9 4695,7 5082,37 

Gmina Włodawa 3456,53 3677,72 3989,86 4596,55 4805,88 5134,17 

Ruda-Huta 3251,51 3815,47 4246,8 4456,61 4363,85 5317,34 

Wola Uhruska 4274,43 4218,44 4254,36 4562,15 5352,51 5662,47 

Hańsk 4333,32 4117,82 4374,92 4909,17 4807,89 5977 
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Hanna 5224,66 3668,07 4092,18 6077,01 6294,14 5563,5 

Wyryki 3595,72 4056,9 4368,45 4840,86 5211,65 5439,93 

Stary Brus 3824,17 4150,47 4491,3 4495,95 4993,23 5979,66 

Średnia województwa lubelskiego      5522,57 

Średnia dla gmin LGD 3874,075 3887,7775 4193,49125 4745,9 5065,60625 5519,56 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Średni dochód gmin obszaru LGD Poleska Dolina Bugu w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

w 2020 roku osiągnął poziom notowany średnio w województwie lubelskim. Wartość ta rośnie 

z roku na rok ze zmienną dynamiką – w 2020 roku była wyższa o 9% od wartości z roku 

poprzedniego. Rok 2020 był również pierwszym rokiem, w którym odchylenie pomiędzy 

najbogatszą a najbiedniejszą gminą w regionie nie przekroczyły 15%. 

Od roku 2015 średnie dochody gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły średnio o 

42% dla całego obszaru LGD, zaś największy wzrost (+68%) zanotowało miasto Włodawa. 

Tabela 18. Dochody uzyskane z finansowania i współfinansowania programów i projektów 

unijnych przez gminy  

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Włodawa 9 988 141 13 938 028 17 002 708 17 889 675 21 612 174 23 161 317 

Gmina Włodawa 5 445 063 7 806 938 8 228 062 10 683 848 9 254 996 11 556 085 

Ruda-Huta 5 500 402 7 332 316 8 832 842 8 733 660 7 648 847 10 410 758 

Wola Uhruska 6 693 363 6 991 201 6 784 985 6 739 099 8 416 594 10 325 965 

Hańsk 5 950 599 5 393 289 7 181 252 9 007 572 7 405 194 10 883 730 

Hanna 8 317 345 4 241 006 4 919 751 9 540 107 8 695 301 6 587 523 

Wyryki 3 352 778 4 437 910 5 108 939 5 800 296 5 963 205 6 087 543 

Stary Brus 3 320 604 3 985 744 4 351 830 4 357 705 5 346 205 6 297 548 

Średnia dla gmin LGD 6 071 037 6 765 804 7 801 296 9 093 995 9 292 815 10 663 809 

 Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 
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W 2020 roku obszar gmin LGD Poleska Dolina Bugu został zasilony łącznie ponad 85 milionami 

złotych uzyskanymi z finansowania i współfinansowania programów i projektów unijnych. 27% 

tych dochodów to dochód miasta Włodawa. Od roku 2015 dochody gmin uzyskane z udziału 

w projektach i programach Unii Europejskiej wyniosły łącznie prawie 450 milionów złotych. 

Ich łączna wysokość rośnie ze średnią dynamiką 12% rocznie. 

 

Tabela 19. Wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu na jednego mieszkańca 

Nazwa gminy Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 

 LUBELSKIE  1 034 1 042 1 184 1 476 1 527 1 610 

 Włodawa (gmina miejska)  894 957 1 066 1 240 1 470 1 442 

 Włodawa (gmina wiejska)  1 082 1 029 1 029 1 341 1 351 1 541 

 Ruda-Huta  892 1 056 1 104 1 660 1 243 1 706 

 Wola Uhruska  1 281 1 000 1 128 1 162 1 568 1 660 

 Hańsk  1 281 1 091 1 226 1 646 1 351 1 979 

 Hanna  2 134 913 1 135 2 244 2 084 1 696 

 Wyryki  1 065 1 046 1 153 1 405 1 620 1 608 

 Stary Brus  1 089 1 064 1 112 1 207 1 604 1 675 

 Średnia dla gmin LGD  1 215 1 019 1 119 1 488 1 536 1 663 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Po szesnastoprocentowym spadku w 2016 roku, od 2017 średnie wydatki gmin w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca w obszarze LGD Poleska Dolina Bugu rosną. Pozostają od trzech lat na 

poziomie średniej z województwa lubelskiego, w roku 2020 są od niej wyższe o 3%. Pomiędzy 

najwyższą wartością w gminie Hańsk a najniższą w miejskiej gminie Włodawa jest 37% różnicy 

– w pozostałych gminach poziom w roku 2020 jest wyrównany, oscylujący wokół średniej. 

Jedyną gminą, w której wydatki w przeliczeniu na mieszkańca zostały w ostatnim roku 

skorygowane w dół, jest gmina Hanna – tu również zmiany średniorocznych wartości tego 

wskaźnika są najbardziej wyraźne. 
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Tabela 20. Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem gmin i miast na prawach 

powiatu 

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Włodawa 5,9 0,7 4,4 3,6 4,3 3 

Gmina Włodawa 5,4 8,6 3,3 4,2 15 10,2 

Ruda-Huta 4,9 10,6 5,7 3,2 1,7 4,7 

Wola Uhruska 1,5 2,2 7,5 3,1 11,4 9,2 

Hańsk 2,9 8,1 6,9 27,7 2,9 4,6 

Hanna 6,1 2,5 3,3 2,7 0,9 19,4 

Wyryki 1,6 1 4,7 0,5 3,6 1 

Stary Brus 2,3 1 0,7 1 0,3 0,4 

Średnia województwa 

lubelskiego 
          7,2 

Średnia dla gmin LGD 
                                        

3,83   

                  

4,34   

                  

4,56   

                  

5,75   

                  

5,01   

                       

6,56   

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach gmin obszaru LGD Poleska Dolina Bugu 

rośnie systematycznie od roku 2015, choć dynamika nieco zahamowała w roku 2019. W 2020 

średni udział wydatków na drogi w wydatkach gmin w rejonie wyniósł 6,56%, a to przede 

wszystkim za sprawą wzrostów w gminach Hanna (prawie 20%) i Włodawa (gmina wiejska, 

ponad 10%)  
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Przedsiębiorstwa 

 

Tabela 22. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tysięcy ludności 

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto 

Włodawa 
975 954 931 941 952 967 

Gmina 

Włodawa 
684 686 692 729 765 800 

Ruda-Huta 363 360 380 406 433 456 

Wola Uhruska 430 416 423 441 455 485 

Hańsk 466 477 483 523 571 598 

Hanna 555 561 581 568 598 620 

Wyryki 450 436 444 439 495 538 

Stary Brus 510 509 487 485 482 531 

Średnia dla 

gmin LGD 

                                         

554   

                   

550   

                   

553   

                   

567   

                   

594   

                        

624   

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Rośnie średnia liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tysięcy 

ludności w obszarze gmin LGD Poleska Dolina Bugu i od momentu chwilowej stagnacji w 2016 

roku przyrost ten przyjmuje coraz wyższe wartości. W mieście Włodawa średnia w roku 2020 

osiągnęła wartość wyższą od średniej z województwa lubelskiego, pozostałe gminy obszaru 

LGD pozostają poniżej tej wartości – w gminie Wola Uhruska jest ona niższa o 47%, a w gminie 

Ruda-Huta o 50% od średniej wojewódzkiej. 
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Tabela 23. Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tysięcy ludności w wieku produkcyjnym  

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Włodawa 113 86 98 115 112 99 

Gmina Włodawa 93 96 121 157 140 113 

Ruda-Huta 75 65 112 113 89 80 

Wola Uhruska 44 41 71 108 80 85 

Hańsk 62 84 64 103 105 75 

Hanna 86 50 84 101 69 70 

Wyryki 49 31 81 57 133 91 

Stary Brus 23 38 47 126 72 98 

Średnia województwa lubelskiego           126 

Średnia dla gmin LGD 68,125 61,375 84,75 110 100 88,875 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Ze zmienną dynamiką rośnie liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 

przeliczeniu na 10 tysięcy ludności na obszarze gmin objętych LSR. Na szczególną uwagę 

zasługuje gmina Włodawa, gdzie dynamika jest najszybsza spośród wszystkich gmin obszaru, 

choć w 2020 roku po trzech kolejnych latach dynamicznego wzrostu nastąpiło jego lekkie 

zahamowania. Nowo rejestrowanych podmiotów przybywa natomiast najmniej (w 

przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców) w gminach Stary Brus i Wola Uhruska. 
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Tabela 24. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tysięcy mieszkańców 

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Włodawa 712 686 661 682 692 709 

Gmina Włodawa 515 512 507 545 572 598 

Ruda-Huta 278 271 297 324 344 367 

Wola Uhruska 294 274 278 307 317 335 

Hańsk 373 379 388 421 463 489 

Hanna 376 375 384 403 425 448 

Wyryki 299 288 291 299 351 380 

Stary Brus 326 316 303 304 300 348 

Średnia województwa lubelskiego           695 

Średnia dla gmin LGD 396,625 387,625 388,625 410,625 433 459,25 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Ogółem w roku 2020 jedynie w mieście Włodawa wskaźnik liczby osób prowadzących 

działalność gospodarczą w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców przekroczył średnią dla 

województwa lubelskiego. Średnia jego wartość dla całego obszaru gmin LGD Poleska Dolina 

Bugu była w tym roku niższa od wojewódzkiej o jedną trzecią. Dynamika wzrostu jest jednak 

na tym polu wyraźna począwszy od roku 2018. Najmniej osób prowadzących działalność 

gospodarczą jest wciąż w gminach Wola Uhruska i Stary Brus. 
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Tabela 25. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 

Nazwa Gminy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto 

Włodawa 
42 44 45 44 47 47 

Gmina 

Włodawa 
28 31 31 35 36 38 

Ruda-Huta 13 13 13 13 18 18 

Wola Uhruska 45 46 46 34 34 37 

Hańsk 18 19 19 21 22 22 

Hanna 47 51 51 41 49 50 

Wyryki 42 42 50 47 47 43 

Stary Brus 57 61 62 62 62 63 

Średnia dla 

gmin LGD 

                                           

37   

                     

38   

                     

40   

                     

37   

                     

39   

                          

40   

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Rosnąca średnia liczba stowarzyszeń i organizacji społecznej, po załamaniu w roku 2018, 

odbudowuje się. W porównaniu z 2015 rokiem w roku 2020 w każdej z gmin obszaru LGD 

Poleska Dolina Bugu zanotowano wzrost liczby zrejestrowanych stowarzyszeń i fundacji oraz 

organizacji społecznych – wyjątkiem na tym tle jest jedynie gmina Wola Uhruska, gdzie 

organizacji tych ubyło. Najwyższy wzrost aktywności na tym polu obserwować można w gminie 

Włodawa, gdzie od roku 2015 liczba stowarzyszeń w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców 

wzrosła aż o 10. 
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Turystyka, sport, kultura 

 

Tabela 26. Powierzania lasów 

Nazwa Gminy Powierzchnia lasów 

Powierzchnia 

lasów 

publicznych 

% 

Miasto Włodawa                                       208,2                   140,2   67% 

Gmina Włodawa                                  11 892,4              10 102,4   85% 

Ruda-Huta                                    2 013,7                1 405,7   70% 

Wola Uhruska                                    6 300,8                5 111,8   81% 

Hańsk                                    7 027,1                6 251,1   89% 

Hanna                                    2 360,0                1 357,0   58% 

Wyryki                                  12 709,8              10 311,8   81% 

Stary Brus                                    6 059,5                4 772,5   79% 

Suma województwa 

lubelskiego 
                               587 388,7            346 285,8   59% 

Suma dla gmin LGD                                  48 571,5              39 452,5   81% 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Obszary leśne gmin LGD Poleska Dolina Bugu to 8% ogólnej powierzchni lasów województwa 

lubelskiego, a ponieważ aż 81% tych obszarów stanowią lasy państwowe, obszar gmin LGD to 

11% wszystkich lasów państwowych w województwie. Największe kompleksy leśne to gmina 

Wyryki i gmina wiejska Włodawa. 
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Tabela 27. Dane na temat form ochrony przyrody 

Nazwa Gminy 

Obszary 

prawnie 

chronione 

Pomniki 

przyrody 

Udział powierzchni terenów 

zielonych w powierzchni ogółem 

Tereny 

zieleni 

Miasto Włodawa 1111 2 1,49 14,01 

Gmina Włodawa 10575,83 4 0,23 15,04 

Ruda-Huta 5056,03 6 0,18 6,15 

Wola Uhruska 7763 10 0,24 2,39 

Hańsk 12199,95 3 0,05 2,05 

Hanna 2597,35 6 0,05 0,3 

Wyryki 101,9 3 0,06 0 

Stary Brus 5608,92 3 0,05 1,61 

Średnia 

województwa 

lubelskiego 

570090,48 1436 0,26 2841,2 

Średnia dla gmin 

LGD 
5626,7475 4,625 0,29375 5,19375 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Na terenach gmin LGD zlokalizowane są liczne obszary chronione, najważniejsze z nich to:  

· Poleski Park Narodowy 

· Obszary NATURA 2000: Dolina Środkowego Bugu, Poleska Dolina Bugu, Lasy Sobiborskie, 

Krowie Bagno, Bagno Bubnów, Polesie, Ostoja Polesia, Uroczysko Mosty-Zahajki, Chełmskie 

Torfowiska Węglanowe  

· Parki krajobrazowe: Poleski Park Krajobrazowy, Sobiborski Park Krajobrazowy, Chełmski Park 

Krajobrazowy 

· Rezerwaty: Bagno Serebryskie, Małoziemce, Żółwiowe Błota, Trzy Jeziora, Jezioro Orchowe, 

Magazyn, Brudzieniec 
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· Obszary Chronionego Krajobrazu: Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chełmski Obszar 

Chronionego Krajobrazu.   

Cała dolina Bugu jest uważana za korytarz ekologiczny o randze europejskiej. 

 

Tabela 28 Muzea 

Nazwa Gminy Muzea łącznie z oddziałami 

Zwiedzający 

muzea i oddziały 

na 10 tys. 

mieszkańców 

Miasto Włodawa 1  61049 

Gmina Włodawa 1  0 

Ruda-Huta 0 0 

Wola Uhruska 0 0 

Hańsk 0 0 

Hanna 0 0 

Wyryki 0 0 

Stary Brus 1 144 

Średnia województwa 

lubelskiego 
57 2675 

Średnia dla gmin LGD 0,375 7649,125 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Najważniejszymi obiektami ukazującymi historię oraz dziedzictwo kulturowe obszaru są: 

Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie, 

Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze – Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku, 

· Izba Regionalna w Hańsku, 

· Muzeum „Stodoła” w Hannie – Centrum Zabytkowo-Religijne w Hannie, 

· Izba Pamięci w Szkole Podstawowej w Dołhobrodach, 



   

39 

 

· Izba Historyczna ,,Organistówka’’ w Różance, 

· Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, 

· Zagroda Poleska w Kołaczach, 

· Zagroda Poleska w Nowym Brusie, 

Nie wszystkie z nich znalazły się w danych GUS, które wskazują jedynie na placówki w mieście 

Włodawa oraz Zagrodę Poleską w Nowym Brusie. 

 

Tabela 29. Biblioteki 

Nazwa Gminy 
Czytelnicy bibliotek publicznych 

na 1000 ludności 

Biblioteki 

publiczne i filie 

Miasto Włodawa 168 2 

Gmina Włodawa 71 5 

Ruda-Huta 110 1 

Wola Uhruska 94 1 

Hańsk 95 1 

Hanna 81 1 

Wyryki 153 2 

Stary Brus 99 2 

Średnia województwa 

lubelskiego 
140 571 

Średnia dla gmin LGD 108,875 1,875 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Parametry czytelnictwa w gminach LGD Poleska Dolina Bugu są średnio niższe niż wojewódzkie 

– na tym tle pozytywnie wyróżniają się gmina Wyryki i miasto Włodawa, zaś gmina wiejska 

Włodawa, w której działa najwięcej punktów bibliotecznych w rejonie, wskaźnik czytelnictwa 

ma najniższy.  
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Tabela 30. Kluby, centra kultury i miejsca spotkań 

Nazwa Gminy 
Centra, domy i ośrodki kultury, 

kluby i świetlice 

Miasto Włodawa 4 

Gmina Włodawa 14 

Ruda-Huta 12   

Wola Uhruska 9 

Hańsk 11 

Hanna 11 

Wyryki 10 

Stary Brus 10 

Średnia województwa 

lubelskiego 
231 

Średnia dla gmin LGD 10,125 

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

W każdej gminie obszaru LSR funkcjonują ośrodki kultury lub świetlice. Najwięcej w gminie 

Włodawa, najmniej na terenie miasta Włodawa. Domy kultury, a także świetlice wiejskie 

stanowią w wielu miejscowościach jedyne centrum aktywności mieszkańców 
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5.2. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

Opinie mieszkańców o zmianach na obszarze LGD 

Funkcjonowanie Biura 

Wykres 2 Jak ogólnie ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania? LGD działa:  

 

Źródło: Badania własne 

 

Wykres 3 Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD  

 

Źródło: Badania własne 
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4,4

,0%
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,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Bardzo dobrze

Raczej dobrze

I dobrze i źle

Raczej źle

Bardzo źle

Trudno powiedzieć

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Lokalnej 
Grupy Działania? LGD działa:

86,7%

91,1%

100,0%

100,0%

11,1%

8,9%

,0%

,0%

2,2%

,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Godziny pracy biura LGD są dogodne dla klientów

Strona internetowa zawiera aktualne informacje

Odpowiedzi na wiele pytań można uzyskać telefonując
do biura LGD

Łatwo umówić się na spotkanie z pracownikami biura
LGD

Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD

Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam



   

42 

 

 

Ankietowani ocenili funkcjonowanie biura LGD Poleska Dolina Bugu jednoznacznie 

pozytywnie. Wśród pozytywnych ocen dominowały te zdecydowane, „raczej dobrze” biuro 

zostało ocenione jedynie przez 4,4% badanych. Ocena pozytywna dotyczy wszystkich czterech 

wymiarów praktycznych funkcjonowania biura, mniej zdecydowanie pozytywnych ocen miały 

jedynie dogodność godzin pracy biura i strona internetowa – ocena negatywna pojawiła się w 

2,2% przypadków tylko podczas oceny dogodności godzin pracy biura. 

 

Wykres 4 Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD  

 

Źródło: Badania własne 

 

Uprzejmość, wiedzę merytoryczną i zaangażowanie pracowników biura LGD Poleska Dolina 

Bugu, a także rzetelność udzielanych przez nich informacji zostały przez ogół badanych 

ocenione zdecydowanie pozytywnie. 
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100,0%

100,0%

100,0%
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,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pracownicy mają wiedzę odpowiednią do wykonywanej
pracy

Pracownicy z zaangażowaniem wykonują swoje
obowiązki

Pracownicy udzielają rzetelnych informacji i porad

Pracownicy są mili i uprzejmi

Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD

Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam
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Wykres 5 Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Biura LGD w poniższych wymiarach:  

 

Źródło: Badania własne 

 

Ocena funkcjonowania biura wypadła celująco. Jedynie części badanych (11%) trudno było 

ocenić, jak przebiega współpraca LGD Poleska Dolina Bugu z innymi lokalnymi grupami 

działania, po 2% badanych nie umiało powiedzieć, jak przebiega pozyskiwanie dodatkowych 

funduszy zewnętrznych i czy LGD prowadzi działania informacyjne i promocyjne prawidłowo. 

W kwestii promocji również 2% badanych skłonna była przyznać LGD negatywną ocenę.  

 

100,0%

93,3%

82,2%

88,9%

84,4%

75,6%

6,7%

15,6%

11,1%

11,1%

13,3%

2,2%

2,2%

2,2%

11,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

prowadzenie doradztwa

organizacja naborów wniosków

pozyskiwanie dodatkowych funduszy zewnętrznych

informowanie członków LGD o funkcjonowaniu LGD

prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla
mieszkańców

współpraca z innymi LGD

Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Biura LGD w poniższych 
wymiarach:

Bardzo dobrze Raczej dobrze I dobrze i źle Raczej źle Bardzo źle Trudno powiedzieć
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Wykres 6 Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania?  

 

Źródło: Badania własne 

 

Zdecydowanie najważniejszym źródłem informacji na temat działania LGD Poleska Dolina 

Bugu są bezpośrednie kontakty z pracownikami biura oraz strona internetowa stowarzyszenia. 

O połowę mniej badanych wskazuje na bezpośrednie kontakty z kierownictwem LGD. 

Zdecydowanie mniej powszechnym źródłem informacji pozostają media społecznościowe. 

Ogłoszenia na Tablicach informacyjnych w miejscowościach funkcjonowania LGD pozostają 

praktycznie niezauważone. 
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6,7%

17,8%

22,2%

28,9%

28,9%

42,2%

84,4%

84,4%

,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Inne sposoby

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w
miejscowościach na terenie LGD

Walne zebranie członków

Facebook

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów (warsztaty,
imprezy)

Informacja bezpośrednia w siedzibie (biurze) LGD

Bezpośrednie kontakty z Władzami LGD

Bezpośrednie kontakty z pracownikami Biura

Oficjalna strona internetowa LGD

Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące funkcjonowania 
Lokalnej Grupy Działania?
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Wykres 7 Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do LGD byłby dla 

Pani/Pana najbardziej odpowiedni?  

 

Źródło: Badania własne 

 

Informacja w odwrotnym kierunku, od społeczności do Grupy, najchętniej będzie 

przekazywana zarówno bezpośrednio do jej przedstawicieli, jak i za pomocą mediów 

elektronicznych i telefonu. Tylko jedna czwarta badanych wskazuje na formalnie 

zorganizowane panele dyskusyjne jako odpowiednią formę komunikacji z LGD. Odrzucane są 

znów media społecznościowe oraz papierowe kwestionariusze. 

 

,0%

4,4%

6,7%

24,4%

48,9%

55,6%

62,2%

64,4%

,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Inny

Ankieta papierowa

Kontakt poprzez portal społecznościowy (np. czat z
pracownikiem LGD)

Panel dyskusyjny po zakończeniu szkoleń i spotkań
(możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag)

Kontakt telefoniczny

Kontakt mailowy

Kontakt bezpośredni z przedstawicielem LGD

Ankieta elektroniczna

Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od 
społeczności do LGD byłby dla Pani/Pana najbardziej 

odpowiedni?
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Wykres 8 Skąd, przede wszystkim, czerpie Pan(i) informacje o potrzebach mieszkańców?  

 

Źródło: Badania własne 

 

Media, internet i podsumowania badań społecznych nie stanowią dla mieszkańców gmin LGD 

Poleska Dolina Bugu źródła wiedzy o potrzebach społecznych ich własnego regionu – pod tym 

względem ufają oni innym członkom własnych społeczności i własnemu doświadczeniu, a w 

dalszej kolejności własnym przedstawicielom w samorządach.  

Wykres 9 Czy nabory wniosków ogłaszane przez LGD odpowiadały na potrzeby mieszkańców?  

 

Źródło: Badania własne 
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84,4%

,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Z innych źródeł

Z badań społecznych i analiz gospodarczych

Z mediów (lokalna prasa, telewizja, radio)

Z Internetu (portale, wortale, fora dyskusyjne)

Z rozmów z samorządowcami, członkami organizacji…

Z własnego doświadczenia

Z rozmów z mieszkańcami

Skąd, przede wszystkim, czerpie Pan(i) informacje o 
potrzebach mieszkańców?

40,0

57,8

,0

,0

2,2

,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Idealnie wpisywały się w potrzeby mieszkańców

W większości przypadków wpisywały się w
potrzeby mieszkańców

Często mijały się z potrzebami mieszkańców

Prawie w ogóle nie odpowiadały na potrzeby
mieszkańców

Trudno powiedzieć

Czy nabory wniosków ogłaszane przez LGD 
odpowiadały na potrzeby mieszkańców?
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Ankietowani dobrze i bardzo dobrze ocenili adekwatność ogłaszanych przez LGD Poleska 

Dolina Bugu naborów wniosków do potrzeb mieszkańców regionu. Nikt z badanych nie 

wystawił tu oceny negatywnej, a jedynie 2% badanych nie miało zdania na ten temat. 

Wykres 10 Czy realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w rozwiązywaniu problemów 

społecznych związanych z potrzebą:?  

 

Źródło: Badania własne 

 

Skuteczność realizowanych przez LGD naborów w różnych obszarach potrzeb również została 

oceniona przez badanych wysoko. Najwięcej zdecydowanie pozytywnych ocen pojawiło się w 

obszarze infrastruktury społecznej i kulturalnej. Z wyraźnie mniejszą pewnością, acz wciąż 

pozytywnie, badani oceniali działania z zakresu promocji własnego regionu. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Związane z potrzebą rozwoju aktywności społecznej
mieszkańców (np. warsztaty, spotkania, pikniki,

szkolenia)

Związane z potrzebą promocji obszaru objętego LSR

Związane z potrzebą rozwoju infrastruktury społecznej i
kulturalnej (np. świetlice wiejskie, place zabaw dla

dzieci)

Związane z potrzebą rozwoju infrastruktury turystycznej,
sportowej i rekreacyjnej (np. boiska, siłownie

zewnętrzne, altany)

Związane z potrzebą zakładania i rozwijania działalności
gospodarczej

Czy realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w 
rozwiązywaniu problemów społecznych związanych z 

potrzebą:?

Zdecydowanie tak Raczej tak I tak i nie Raczej nie Zdecydowanie nie Nie dotyczy
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Wykres 11 Czy Pana(i) zdaniem środki finansowe przeznaczone na wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju zostały wydane efektywnie (z korzyścią dla społeczności)?  

 

Źródło: Badania własne 

 

Ankietowani są zdania, że środki w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju były wydatkowane 

efektywnie i z korzyścią dla regionu.  

Wykres 12 Czy Pana(i) zdaniem za pomocą innych projektów można byłoby osiągnąć podobne 

rezultaty?  

 

Źródło: Badania własne 
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Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem środki finansowe przeznaczone na 
wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju zostały wydane 

efektywnie (z korzyścią dla społeczności)?
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Tak, inne projekty byłyby bardziej efektywne

Zastosowanie innych projektów dałoby podobne
rezultaty

Nie, inne projekty byłyby mniej efektywne

Trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem za pomocą innych projektów 
można byłoby osiągnąć podobne rezultaty?
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Pewność co do efektywności i bezalternatywności zrealizowanych projektów ma 43% 

badanych. Jedna trzecia dopuszcza możliwość realizacji takich samych celów innymi 

sposobami. Jedynie niecałe 5% badanych widzi inne, lepsze rozwiązania dla osiągnięcia tych 

samych rezultatów. 

Wykres 13 Czy Pana(i) zdaniem LGD powinna podejmować dodatkowe działania aby rozwiązywać 

problemy społeczne mieszkańców obszaru LGD?  

 

Źródło: Badania własne 

 

Ponad połowa badanych oczekuje od LGD Poleska Dolina Bugu podejmowania działań 

wykraczających poza przyjętą strategię, a niecałe 30% uważa jej założenia za wystarczające. 
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52,4

19,0

,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

LGD powinna ograniczyć się do założeń Lokalnej
Strategii Rozwoju

LGD powinna podejmować również wyzwania
wykraczające poza LSR

Trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem LGD powinna podejmować 
dodatkowe działania aby rozwiązywać problemy 

społeczne mieszkańców obszaru LGD?
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Wykres 14 Jak ocenia Pan/Pani efekty niżej wymienionych projektów z zakresu infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej?  

 

Źródło: Badania własne 

 

Znajomość i korzystanie z realizacji projektów infrastrukturalnych rozkłada się 

nierównomiernie, przede wszystkim ze względu na ich geograficzne rozlokowanie i 

dostępność. Najwięcej ankietowanych wskazuje na korzystanie ze skweru we Włodawie, 

najmniej z zewnętrznych siłowni w gminie Wyryki. Największą świadomość połączoną z 

brakiem korzystania ma realizacja zadaszonej sceny w Woli Uhruskiej, nie co tylko niższą – 

nowo wybudowane place zabaw w tej samej gminie oraz budynek rekreacyjny na stadionie 

we Włodawie. 
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34,9%
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41,9%

41,9%
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20,9%

30,2%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Siłownie zewnętrzne w Kaplonosach, Zahajkach,
Adampolu, Wyrykach Adampol (gm. Wyryki)

Place zabaw w Piaskach, Zbereżu i Siedliszczach (gm.
Wola Uhruska)

Skwer w Starym Brusie (za Lewiatanem)

Zadaszenie rekreacyjne i plac zabaw w Osowie (gm.
Hańsk)

Stroje zespołów artystycznych działających przy MDK we
Włodawie (ul. Partyzantów)

Bieżnia sportowa na stadionie w Hannie

Ogólnodostępna zadaszona scena w Woli Uhruskiej

Budynek rekreacyjny na stadionie we Włodawie

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy zespole
dworsko-parkowym w Hniszowie (g. Ruda-Huta)

Miejsce rekreacji dla mieszkańców w Rudzie-Hucie
(nieopodal Urzędu Gminy)

Boisko wielofunkcyjne w Susznie przy świetlicy (gm.
Włodawa)

Ścieżka rowerowa przy SP nr 3 we Włodawie

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum
Hanny (nieopodal kościoła)

Tzw. Skwer Sybiraków we Włodawie (nieopodal targu
warzywnego)

Jak ocenia Pan/Pani efekty niżej wymienionych projektów z 
zakresu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej? 

Znam i korzystam Znam, ale nie korzystam Nie znam
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Wykres 15 Jak ocenia Pan/Pani efekty projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez LGD 

„Poleska Dolina Bugu”? 

 

Źródło: Badania własne 

 

Pośród projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez LGD Poleska Dolina Bugu większość 

nie jest w ogóle znana dużej części badanych (między 40 a 55% nie słyszało o tych realizacjach) 

– jedynie wiata rekreacyjna z grillem we Włodawie jest znana 70% badanych. Z niej tez 

korzystało najwięcej ankietowanych.  
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44,2%

41,9%

39,5%

46,5%

55,8%

30,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Place zabaw w Suchawie, Zahajkach i Kaplonosach
(gmina Wyryki)

Plac zabaw przy skwerku w Starym Brusie (za
Lewiatanem)

Zadaszenie rekreacyjne z grillem i placem zabaw obok
remizy OSP w Ujazdowie (gm. Hańsk)

Plac zabaw przy zespole szkół w Woli Uhruskiej

Boisko wielofunkcyjne w Korolówce (gm. Włodawa)

Zestaw zabawowy „Straż Pożarna” przy remizie OSP w 
Hannie

Plac zabaw w Rudzie-Kolonii (gm. Ruda-Huta)

Wiata rekreacyjna z grillem przy zalewie Okopiec we
Włodawie

Jak ocenia Pan/Pani efekty 
projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez LGD „Poleska 

Dolina Bugu”?

Znam i korzystam Znam, ale nie korzystam Nie znam
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Wykres 16 Jak ocenia Pan/Pani efekty projektów nieinwestycyjnych zrealizowanych przez LGD 

„Poleska Dolina Bugu”? 

 

Źródło: Badania własne 

 

„Akademia Smaku Ziemi Włodawskiej i Chełmskiej” to najpopularniejszy z pozostałych 

projektów zrealizowanych przez LGD Poleska Dolina Bugu. Blisko 43% badanych nie tylko 

słyszało, ale korzystało z warsztatów lub samego wydawnictwa. 
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21,4%

31,0%

42,9%

38,1%
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21,4%

21,4%

42,9%

59,5%

47,6%

35,7%
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Eko-warsztaty – eko-kosmetyki, eko-sprzątnie, dzikie 
rośliny jadalne, wizyta studyjna w ogrodach 

permakultury (2021 r.)

Wyjazd studyjny do Chorwacji (2019 r.)

Publikacja „Gry i zabawy podwórkowe (i pokojowe)” 
(2021 r.)

Warsztaty kulinarne i książka kucharska „Akademia 
Smaku Ziemi Włodawskiej i Chełmskiej” (2017-2018 r.)

Jak ocenia Pan/Pani efekty 
projektów nieinwestycyjnych zrealizowanych przez LGD 

„Poleska Dolina Bugu”?

Znam i korzystam Znam, ale nie korzystam Nie znam
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5.3. Funkcjonowanie Partnerstwa  

Organy LGD 

Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków. Obecnie 

Stowarzyszenie składa się z 76 aktywnych członków. W początkach realizacji strategii w latach 

2015 i 2016 odbywały się po dwa Walne Zebrania Członków w ciągu roku. Później było to jedno 

spotkanie rocznie.  

Organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd. Składa się z 6 osób. Zarząd 

zbierał się kilka razy w roku, a jedną z bardziej istotnych funkcji było wprowadzanie zmian do 

Strategii. 

Organ do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór operacji do dofinansowania 

oraz ustalenie kwoty wsparcia to Rada LGD. W Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” Rada 

liczy 8 członków. Oprócz wymienionych wyżej kompetencji Rada stanowi merytoryczne 

zaplecze działań aktywizacyjnych prowadzonych przez biuro. Osoby z tego gremium są w 

ciągłym kontakcie z Zarządem i pracownikami biura i uczestniczą w wielu przedsięwzięciach 

spoza procedury oceny i wyboru operacji. Rada zbierała się 2 razy w 2016 roku, 6 w 2017, 4 w 

2018, 7 w 2019 roku, 4 w 2020 i 4 w 2021 roku. Koncentracja spotkań pokazuje jak 

kształtowało się zaangażowanie LGD w organizację naborów wniosków.  

 

Realizacja rzeczowa – stan na 31.12.2021 r.  

 

Trudno podsumowywać osiąganie wskaźników, gdy duża część przedsięwzięć jest jeszcze w 

trakcie realizacji. W zakresie wsparcia przedsiębiorczości udało się zakończyć przedsięwzięcie 

polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej. Tworzenie nowych przedsiębiorstw jest 

zrealizowane w dwóch trzecich (na poziomie podpisanych umów). Rozliczono już projekty z 

zakresu aktywizacji zawodowej, infrastruktury turystycznej oraz działania informacyjne, 

szkoleniowe oraz aktywizujące prowadzone przez LGD (w zakresie przekraczającym plany).  

Analiza bieżącej działalności Stowarzyszenia wykazuje, że wszystkie przedsięwzięcia, które na 

koniec 2021 roku nie osiągnęły pełnych wskaźników są obecnie w trakcie realizacji. 

Profesjonalizm pracowników oraz zaangażowanie Władz LGD daje pewność, że do 2024 roku 

wszystkie założone wskaźniki zostaną osiągnięte. 
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Tabela 31 Postęp rzeczowy 

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 
Jednostka 
miary 

Stan 
docelowy 

Realizacja (%) 

Umowy Płatności 

1.1.1 Tworzenie nowych 
przedsiębiorstw 

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na utworzeniu 
nowego przedsiębiorstwa  

szt. 46 
73,91% 

(34) 
50% 
(23) 

1.1.2 Rozwijanie istniejących 
przedsiębiorstw 

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

szt. 5 
100% 

(5) 
100% 

(5) 

1.1.3 Aktywizacja zawodowa 
oraz wzrost kompetencji osób 
z grup defaworyzowanych w 
kierunku przedsiębiorczości 

Liczba szkoleń skierowanych do 
przedstawicieli grup 
defaworyzowanych 

szt. 2 
100% 

(2) 
100% 

(2) 

1.2.1 Rozwój infrastruktury 
turystycznej obszaru 

Liczba nowych lub 
przebudowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej 

szt.  3 
100% 

(3) 
100% 

(3) 

1.2.2 Promocja obszaru LSR w 
oparciu o potencjał 
turystyczny i zasoby 
przyrodniczo-kulturowe 

Liczba przygotowanych i 
realizowanych projektów 
współpracy  

szt. 4 
 

100% 
(4) 

75% 
(3) 

Liczba wydanych materiałów 
informacyjno - promocyjnych 

rodzaj 20 
100% 
(20) 

90% 
(18) 

Liczba zrealizowanych operacji 
ukierunkowanych na promocję 
obszaru LSR 

szt. 1 
0% 
(0) 

0% 
(0) 

1.2.3 Rozwój 
przedsiębiorczości związanej z 
turystyką 

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

szt.  3 
100% 

(3) 
100% 

(3) 

1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej 
służącej inicjatywom lokalnym  

Liczba nowych lub 
przebudowanych obiektów 
infrastruktury rekreacyjnej 

szt. 56 
69,64% 

(39) 
46,43% 

(26) 

1.3.2 Działania informacyjne, 
szkoleniowe oraz 
aktywizujące prowadzone 
przez LGD 

Liczba spotkań /wydarzeń 
adresowanych do mieszkańców 

szt. 15 
100% 
(15) 

133,33% 
(20) 

Liczba osobodni szkoleń dla 
pracowników i organów LGD 

osobo- 
dzień 

52 
100% 
(52) 

137,98% 
(71,75) 

Liczba podmiotów, którym 
udzielono indywidualnego 
doradztwa 

szt. 207 
100% 
(207) 

103,86% 
(215) 

1.3.3 Wsparcie działalności 
artystycznej lokalnych 
zespołów z obszaru LGD 

Liczba wspartych zespołów 
artystycznych 

szt. 3 
133,33% 

(4) 
133,33% 

(4) 
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1.3.4 Popularyzowanie 
innowacyjnych przedsięwzięć 
w tym dobrych praktyk 
związanych z ochroną 
środowiska zapobiegających 
zmianom klimatycznym 

Liczba zrealizowanych operacji 
ukierunkowanych na innowacje 

szt 1 
100% 

(1) 
0% 

Źródło: Monitoring LGD 

Postęp finansowy – stan na 31.12.2021 r.  

Postęp finansowy odzwierciedla realizację rzeczową Strategii. Na poniższym wykresie 

wyraźnie widać na jakich przedsięwzięciach koncentrowały się działania LGD. Z zasady połowa 

funduszy musiała zostać przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR. 

Spośród pozostałych funduszy największą pozycje stanowi przedsięwzięcie związane z 

rozwojem niekomercyjnej infrastruktury. Proporcje kwot przeznaczonych na infrastrukturę 

oraz inne działania pokazują jaki jest zakładany profil wsparcia społeczności lokalnej. Znaczący 

udział charakteryzuje jeszcze przedsięwzięcie Promocja obszaru LSR w oparciu o potencjał 

turystyczny i zasoby przyrodniczo-kulturowe. Jedyny nieosiągnięty wskaźnik dotyczy operacji 

własnej LGD, która planowana jest do złożenia w roku bieżącym, a do realizacji w roku 2023. 

Mimo, że nie widać zagrożenia dla pełnej końcowej realizacji wszystkich przedsięwzięć widać, 

że przed LGD stoją wyzwania ukończenia dwóch z nich: Tworzenie nowych przedsiębiorstw 

oraz Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym. 

Szczególnie, że po wyborze operacji do dofinansowania wpływ LGD na realizowalność operacji 

jest znacząco ograniczona – czy to ze względu na niekompetencję wnioskodawcy (dotyczy 

Tworzenia nowych przedsiębiorstw) czy to z uwagi na dynamicznie rosnące ceny towarów i 

usług z powodu rekordowej inflacji (dotyczy Rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej).  
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Wykres 17 Realizacja budżetu 

 

Źródło: Monitoring LGD 

 

Doradztwo biura LGD  

Sposób liczenia doradztwa zaproponowany przez Ministerstwo nie odpowiada rzeczywistemu 

wysiłkowi jakie podejmuje biuro LGD. Przeprowadzenie naboru wiąże się z koniecznością 

udzielania bezpłatnego doradztwa. Działanie to w zasadniczy sposób podnosi jakość 

projektów i jest znaczącym czynnikiem końcowego sukcesu danej operacji. Zwykle doradztwo 

jest wysoko oceniane przez wnioskodawców, a liczba ocen pozytywnych dąży do 100%. 

Według własnego rejestru LGD udzieliła 435 porad (zliczone na podstawie kart doradczych). 

Poniższa Tabela pokazuje wartości zliczane według metodologii Ministerstwa. Intersującym 
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jest natomiast proporcja pomiędzy liczebnością doradztwa udzielanego osobom fizycznym 

oraz instytucjom. Widać, że tylko co drugi podmiot lub osoba, której udzielono doradztwa 

złożyła wniosek o dofinansowanie.  

Tabela 32 Doradztwo 

Ogółem  Sztuka 215 

Osoby fizyczne  Sztuka  196 

Instytucje  Sztuka  19 

Liczba podmiotów, które 
złożyły wniosek o przyznanie 

pomocy  
Sztuka  

102 (w tym 11 
podmiotów liczonych 

wielokrotnie) 

Liczba podmiotów, które 
zawarły umowę o przyznaniu 

pomocy 
Sztuka 

70 (w tym 5 
rozwiązanych) 

Źródło: Monitoring LGD 

 

Opis projektów współpracy 

Jedną z form realizacji Strategii, są projekty współpracy. Polegają na opracowaniu wniosku w 

kooperacji co najmniej dwóch Lokalnych Grup Działania. Przedmiotem operacji może być 

rozległy katalog przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach PROW.  

1. Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej 

Trzech partnerów: Stowarzyszenie LGD „Ziemia Zamojska”; Stowarzyszenie „Poleska Dolina 

Bugu”; LGD „Razem ku lepszej przyszłości” zrealizowało wspólne przedsięwzięcie obejmujące: 

1. Warsztaty kulinarne u wszystkich partnerów  

2. Wydanie książki kucharskiej 

3. Materiały promocyjne  

4. Konkurs kulinarny  

5. Szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego, zakładania działalności 

odpłatnej i/lub gospodarczej 

6. Dystrybucja książek (Popularyzacja kuchni lokalnej w punktach gastronomicznych na 

obszarze partnerskich lokalnych grup działania) 

 

2. Rozwój zrównoważonej turystyki przyrodniczej na przykładzie Chorwacji 

Dwóch  partnerów: Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Stowarzyszeni LGD „Polesie” 

1. Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych (Kieszonkowe mapy turystyczne, 
Pocztówki) 

2. Dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych 
3. Wizyta studyjno-szkoleniowa w Chorwacji 
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3. Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji – przygotowanie  

Trzech partnerów: Stowarzyszenie LGD „PROMENADA S12”; Stowarzyszenie LGD „Dolina 

Giełczwi”; Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”.  

Operacja polegała na przygotowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji 

inwestycji zaplanowanej w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć punktów 

aktywnego wypoczynku i rekreacji”. 

 

4. Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji 

Czterech partnerów: Stowarzyszenie LGD „PROMENADA S12”; Stowarzyszenie LGD „Dolina 

Giełczwi”; Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”; Stowarzyszenie LGD „Ziemia Zamojska”. 

Projekt jest w trakcie rozliczenia. 

 

1. Prace związane z utworzeniem punktów wypoczynku i rekreacji na obszarze 
partnerskich grup działania (Łącznie powstało 31 punktów rekreacyjno-
wypoczynkowych) 

2. Opracowanie i wydanie broszury „Gry i zabawy Podwórkowe” 

3. Opracowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu 

 

Realizacja planu szkoleń 

 

Plan szkolenia obejmuje działania skierowane do pracowników oraz innych organów LGD w 

zakresie podnoszenie kompetencji i kwalifikacji oraz zakłada szkolenia dla mieszkańców w 

zakresie wiedzy o możliwościach dofinansowania w ramach funduszy dostępnych w LGD.  

Poniższe dwie Tabele prezentują formy i liczebność szkoleń kierowanych do pracowników 

biura oraz członków Rady LGD. Można zauważyć, że działania te nie były prowadzone 

systematycznie, ale w odpowiedzi na potrzeby poszczególnych grup. Z końcem realizacji 

Strategii w 2021 roku nie zorganizowano żadnego szkolenia.  
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Tabela 33 Szkolenia dla pracowników biura LGD 

  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Razem 

Szkolenia organizowane przez 
LGD 2 4 2 2 1 0 11 

Konferencje/ szkolenia 
LEADER (MRiRW) 1 1 0 0 0 0 2 

Wizyta studyjna KSOW 0 2 1 2 0 0 5 

Kompetencje zarządcze, 
organizacyjne, miękkie 0 1 0 1 0 0 2 

RAZEM 3 8 3 5 1 0 20 

Źródło: Monitoring LGD 

Tabela 33 Szkolenia dla członków Rady LGD 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Razem 

Szkolenia organizowane przez 
LGD 1 2 0 2 2 0 7 

RAZEM 1 2 0 2 2 0 7 

Źródło: Monitoring LGD 

Z poniższej Tabeli wynika, że zapotrzebowanie na szkolenia i spotkania  informacyjne było 

przede wszystkim na początku realizacji Strategii w 2016 roku. Wtedy w ramach dziewięciu 

spotkań zebrano 180 uczestników. Spotkania w kolejnych latach zbierały coraz mniej osób. 

Wydaje się, że kumulacja wiedzy oraz coraz skromniejsza oferta LGD (wyczerpywanie się 

funduszy) powodowała zmniejszenie zainteresowania szkoleniami i spotkaniami ogólnymi. 

Tabela 34 Szkolenia / spotkania informacyjne dla mieszkańców: aplikowanie o dofinansowanie w 

LGD 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 RAZEM 

zrealizowana liczba szkoleń 9 2 0 5 2 2  20 

liczba uczestników 180 68 0 89 36 25 398 

Źródło: Monitoring LGD 
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Plan komunikacji 

W trakcie tworzenia Strategii na podstawie diagnozy potrzeb lokalnych opracowano również 

założenia sposobów komunikowania się ze społecznością lokalną. Plan komunikacji został 

skonstruowany bo osiągnąć 7 zasadniczych celów: 

1) Informowanie mieszkańców obszaru o przedsięwzięciach realizowanych przez 
LGD oraz o zasadach  i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu Lokalnej Strategii 
Rozwoju 

2) Wsparcie doradczo-informacyjne dla wnioskodawców w zakresie aplikowania o 
środki z budżetu LSR 

3) Uzyskanie informacji zwrotnej  nt. oceny jakości i efektywności doradztwa 
świadczonego przez LGD 

4) Wsparcie doradczo - informacyjne dla beneficjentów w procesie realizacji i 
rozliczania projektów 

5) Zwiększenie poziomu informacji o stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, 
w tym o stopniu realizacji założonych wskaźników 

6) Wzmocnienie pozytywnego wizerunku LGD wśród mieszkańców obszaru poprzez 
intensyfikację i skoordynowanie działań informacyjno - promocyjnych 
prezentujących efekty wdrażania Strategii 

7) Promocja dobrych praktyk osiągniętych za pośrednictwem środków na wdrażanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju zarówno na terenie LGD jak i w innych regionach 

Do każdego z celów przyporządkowano działania komunikacyjne takie jak kampanie 

informacyjne dotyczące celów Strategii a później osiągniętych efektów, spotkania 

informacyjne związane z ogłaszanymi naborami wniosków, doradztwo oraz badania 

ankietowe. Każdemu działaniu przypisano adresatów, ustalono środki przekazu i wskaźniki. 

Pełny plan komunikacji znaleźć można w najnowszej wersji Strategii. W tym miejscu należy 

jedynie wspomnieć, że plan komunikacji został zrealizowany w pełnym zakresie, a wiele 

wskaźników zostało przekroczonych.  

 

Inne działania LGD 

Oprócz działań związanych z ogłaszaniem i przeprowadzeniem naborów, realizacją planu 

szkoleń i planu komunikacji LGD podjęła kilka przedsięwzięć nakierowanych na wspieranie 

promocji obszaru oraz na aktywizację społeczną mieszkańców.  

Działania promocyjne obszaru LGD realizowała w ramach kosztów aktywizacji oraz w ramach 

projektów współpracy, a także w ramach zaplanowanej z dodatkowych środków operacji 

własnej. W ramach zadań zrealizowanych w zakresie promocji obszaru LGD wydała materiały 

informacyjno-promocyjne w postaci folderów, mapek, ulotek i gadżetów reklamowych. LGD 

wydała również książkę z tradycyjnymi przepisami kuchni lokalnej promującą dziedzictwo 

kulinarne regionu. LGD prowadzi również na bieżąco działania informacyjne za pośrednictwem 

swojej strony internetowej oraz profilu na Facebooku. 



   

61 

 

Aktywizacja mieszkańców i wsparcie lokalnych liderów odbywało się między innymi poprzez 

uczestnictwo w sześciu wizytach studyjnych. W 2017 odbyły się 2 wizyty studyjne z KSOW. W 

2018 roku odbyły się 2 wizyty studyjne. W pierwszej, finansowanej z funduszy KSOW 

uczestniczył lokalny lider, a w drugiej z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii 

Nauk uczestniczyli: pracownik LGD, Prezes Zarządu oraz Członek Komisji Rewizyjnej. W 2019 

roku odbyły się 2 wizyty studyjne. W pierwszej, finansowanej z funduszy KSOW uczestniczył 

pracownik LGD w drugiej realizowanej z ramach Lubelskiej Sieci LGD również jeden pracownik 

LGD.   
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6. Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze 

Ocena wpływu na główny cel LSR (jeśli inny niż obszary poniżej) 

 

Diagnoza będąca podstawą opracowania strategii wykazała, że plan działania oparty będzie o 

jeden cel ogólny: Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności oraz równoważenie rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszaru LSR. Wskaźniki oddziaływania przypisane do celu ogólnego 

zostały sformułowane w dwóch podpunktach.  

 

 

Z uwagi na wytyczne zobowiązujące LGD do przeprowadzenia ewaluacji końcowej do końca 

2022 roku trudno jest jednoznacznie określić poziom osiągnięcia wskaźników oddziaływania 

w załażonych w Strategii ramach czasowych. Możliwe jest, że w najbliższym czasie mogłoby 

dojść do korekty wartości obydwu wskaźników.  

Obecnie w danych GUS nie zbiera się danych odpowiadających wskaźnikowi prezentowanemu 

w Strategii. Można jedynie dla porównania zweryfikować statystykę Podmioty wpisane do 

rejestru REGON na 10 tys. ludności. Wynika z niego, że od 2015 do 2020 roku systematycznie 

wzrasta liczba takich podmiotów (patrz Tabela 13). W 2015 roku była to wartość 554, a w 2020 

624, zatem zanotowano 11% wzrost. Nie można bezpośrednio porównać tych wskaźników ale 

zdecydowanie widać tendencję wzrostową. Nie można też nie zauważyć, że działania LGD w 

zakresie podejmowania działalności gospodarczej skutkowały powstaniem 34 nowych 

przedsiębiorstw co jest znaczącą wartością na obszarze LGD. 

Zgodnie z danymi z GUS saldo migracji dla gmin obszaru LSR wynosi -19. Jest to co prawda 

negatywna informacja ale zdecydowanie poniżej zakładanych -80. Na migrację wpływa wiele 

czynników, z których najistotniejszym są czynniki ekonomiczne. Wydaje się zatem, że działania 

LGD wspierające przedsiębiorczość regionu wsparło tendencję regionalną.  

 

Ocena wpływu na kapitał społeczny  

Diagnoza społeczna służąca przygotowaniu obecnie omawianej Strategii wskazywała na 

znaczące potrzeby w zakresie aktywności społecznej oraz budowania kapitału społecznego. 

Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję by wspierać społeczność lokalną przez działania 

infrastrukturalne, służące budowaniu zasobów. Dzięki rozbudowie i modernizacji świetlic 
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wiejskich organizacje pozarządowe i mieszkańcy mają możliwość aktywizacji i miejsce do 

organizowania spotkań i imprez.  

Ponadto w ramach operacji własnej LGD przeprowadziła serię ekowarsztatów, które cieszyły 

się dużym zainteresowaniem mieszkańców i pełniły nie tylko rolę edukacyjną ale i 

integracyjną. Kolejne działania w ramach tego projektu będą również istotnie wpływać na 

budowę kapitału społecznego.  

W przyszłości LGD zamierza podjąć działania w formie grantów skierowanych wyłącznie do 

organizacji pozarządowych oraz zaangażować się w formułę grantów Smart Villages. Projekty 

współpracy oraz wizyty studyjne pozwoliły na podpatrzenie jak inne LGD radzą sobie z 

budowaniem kapitału społecznego i Stowarzyszenie zamierza wykorzystać to doświadczenie 

w nadchodzącej Strategii. 

 

Przedsiębiorczość  

Przeznaczenie połowy budżetu LGD na wsparcie przedsiębiorczości dało pozytywne efekty. 

Duże zainteresowanie ofertą LGD przełożyło się na osiągnięcie wskaźników z zakresu 

rozwijania działalności gospodarczej, a premie na zakładanie działalności są w trakcie 

realizacji. Do tej pory wypłacono premię dla 23 przedsiębiorców, a kolejni podpisali już 

umowy. Wydaje się, że nie jest zagrożone osiągnięcie założonego wskaźnika w wysokości 46 

nowo otwartych firm.  

Obecnie większość telefonów z pytaniami o nowe nabory dotyczy przedsiębiorczości więc 

kwestia wsparcia dla biznesu na pewno znajdzie się w zapisach nowej Strategii. Na dzień 

dzisiejszy LGD skłania się bardziej w kierunku premii niż rozwijania działalności gospodarczej, 

ale zagadnienie to będzie przedmiotem dyskusji i konsultacji społecznych 

 

Turystyka i dziedzictwo kulturowe  

Obszar LSR jest zdecydowanie określany jako atrakcyjny turystycznie. Problemem jest 

sezonowość ruchu turystycznego, okres letni zdecydowanie sprzyja odwiedzenia terenów 

LGD. Innym czynnikiem jest mała świadomość mieszkańców co do atrakcyjności obszaru, który 

nie obfituje w spektakularne atrakcje, ale oferuje spokój ciszę i wytchnienie od zgiełku miasta. 

W Strategii jedno z przedsięwzięć ukierunkowane było na Rozwój przedsiębiorczości związanej 

z turystką. Jednak wartość finansowa tego wsparcia nie była znacząca z perspektywy potrzeb. 

Dlatego jeden z projektów współpracy Rozwój zrównoważonej turystyki przyrodniczej na 

przykładzie Chorwacji ukierunkowany był na rozwój turystyki. Działanie to pokazało jak istotne 

jest wsparcie dla rozwoju turystyki regionu. 

W przyszłości LGD zamierza kontynuować działania projektowe dotyczące turystyki. Koncepcja 

nowej Strategii z pewnością uwzględniać będzie ten aspekt, natomiast kwestią dyskusyjną 

będzie zakres zaangażowania środków oraz formy wsparcia.  
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Grupy defaworyzowane  

Definicja grup defaworyzowanych ujęta w Strategii nie do końca odpowiadała rzeczywistym 

problemom i kategoriom osób wymagających wsparcia. Grupy zostały powiązane z dostępem 

do rynku pracy: 

· osoby długotrwale bezrobotne 

· osoby 50 +, 

· osoby młode (18-35 lat), 

· kobiety zamieszkałe na obszarze gminy wiejskiej 

Powyższa kategoryzacja obejmuje większość mieszkańców obszaru, a założenie, że wszystkie 

przedsięwzięcia muszą być realizowane lub ukierunkowane na wsparcie dla grup 

defaworyzowanych spowodowało rozmycie podejścia pomocowego. Doświadczenie członków 

Rady i pracowników wskazuje, że lepszym rozwiązaniem byłoby wpisanie grup 

defaworyzowanych do katalogu kryteriów premiujących.  

Niemniej działania projektowe wspierane przez fundusze dostępne w LGD były nakierowane 

na grupy defaworyzowane i niezależnie od poprawnego wyłonienia tych grup poprawiły 

sytuację powyżej wymienionych kategorii mieszkańców.  

Innowacyjność  

Kryterium innowacyjności, jako obowiązkowe, znalazło się również w katalogu kryteriów 

Poleskiej Doliny Bugu. Premiowano innowacje obejmujące zasięgiem cały obszar LGD lub tylko 

w ramach jednej gminy. Mimo klarownej definicji innowacyjności członkowie Rady, z którymi 

prowadzono wywiady wskazywali na problemy interpretacyjne. Aby uniknąć konsekwencji w 

postaci protestów większość operacji była premiowana dodatkowymi punktami jeśli tylko w 

projekcie znalazło się odpowiednie uzasadnienie.  

W kolejnej perspektywie finansowej LGD chciałaby dopracować definicję tak, by można było 

docenić te operacje, które rzeczywiście ukierunkowane są na innowacyjność. Pod uwagę 

brane jest też stanowisko, że w zakresie dostępnego finansowania pojedynczej operacji 

możliwości znaczącej innowacji jest niewielka. 

 

Projekty współpracy  

Działania w formie projektów współpracy cieszą się w LGD dużym zainteresowaniem. Z uwagi 

na niezbyt duży budżet LGD dodatkowa forma aktywności znacząco zwiększyła zakres 

oddziaływania Stowarzyszenia. Na przełomie 2017 i 2018 roku przeprowadzono duży projekt 

Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej. Warsztaty kulinarne, konkurs, 

wydawnictwo oraz materiały promocyjne w wydatny sposób wpłynęło na propagowanie 

dziedzictwa kulturowego na swoim obszarze oraz na obszarze zaprzyjaźnionych LGD. Drugi 

projekt, międzynarodowy nakierowany był na turystykę. Obok opracowania, wydrukowania i 

dystrybucji materiałów turystycznych (map i pocztówek) zorganizowano wyjazd studyjno – 



   

65 

 

szkoleniowy do Chorwacji. Kolejnym projektem było przygotowanie dokumentacji 

projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji zaplanowanej w ramach realizacji projektu 

współpracy pn. Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji. Sam projekt został, w 

przeważającej części, zrealizowany do końca 2021 roku. Łącznie powstało 31 punktów 

rekreacyjno-wypoczynkowych, z czego 11 na terenie Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. 

Wszystkie projekty, w których brało udział Stowarzyszenie obejmowało dwa wymiary. 

Pierwszy związany był z opracowaniem i wdrożeniem różnego typu przedmiotów 

materialnych. Drugi obejmował wymianę doświadczeń, naukę i budowanie wspólnoty z 

innymi Lokalnymi Grupami Działania. 

Warto dodatkowo wspomnieć że w ramach dostępnego budżetu planuje się jeszcze realizację 

dwóch projektów współpracy - integrujące zarówno działania aktywizujące jak i inwestycyjne. 

 

Ocena funkcjonowania LGD  

LGD to stowarzyszenie oparte na aktywności 3 sektorów. Najlepiej zorganizowany i 

stanowiący szkielet instytucji jest sektor samorządowy. Gminy partnerskie stanowią nie tylko 

grupę beneficjentów funduszy dostępnych w LGD, ale również partycypują finansowo i 

organizacyjnie w działaniach Stowarzyszenia. Włodarze gmin mają przez to znaczący wpływ na 

funkcjonowanie LGD. Sektor społeczny reprezentowany przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i lokalnych liderów. Jest to bardzo aktywna grupa, w której oparcie ma 

większość działań aktywizacyjnych. Przedsiębiorcy, jako trzeci sektor, funkcjonują w 

Stowarzyszeniu na zasadzie pragmatyzmu. Zdarza się jednak, że lokalni przedsiębiorcy 

wspierają działania LGD.  

Realizacja strategii to w zasadniczej części organizacja naborów wniosków. Nabór z kolei wiąże 

się przeprowadzeniem spotkań z mieszkańcami. Od 2016 roku przeprowadzono 20 takich 

spotkań, a udział w nich wzięło prawie 400 osób. Udzielono w tym czasie doradztwa 235 

osobom przygotowującym się do naboru (na podstawie liczby ankiet oceniających doradztwo). 

Według metodologii ministerstwa liczba doradztwa wyniosła 215. Działania doradcze 

pracowników biura powodują, że wnioskodawcy znacząco poprawiają jakość składanych 

dokumentów. Przedsiębiorcy i kandydaci na przedsiębiorców piszą dobre wnioski jeśli zlecają 

je ekspertom lub agencjom konsultingowym i dodatkowo samodzielnie angażują się w ich 

utworzenie. Wnioski pisane samodzielnie, a nie poddane weryfikacji w czasie konsultacji z 

pracownikami biura nie spełniają wysokich wymagań konkursów PROW. Niestety brak w 

kryteriach punktów za doradztwo (a jedynie za udział w szkoleniach) rzadko skłania 

wnioskodawców do konsultowania dokumentów przed ich złożeniem w naborze.  

W zakresie planu szkoleń i planu komunikacji można mówić jedynie w superlatywach. 

Zrealizowano wszystkie założone plany i wskaźniki.  

Do najważniejszych problemów z którymi boryka się LGD należy biurokracja. Biurokracja 

negatywnie wpływa na możliwości działania biura LGD. Ilość pracy z dokumentami sprawia, że 
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brakuje czasu na działania aktywizacyjne i promocyjne. Jednak mimo tego, pracownicy Biura 

prowadzą działania aktywizujące skoncentrowane na wdrażaniu LSR, w szczególności poprzez: 

świadczenie doradztwa, prowadzenie szkoleń z zakresu ubiegania się o dofinansowanie w 

ramach LSR, działania informacyjne w Internecie. 

Ocena procesu wdrażania  

Tabela postępu rzeczowego uwidacznia, że LGD nie ma problemu z osiągnięciem zakładanych 

wskaźników. Jeśli występowały utrudnienia to nie wynikały z działań LGD, a zasadniczo z 

obserwowanych zmian społecznych, prawnych oraz wymogów proceduralnych.  

Procedury naboru są skomplikowane i trudne. Doświadczeni i wyedukowani pracownicy nie 

mają problemów z ich rozumieniem i stosowaniem, ale ta uwaga nie dotyczy wnioskodawców. 

Wywiady prowadzone z wnioskodawcami wykazały, że z uwagi na nieprzyjazny język procedur 

oraz ich objętość praktycznie nikt nie zapoznaje się z nimi w całości. Powoduje to konieczność 

wynajmowania i opłacania specjalistów do opracowania wniosku. Wnioskodawcy, którzy 

samodzielnie podjęli się opracowania wniosków wskazują, że polegają jedynie na doradztwie 

i wsparciu pracowników LGD i bez ich pomocy nie potrafiliby osiągnąć sukcesu.  

Znaczącym problemem jest długość procedury oceny i wyboru wniosków. W przypadku 

przedsiębiorców zdarza się, że czas od napisania wniosku do rozpoczęcia jego realizacji 

powoduje, że całkowicie zmieniają się warunki prowadzenia biznesu. Długość procesu, od 

złożenia wniosku do jego rozliczenia powoduje, że tylko zdeterminowani i cierpliwi mają 

szanse na powodzenie. Podobne problemy mają samorządy lub organizacje, gdy szacunki 

finansowe dezaktualizują się pomiędzy wnioskowaniem a podpisaniem umowy. 

Kryteria oceny wniosków stosowane w LGD pozwalają na wybór najlepszych wniosków. 

Niemniej zarówno członkowie Rady LGD jak i wnioskodawcy mają wątpliwości co do jakości 

niektórych kryteriów. Najwięcej uwag dotyczy kryterium innowacyjności. Brak precyzyjnej 

definicji powoduje, że zarówno wnioskodawcy jak i oceniający nie są pewni czy uzasadnienie 

stanowi wystarczającą przesłankę do przyznania punktów. Wydaje się również, że 

niezastosowanie kryterium dodatkowych punktów za doradztwo skutkuje w konsekwencji 

słabszymi i niedopracowanymi wnioskami (tymi, które nie podlegały doradztwu 

doświadczonych pracowników biura).  

Wskaźniki ustanowione w LSR pozwalają wiarygodnie monitorować realizację Strategii. W LGD 

nie zaobserwowano problemów z jakością wskaźników.  

 

Wartość dodana podejścia LEADER 

LGD nie podejmowała specjalnych działań mających na celu sieciowanie i budowanie 

formalnych powiązań pomiędzy poszczególnymi aktorami. Wydaje się, że w małej, dobrze 

znającej się społeczności takie działania nie są potrzebne.  
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Strategia, która poza wsparciem przedsiębiorczości gro funduszy zarezerwowała na budowę i 

modernizację infrastruktury musi w konsekwencji zakładać, że infrastruktura będzie podstawą 

dalszego rozwoju. W obecnie omawianej Strategii wyraźnie zabrakło modelu systemowego 

wykorzystania zasobów. Altany rekreacyjne, place zabaw i siłownie zewnętrzne 

wykorzystywane były w spontaniczny sposób uzależniony od aktywności lokalnych liderów lub 

organizacji pozarządowych. Spowodowało to, że niektóre z tych obiektów „świecą pustkami”, 

a ich potencjał się marnuje. Wydaje się zatem niezbędne by w kolejnych edycjach Strategii 

położyć właściwy nacisk na aktywizację społeczną mieszkańców.  

Wiodącym celem Strategii był rozwój przedsiębiorczości. Podporządkowano temu celowi 

katalog grup defaworyzowanych, a projekty składane i wybierane przez Radę musiały 

wpisywać się w działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia. Idea ta sprawdzała się w 

warunkach wysokiego bezrobocia, ale obecnie powinna być przeprofilowana. Bezrobocie w 

poszczególnych gminach znacząco się zmniejszyło i w nowej Strategii należałoby poszukać 

innych kategorii osób wymagających wsparcia. Przy niewielkim budżecie i znaczącym podziale 

na przedsiębiorczość i infrastrukturę niekomercyjną trudno mówić o synergii działań. Niestety 

brak zgody Samorządu Województwa na formułę RLKS powoduje, że w najbliższej przyszłości 

LGD będzie się również borykać z zapewnieniem komplementarności operacji.  
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7. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

 

1. Strategia w zasadniczej części realizowana jest w formie projektów realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD.  Rolą Stowarzyszenia jest ocena i wybór operacji w 

ramach ogłaszanych naborów wniosków. Zasadniczą, merytoryczną rolę w tym 

procesie odgrywa Rada LGD. Tych 8 osób rozstrzyga, które wnioski najlepiej spełniają 

kryteria wyboru operacji i poniekąd bierze odpowiedzialność za realizację Strategii w 

jej zasadniczej części. Członkowie Rady, w wywiadach indywidualnych, wskazywali na 

trudności w podejmowaniu tak ważnych decyzji szczególnie, gdy niektóre z kryteriów 

wyboru operacji nie dają się do końca parametryzować. Rada LGD oprócz obowiązków 

związanych z oceną i wyborem operacji do dofinansowania stanowi ważne, 

bezpośrednie zaplecze wielu działań LGD. Dlatego należy wspierać członków Rady nie 

tylko na poziomie odpowiednich szkoleń, ale przed wszystkim tworząc klarowne 

kryteria wyboru operacji i przyjazny regulamin pracy tego gremium. 

2. Realizacja Strategii wymaga przede wszystkim doświadczonego zespołu. Organizacja 

naborów wniosków, prowadzenie aktywizacji, szkolenia, realizacja planu komunikacji 

to zadania, które spadają przed wszystkim na barki pracowników biura LGD. To oni 

udzielają doradztwa w ramach ogłaszanych konkursów i stanowią pierwszą linię 

kontaktu dla wnioskodawców i innego rodzaju interesariuszy. Dlatego znaczna część 

badań skupiona była na funkcjonowaniu biura LGD. Wyniki tych badań nie pozostawią 

wątpliwości, że działanie biura stanowi mocną stronę całego Stowarzyszenia. 

Pozytywne opinie zarejestrowano w każdym ze źródeł pozyskiwania informacji: z 

ankiet, wywiadów z wnioskodawcami, wywiadu zogniskowanego oraz z rozmów z 

przedstawicielami samorządów. Zatem dbałość władz LGD o stabilność i jakość pracy 

biura powinna być jednym z priorytetów funkcjonowania całego Stowarzyszenia.  

3. Partnerstwo trójsektorowe opiera się silnie na samorządach. Siła tego partnera może 

być na tyle decydująca, że wprowadzono zasadę, że władza publiczna nie może 

zdominować żadnego z gremiów LGD. To najlepiej zorganizowany z trzech sektorów 

tworzących Stowarzyszenie. Samorządy są nie tylko beneficjentami funduszy 

dostępnych w LGD, ale aktywnie wspomagają organizację. Wsparcie to przybiera 

formę finansową i organizacyjną, ale przede wszystkim stanowi szkielet dla 

różnorodnej aktywności społecznej LGD. Drugim sektorem są organizacje 

pozarządowe. Również one pełnią podwójną rolę: z jednej strony wnioskują o środki 

finansowe i są beneficjentami, z drugiej wspierają LGD w działaniach aktywizujących 

społeczność lokalną. Działania ukierunkowane na rozwój organizacji pozarządowych 

obszaru LSR skutkują budową sieci zaprzyjaźnionych i gotowych do pomocy 

stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych. Przedsiębiorcy jako nieodłączny element 

trójsektorowości najczęściej występują jako wnioskodawcy i beneficjenci niemniej 

wsparcie pozyskiwane z funduszy jakimi dysponuje LGD powoduje, że i oni poczuwają 

się do obowiązku aktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności lokalnych. 

4. Dane służące do opracowania obecnie realizowanej strategii pochodziły z 2014 roku 

(w przypadku danych statystycznych GUS) oraz z 2015 w przypadku badań i analiz 
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prowadzonych bezpośrednio przez LGD. W ramach ewaluacji wewnętrznej i 

prowadzonych warsztatów refleksyjnych wskazywano na znaczące zmiany w sytuacji 

społecznej i gospodarczej kraju i obszaru LSR. Po konsultacjach społecznych 

dokonywano zmian w LSR, jednak dotyczyły one głównie wskaźników i dostosowania 

kryteriów wyboru operacji. Te działania znacząco wpływały na dostosowanie Strategii 

do zmieniających się warunków. Jednak obecnie prowadzone analizy danych wykazują, 

że zmiany te powinny być głębsze i szybciej wprowadzone. Należy oczywiście 

podkreślić, że zmiany w dokumencie dla LGD zasadniczym nie zależą wyłącznie od 

Stowarzyszenia i ograniczane są przepisami i stanowiskiem MRiRW oraz Samorządu 

Województwa. Dlatego warto zaapelować o bardziej praktyczne podejście tych władz 

do zasady elastyczności LSR ukierunkowanej na rozwiazywanie aktualnych problemów 

społecznych.  

5. Działania LGD na rzecz rozwoju aktywności społecznej nie były głównym celem obecnie 

ewaluowanej Strategii. Deficyt działań mających na celu budowanie i wzmacnianie 

kapitału społecznego widoczny jest na przykład w braku takiej formy wsparcia jak 

projekty grantowe. Rozwój infrastruktury społecznej wymaga większego 

zaangażowania LGD w wykorzystanie tego zasobu w służbie społeczności lokalnej. 

6. Wskazywane w diagnozie przy tworzeniu Strategii braki w zakresie infrastruktury 

społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej zostały w wydatny sposób zniwelowane. 

Precyzyjne podsumowanie dokonanych usprawnień pozwoli na racjonalne 

przygotowanie kolejnej Strategii w zakresie infrastruktury. Jeśli taka będzie wola 

mieszkańców wyrażona na spotkaniach to należy kontynuować takie projekty. Rolą 

LGD jest jednak krytyczna analiza potrzeb z perspektywy zrównoważonego rozwoju 

całego obszaru. 

7. W ramach wspierania turystyki LGD wykorzystała nie tyle ścieżkę projektową ale 

podejmowała działania finansowane z funduszy aktywizacyjnych i projektów 

współpracy. Łącznie te aktywności pozwalają pozytywnie ocenić zaangażowanie i jego 

efekty. Władze i członkowie Stowarzyszenia doskonale zdają sobie sprawę z wagi 

rozwoju turystyki, więc dodatkowa rekomendacja pozostanie jedynie potwierdzeniem 

już ugruntowanego zamierzenia.  

8. Lokalna Grupa Działania wysoko ceni sobie projekty współpracy i silnie angażuje się w 

ich realizację , łącznie 4 zrealizowane projekty współpracy i 2 zaplanowane). Pozwala 

nie tylko na promocję walorów oraz potencjału historycznego, kulturowego i 

przyrodniczego, ale również nawiązanie i pogłębienie kontaktów z sąsiednimi LGD. 

Zalety projektów współpracy powinny skłonić LGD do równie częstego korzystania z tej 

formy realizacji Strategii, szczególnie, że współpraca ta nie musi kończyć się wraz z 

zakończeniem projektu i może przybrać formę współpracy długoterminowej. 

 

Ewaluacja końcowa wymagała od wszystkich członków Stowarzyszenia wytężonej 

pracy. Krótki czas realizacji badań sprzyjał kumulowaniu działań. Niemniej wsparcie i 

zaangażowanie władz LGD, pracowników i członków LGD zapewniło sukces realizacji 

wszystkich założonych działań. Na koniec należy jeszcze raz podziękować wszystkim, 

którzy wnieśli wkład w powstanie tego opracowania, czy to poprzez przygotowanie 
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dokumentów, zestawień, uczestnictwo w wywiadach grupowych i indywidualnych, czy 

też poprzez wypełnianie anonimowych ankiet. 
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

Narzędzia badawcze 

9.1. Scenariusz wywiadu pogłębionego z wnioskodawcami/beneficjentami: 

1. Jak wnioskodawca dowiedział się o konkursie, skąd pochodzi wiedza o LGD i jak jest 

ona znacząca; 

2. Pomysł na projekt - skąd pochodził, czy ktoś pomagał w konceptualizacji, czy 

wynajmowano firmę lub osobę do pomocy w opracowaniu wniosku; 

3. Zakres pomocy ze strony LGD, doświadczenia związane z doradztwem; 

4. Znajomość wniosku i procedury, trudności z wypełnianiem wniosku; 

5. Ocena wniosku w LGD, doświadczenia i opinie o kryteriach oraz ocenie przez Radą LGD; 

6. Proces administracyjny po dokonaniu wyboru operacji do dofinansowania; 

7. Ogólna ocena kontaktów z LGD w czasie opracowania wniosku, oceny i wyboru oraz 

realizacji 

8. Podejście kontrfaktyczne: czy jeszcze raz spróbowałby wnioskować do LGD; 

9. Podejście kontrfaktyczne: czy zrealizował pomysł mimo braku dofinansowania (dla 

osób, które nie uzyskały dofinansowani) 

10. Podsumowanie i ogólne opinie o trudnościach i dobrych stronach procesu. 

9.2. Scenariusz wywiadu pogłębionego z przedstawicielami gmin: 

1. Czy w Pana/Pani gminie ludzie są aktywni. Czy jest dużo organizacji pozarządowych? 

a. Czy działania LGD w jakiś sposób wpływają na rozwój aktywności społecznej 

mieszkańców (kapitału społecznego)?  

2. Czy ludzie są w tej gminie przedsiębiorczy. Czy dla rozwoju obszaru lepsze są środki na 

podejmowanie czy na rozwój działalności gospodarczej? 

3. A jak już rozmawiamy o ludziach, którzy tu mieszkają. W jakiej grupie należałoby szukać 

ludzi, którzy sobie najgorzej radzą. Takich którzy wymagają najpilniejszej pomocy? 

(młodzież, seniorzy, niepełnosprawni) 

4. Jeśli chodzi o kulturę i turystykę. Czy działania LGD jakoś wpłynęły na rozwój obszaru 

w tej dziedzinie? 

5. Przejdźmy teraz do tego jak działa LGD. Jak wygląda komunikacja i współpraca 

pomiędzy gminami a LGD. 

6. Czy ta współpraca pozwala działać efektywnie? Jak duży wpływ na to co robi i jak działa 

LGD mają włodarze gmin partnerskich? 

7. Czy LGD dobrze widać w gminach. Czy pojawia się na dożynkach, organizuje konkursy, 

wyjazdy. Czy mieszkańcy wiedzą, że taka organizacja działa tu na obszarze. 

8. W czym należałoby szukać największej zalety istnienia LGD? 

9. Czy jest coś co można by poprawić w działaniach LGD? 
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9.3. Ankieta kierowana do wnioskodawców, beneficjentów i członków LGD 

Ocena funkcjonowania LGD 
 

Szanowni Państwo,  

 

głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska 

Dolina Bugu” jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) 

opracowanej wspólnie z mieszkańcami naszego regionu. Strategia ta realizowana jest 

przez szereg przedsięwzięć, których zadaniem jest rozwiązywanie potrzeb 

mieszkańców. 

 

Niniejsza ankieta ma na celu podsumowanie wdrażania LSR poprzez ocenę jej efektów. 

Państwa zdanie na ten temat jest dla nas niezmiernie istotne.  

 

Wszystkie dane pozyskane w ramach tej ankiety będą traktowane poufnie, a analizy 

dotyczyć będą jedynie uogólnionych opinii. Wypełnienie ankiety zajmuje ok 8 minut. 

 Prezes LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”  

 
 

1. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania? LGD działa: 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Bardzo dobrze 

2.  
 

Raczej dobrze 

3.  
 

I dobrze i źle 

4.  
 

Raczej źle 

5.  
 

Bardzo źle 

6.  
 

Trudno powiedzieć 
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2. Proszę ocenić funkcjonowanie Biura LGD 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie się 

zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

Raczej się 

nie 

zgadzam 

Zdecydowanie się 

nie zgadzam 

1.  Godziny pracy biura 

LGD są dogodne dla 

klientów 

    

2.  Strona internetowa 

zawiera aktualne 

informacje 

    

3.  Odpowiedzi na wiele 

pytań można uzyskać 

telefonując do biura 

LGD 

    

4.  Łatwo umówić się na 

spotkanie z 

pracownikami biura 

LGD 

    

 
 

3. Proszę ocenić poniższe zdania dotyczące Biura LGD 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 

się zgadzam 
Raczej się 

zgadzam 
Raczej się 

nie 

zgadzam 

Zdecydowanie się 

nie zgadzam 

1.  Pracownicy mają wiedzę 

odpowiednią do 

wykonywanej pracy 

    

2.  Pracownicy z 

zaangażowaniem 

wykonują swoje 

obowiązki 

    

3.  Pracownicy udzielają 

rzetelnych informacji i 

porad 

    

4.  Pracownicy są mili i 

uprzejmi 
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4. Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Biura LGD w poniższych wymiarach: 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 

dobrze 
Raczej 

dobrze 
I 

dobrze 

i źle 

Raczej 

źle 
Bardzo 

źle 
Trudno 

powiedzieć 

1.  prowadzenie doradztwa       

2.  organizacja naborów 

wniosków 
      

3.  pozyskiwanie 

dodatkowych funduszy 

zewnętrznych 

      

4.  informowanie członków 

LGD o funkcjonowaniu 

LGD 

      

5.  prowadzenie działań 

informacyjnych i 

promocyjnych dla 

mieszkańców 

      

6.  współpraca z innymi LGD       

 
 

5. Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy 

Działania? 

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 najważniejsze kanały pozyskiwania informacji 

 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Bezpośrednie kontakty z Władzami LGD 

2.  
 

Bezpośrednie kontakty z pracownikami Biura 

3.  
 

Walne zebranie członków 

4.  
 

Oficjalna strona internetowa LGD 

5.  
 

Ogłoszenia na Tabelalicach informacyjnych w miejscowościach na terenie LGD 

6.  
 

Facebook 

7.  
 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów (warsztaty, imprezy) 

8.  
 

Informacja bezpośrednia w siedzibie (biurze) LGD 

9.  
 

Inne sposoby. Jakie? ............................................. 
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6. Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do LGD byłby 

dla Pani/Pana najbardziej odpowiedni? Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

 
Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Ankieta papierowa 

2.  
 

Ankieta elektroniczna 

3.  
 

Kontakt bezpośredni z przedstawicielem LGD 

4.  
 

Kontakt mailowy 

5.  
 

Kontakt telefoniczny 

6.  
 

Kontakt poprzez portal społecznościowy (np. czat z pracownikiem LGD) 

7.  
 Panel dyskusyjny po zakończeniu szkoleń i spotkań (możliwość zadawania pytań, 

zgłaszania uwag) 

8.  
 

Inny, jaki? ............................................. 

 
 

7. Skąd, przede wszystkim, czerpie Pan(i) informacje o potrzebach mieszkańców? 
Proszę wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze źródła. 

 
Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. 

1.  
 

Z własnego doświadczenia 

2.  
 

Z rozmów z mieszkańcami 

3.  
 

Z rozmów z samorządowcami, członkami organizacji pozarządowych itp. 

4.  
 

Z mediów (lokalna prasa, telewizja, radio) 

5.  
 

Z Internetu (portale, wortale, fora dyskusyjne) 

6.  
 

Z badań społecznych i analiz gospodarczych 

7.  
 

Z innych źródeł (jakich?) ............................................. 

 
 

8. Czy nabory wniosków ogłaszane przez Lokalną Grupę Działania odpowiadały na 

potrzeby mieszkańców? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Idealnie wpisywały się w potrzeby mieszkańców 
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2.  
 

W większości przypadków wpisywały się w potrzeby mieszkańców 

3.  
 

Często mijały się z potrzebami mieszkańców 

4.  
 

Prawie w ogóle nie odpowiadały na potrzeby mieszkańców 

5.  
 

Trudno powiedzieć 

 
 

9. Jakie są najważniejsze problemy społeczne mieszkańców regionu (Pana/Pani gminy)? 

Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 
Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 
 

10. Czy realizowane w LGD nabory wniosków pomogły w rozwiązywaniu problemów 

społecznych? 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 

tak 
Raczej 

tak 
I tak 

i nie 
Raczej 

nie 
Zdecydowanie 

nie 
Nie 

dotyczy 

1.  Związane z potrzebą 

zakładania i 

rozwijania 

działalności 

gospodarczej 

      

2.  Związane z potrzebą 

rozwoju 

infrastruktury 

społecznej i 

kulturalnej (np. 

świetlice wiejskie, 

place zabaw dla 

dzieci)  

      

3.  Związane z potrzebą 

rozwoju 

infrastruktury 

turystycznej, 

sportowej i 

rekreacyjnej (np. 

boiska, siłownie 

zewnętrzne, altany) 
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4.  Związane z potrzebą 

rozwoju aktywności 

społecznej 

mieszkańców (np. 

warsztaty, spotkania, 

pikniki, szkolenia) 

      

5.  Związane z potrzebą 

promocji obszaru 

objętego LSR 

      

 
 

11. Jak ocenia Pan/Pani efekty niżej wymienionych projektów z zakresu infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej? 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Znam i 

korzystam 
Znam, ale nie 

korzystam 
Nie 

znam 

1.  Ogólnodostępna zadaszona scena w Woli 

Uhruskiej 
   

2.  Place zabaw w Piaskach, Zbereżu i Siedliszczach 

(gm. Wola Uhruska) 
   

3.  Zadaszenie rekreacyjne i plac zabaw w Osowie 

(gm. Hańsk) 
   

4.  Skwer w Starym Brusie (za Lewiatanem)    

5.  Miejsce rekreacji dla mieszkańców w Rudzie-

Hucie (nieopodal Urzędu Gminy) 
   

6.  Zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy 

zespole dworsko-parkowym w Hniszowie (g. 

Ruda-Huta) 

   

7.  Budynek rekreacyjny na stadionie we Włodawie    

8.  Boisko wielofunkcyjne w Susznie przy świetlicy 

(gm. Włodawa) 
   

9.  Tzw. Skwer Sybiraków we Włodawie (nieopodal 

targu warzywnego) 
   

10.  Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne 

centrum Hanny (nieopodal kościoła) 
   

11.  Bieżnia sportowa na stadionie w Hannie    

12.  Ścieżka rowerowa przy SP nr 3 we Włodawie    

13.  Stroje zespołów artystycznych działających przy 

MDK we Włodawie (ul. Partyzantów) 
   

14.  Siłownie zewnętrzne w Kaplonosach, Zahajkach, 

Adampolu, Wyrykach Adampol (gm. Wyryki) 
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12. Jak ocenia Pan/Pani efekty projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez LGD 

„Poleska Dolina Bugu”? 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Znam i 

korzystam 
Znam, ale nie 

korzystam 
Nie 

znam 

1.  Wiata rekreacyjna z grillem przy zalewie 

Okopiec we Włodawie 
   

2.  Boisko wielofunkcyjne w Korolówce (gm. 

Włodawa) 
   

3.  Zestaw zabawowy „Straż Pożarna” przy remizie 

OSP w Hannie 
   

4.  Place zabaw w Suchawie, Zahajkach i 

Kaplonosach (gmina Wyryki) 
   

5.  Plac zabaw przy skwerku w Starym Brusie (za 

Lewiatanem) 
   

6.  Zadaszenie rekreacyjne z grillem i placem zabaw 

obok remizy OSP w Ujazdowie (gm. Hańsk) 
   

7.  Plac zabaw w Rudzie-Kolonii (gm. Ruda-Huta)    

8.  Plac zabaw przy zespole szkół w Woli Uhruskiej    

 
 

13. Jak ocenia Pan/Pani efekty projektów nieinwestycyjnych zrealizowanych przez 

LGD „Poleska Dolina Bugu”? 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Znam i 

korzystam 
Znam, ale nie 

korzystam 
Nie 

znam 

1.  Eko-warsztaty – eko-kosmetyki, eko-sprzątnie, 

dzikie rośliny jadalne, wizyta studyjna w ogrodach 

permakultury (2021 r.) 

   

2.  Warsztaty kulinarne i książka kucharska 

„Akademia Smaku Ziemi Włodawskiej i 

Chełmskiej” (2017-2018 r.) 

   

3.  Wyjazd studyjny do Chorwacji (2019 r.)    

4.  Publikacja „Gry i zabawy podwórkowe (i 

pokojowe)” (2021 r.) 
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14. Czy Pana(i) zdaniem środki finansowe przeznaczone na wdrażanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju zostały wydane efektywnie (z korzyścią dla społeczności)? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej tak 

3.  
 

Raczej nie 

4.  
 

Zdecydowanie nie 

5.  
 

Trudno powiedzieć 

 
 

15. Czy Pana(i) zdaniem za pomocą innych projektów można byłoby osiągnąć podobne 

rezultaty? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak, inne projekty byłyby bardziej efektywne 

2.  
 

Zastosowanie innych projektów dałoby podobne rezultaty 

3.  
 

Nie, inne projekty byłyby mniej efektywne 

4.  
 

Trudno powiedzieć 

 
 

16. Czy Pana(i) zdaniem LGD powinna podejmować dodatkowe działania aby 

rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców obszaru LGD? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

LGD powinna ograniczyć się do założeń Lokalnej Strategii Rozwoju 

2.  
 

LGD powinna podejmować również wyzwania wykraczające poza LSR 

3.  
 

Trudno powiedzieć 
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17. Co jeszcze mogła by zrobić LGD, aby skuteczniej rozwiązywać problemy 

społeczne? 

 
Proszę odpowiedzieć własnymi słowami. 

 

 

Proszę o podanie kilku informacji o sobie, wyłącznie w celach statystycznych 

 
 

18. W której gminie Pan(i) mieszka? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Miasto Włodawa 

2.  
 

Gmina wiejska Włodawa 

3.  
 

Gmina Hańsk 

4.  
 

Gmina Hanna 

5.  
 

Gmina Stary Brus 

6.  
 

Gmina Wyryki 

7.  
 

Gmina Wola Uhruska 

8.  
 

Gmina Ruda - Huta 

9.  
 

Inna gmina 

 
 

19. Płeć 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Kobieta 

2.  
 

Mężczyzna 
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20. Do jakiej kategorii wiekowej może się Pan(i) zaliczyć? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

mniej niż 18 lat 

2.  
 

od 18 do 25 lat 

3.  
 

od 26 do 35 lat 

4.  
 

od 36 do 50 lat 

5.  
 

więcej niż 50 lat 

 
 

21. Jestem: 

 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zatrudniony w rolnictwie 

2.  
 

Zatrudniony poza rolnictwem 

3.  
 Członkiem organizacji społecznej (stowarzyszenie, fundacja, KGW, OSP, klub 

sportowy) 

4.  
 

Przedsiębiorcą 

5.  
 

Reprezentantem podmiotu z sektora publicznego (gmina, dom kultury) 

6.  
 

Studentem/ uczniem 

7.  
 

Osobą bezrobotną 

8.  
 

Żadne z powyższych 

 
 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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9.4. Ankieta kierowana do mieszkańców obszaru LGD 

Poziom satysfakcji mieszkańców 

 

 

Zapraszamy mieszkańców gmin Włodawa wiejska i miejska, Wyryki, Wola Uhruska, 

Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk i Hanna do wyrażenia opinii na temat warunków życia 

w swojej gminie.  

 

Wyniki ankiety posłużą wyłącznie podsumowaniu efektów wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, a pośrednio również 

pomogą zaplanować dalsze wspieranie rozwoju tego obszaru w oparciu o środki unijne 

w kolejnej perspektywie finansowej 2023-2027. Wypełnienie ankiety zajmuje ok 8 

minut. 

 
 

1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest 

dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe 

potrzeby”? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 
 

2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnich latach 

(od 2016 roku) warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 
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2.  
 

Raczej tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 
 

3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Bardzo 

dobrze 
Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo 

źle 
Nie 

mam 

zdania 

1.  Atrakcyjności turystycznej       

2.  Promocji dziedzictwa 

kulturowego, zasobów 

naturalnych i turystyki 

      

3.  Infrastruktury i oferty 

kulturalnej 
      

4.  Infrastruktury i oferty 

sportowej i rekreacyjnej 
      

5.  Ochrony środowiska – dbałości 

o środowisko naturalne 
      

6.  Cyfryzacji (cyfryzacja usług 

publicznych oraz inicjatyw 

społecznych, dostęp 

mieszkańców do Internetu) 

      

7.  Zaangażowania mieszkańców 

w rozwiązywanie lokalnych 

problemów 

      

8.  Tożsamości mieszkańców z 

regionem 
      

9.  Działań i usprawnień na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
      

10.  Działań na rzecz osób przed 34 

rokiem życia 
      

11.  Działań na rzecz osób po 50 

roku życia, w tym seniorów 
      

12.  Działań na rzecz kobiet       
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13.  Możliwości zatrudnienia poza 

rolnictwem 
      

14.  Sprzyjających warunków dla 

przedsiębiorców i prowadzenia 

firmy 

      

 
 

4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń: 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Zdecydowanie 

tak 
Raczej 

tak 
Raczej 

nie 
Zdecydowanie 

nie 
nie 

wiem 

1.  Uczestniczę w wydarzeniach 

organizowanych w gminie 

(kulturalnych, rekreacyjno-

sportowych, obchodach świąt 

etc.) 

     

2.  Biorę udział w 

przygotowywaniu gminnych 

wydarzeń (sam(a) albo w 

ramach grupy, do której 

należę) 

     

3.  Należę do 

stowarzyszenia/organizacji 

pozarządowej 

(stowarzyszenie, fundacja) 

     

4.  Należę do nieformalnej grupy 

społecznej (koła gospodyń 

etc.) 

     

5.  Mam możliwości, by 

wypowiadać się na temat 

ważnych zagadnień 

(dotyczących gminy i mojej 

miejscowości) 

     

6.  Jestem członkiem 

rady/komitetu (np. w szkole, 

klubie sportowym, 

przedsiębiorstwie) 

     

7.  Znam najważniejsze fakty 

historyczne dotyczące mojej 

miejscowości/gminy 

     

8.  Potrafię wskazać 

najważniejsze atrakcje 

turystyczne w okolicy 

     

9.  Na terenie mojej gminy mogę 

rozwijać się zawodowo 
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10.  W mojej gminie powstaje 

wiele firm 
     

11.  W mojej gminie chętnie 

inwestują przedsiębiorcy 
     

12.  Na terenie mojej gminy są 

sprzyjające warunki dla 

turystów i osób przyjezdnych 

     

 
 

5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Zdecydowanie tak 

2.  
 

Raczej Tak 

3.  
 

Trochę tak/trochę nie 

4.  
 

Raczej nie 

5.  
 

Zdecydowanie nie 

6.  
 

Nie mam zdania 

 
 

6. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

tak 

2.  
 

nie 

 
 

7. Jakie są powody? 

 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Trudny dostęp do edukacji 

2.  
 

Trudny dostęp do instytucji kultury 

3.  
 

Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi 
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4.  
 

Brak perspektyw zawodowych 

5.  
 

Powody osobiste/ rodzinne 

6.  
 

Inne (jakie?) ............................................. 

 
 

8. Jak ocenia Pan/Pani efekty niżej wymienionych projektów z zakresu infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej? 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Znam i 

korzystam 
Znam, ale nie 

korzystam 
Nie 

znam 

1.  Ogólnodostępna zadaszona scena w Woli 

Uhruskiej 
   

2.  Place zabaw w Piaskach, Zbereżu i 

Siedliszczach (gm. Wola Uhruska) 
   

3.  Zadaszenie rekreacyjne i plac zabaw w Osowie 

(gm. Hańsk) 
   

4.  Skwer w Starym Brusie (za Lewiatanem)    

5.  Miejsce rekreacji dla mieszkańców w Rudzie-

Hucie (nieopodal Urzędu Gminy) 
   

6.  Zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy 

zespole dworsko-parkowym w Hniszowie (g. 

Ruda-Huta) 

   

7.  Budynek rekreacyjny na stadionie we 

Włodawie 
   

8.  Boisko wielofunkcyjne w Susznie przy 

świetlicy (gm. Włodawa) 
   

9.  Tzw. Skwer Sybiraków we Włodawie 

(nieopodal targu warzywnego) 
   

10.  Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne 

centrum Hanny (nieopodal kościoła) 
   

11.  Bieżnia sportowa na stadionie w Hannie    

12.  Ścieżka rowerowa przy SP nr 3 we Włodawie    

13.  Stroje zespołów artystycznych działających 

przy MDK we Włodawie (ul. Partyzantów) 
   

14.  Siłownie zewnętrzne w Kaplonosach, 

Zahajkach, Adampolu, Wyrykach Adampol 

(gm. Wyryki) 
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9. Jak ocenia Pan/Pani efekty projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez LGD 

„Poleska Dolina Bugu”? 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Znam i 

korzystam 

Znam, ale nie 

korzystam 

Nie 

znam 

1.  Wiata rekreacyjna z grillem przy zalewie 

Okopiec we Włodawie 

   

2.  Boisko wielofunkcyjne w Korolówce (gm. 

Włodawa) 

   

3.  Zestaw zabawowy „Straż Pożarna” przy 

remizie OSP w Hannie 

   

4.  Place zabaw w Suchawie, Zahajkach i 

Kaplonosach (gmina Wyryki) 

   

5.  Plac zabaw przy skwerku w Starym Brusie (za 

Lewiatanem) 

   

6.  Zadaszenie rekreacyjne z grillem i placem 

zabaw obok remizy OSP w Ujazdowie (gm. 

Hańsk) 

   

7.  Plac zabaw w Rudzie-Kolonii (gm. Ruda-

Huta) 

   

8.  Plac zabaw przy zespole szkół w Woli 

Uhruskiej 

   

 
 

10. Jak ocenia Pan/Pani efekty projektów nieinwestycyjnych zrealizowanych przez 

LGD „Poleska Dolina Bugu”? 

 
Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z wierszy. 

  Znam i 

korzystam 
Znam, ale nie 

korzystam 
Nie 

znam 

1.  Edukacja ekologiczna -    

2.  Eko-warsztaty – eko-kosmetyki, eko-sprzątnie, 

dzikie rośliny jadalne, wizyta studyjna w ogrodach 

permakultury (2021 r.) 

   

3.  Warsztaty kulinarne i książka kucharska 

„Akademia Smaku Ziemi Włodawskiej i 

Chełmskiej” (2017-2018 r.) 

   

4.  Wyjazd studyjny do Chorwacji (2019 r.)    

5.  Publikacja „Gry i zabawy podwórkowe (i 

pokojowe)” (2021 r.) 
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11. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny 

finansowanych ze środków unijnych, począwszy od 2016 r.? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak często 

2.  
 

Tak, czasem 

3.  
 

Trudno powiedzieć 

4.  
 

Nie 

 
 

12. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się zainteresowaniem mieszkańców? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak 

2.  
 

Trudno powiedzieć 

3.  
 

Nie 

 
 

13. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale 

dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych 

obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? 

 ( Prosimy o zaznaczenie „x” pięciu najważniejszych) 

 
Proszę zaznaczyć nie więcej niż 5 odpowiedzi. 

1.  
 

Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki 

2.  
 

Infrastruktura i oferta kulturalna 

3.  
 

Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna 

4.  
 

Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań) 

5.  
 

Działania prośrodowiskowe 

6.  
 

Infrastruktura drogowa 

7.  
 

Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne) 

8.  
 

Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem 
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9.  
 

Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców 

10.  
 

Warunki życia osób niepełnosprawnych 

11.  
 

Warunki życia osób starszych 

12.  
 

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 

13.  
 

Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem 

14.  
 

Działania na rzecz osób do 25 roku życia 

15.  
 

Działania na rzecz seniorów 

16.  
 

Działania na rzecz ochrony środwiska i klimatu 

 
 

14. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania „Poleska Dolina Bugu”? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Tak znam, słyszałam/em 

2.  
 

Nie znam, nie słyszałam/em 

 
 

15. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania? 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

od znajomych, sąsiadów 

2.  
 

w instytucji (urząd, szkoła) 

3.  
 

z lokalnej prasy 

4.  
 

widziałem/am działania/projekty LGD 

5.  
 

uczestniczyłem/am w działaniach LGD/ brałem/am udział w projekcie 

6.  
 

z internetu 

7.  
 

od kogoś, kto dostał dotację z LGD 
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16. Status na rynku pracy: 

 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

1.  
 

Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność gospodarczą 

2.  
 

Zatrudniony/a w rolnictwie 

3.  
 

Zatrudniony/a poza rolnictwem 

4.  
 

Uczący się/studiujący 

5.  
 

Osoba bezrobotna 

6.  
 

Inny typ, jaki?  ............................................. 

 
 

17. Płeć: 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Kobieta 

2.  
 

Mężczyzna 

 
 

18. Niepełnosprawność: 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

Osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 

2.  
 

Osoba pełnosprawna 

 
 

19. Wykształcenie: 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

podstawowe 

2.  
 

zasadnicze zawodowe 

3.  
 

średnie 

4.  
 

policealne 
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5.  
 

licencjat, inżynier 

6.  
 

wyższe magisterskie 

7.  
 

inne 

 
 

20. Wielkość gospodarstwa rolnego: 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

nie posiadam gospodarstwa rolnego 

2.  
 

do 5 ha 

3.  
 

6-10 ha 

4.  
 

11-20 ha 

5.  
 

21-50 ha 

6.  
 

>50 ha 

 
 

21. Wiek 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1.  
 

mniej niż 18 lat 

2.  
 

18 do 25 lat 

3.  
 

26-35 lat 

4.  
 

36-50 lat 

5.  
 

więcej niż 50 lat 

 
 

22. Miejsce zamieszkania: 

 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 
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1.  
 

Miasto Włodawa 

2.  
 

Gmina wiejska Włodawa 

3.  
 

Gmina Hańsk 

4.  
 

Gmina Hanna 

5.  
 

Gmina Stary Brus 

6.  
 

Gmina Wyryki 

7.  
 

Gmina Wola Uhruska 

8.  
 

Gmina Ruda - Huta 

9.  
 

Inna gmina 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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9.5. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego 

 

1. Wprowadzenie 

a. Przedstawienie moderatora, opisanie celu badania, anonimowości uzyskanych 

odpowiedzi, konieczność nagrywania wywiadu z uwagi na późniejszą analizę 

wyników 

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny   

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

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

3. Przedsiębiorczość   

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

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

LSR jest wskazane?  

4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe   

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

zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

5. Grupy defaworyzowane   

a. Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane 

w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

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

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

ubóstwa i wykluczenia społecznego?  

7. Innowacyjność   

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

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

8. Ocena funkcjonowania LGD   

a. Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwala na efektywną i 

skuteczną realizację LSR?  

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

informacyjno-promocyjnych, doradczych)?  

c. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała 

LSR?  

9. Zakończenie spotkania 

Czas trwania 120 minut 

 


