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Według zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) 

Doliny Raby rozdział XI Monitoring i ewaluacja, Zarząd LGD odpowiedzialny jest za bieżący 

monitoring LSR, a średnio, co poł roku zobowiązany jest do przedstawienia na Walnym 

Zabraniu Członków przygotowanego sprawozdania z procesu wdrażania LSR oraz 

funkcjonowania LGD.  

Monitoring rozumiany jest w tym dokumencie, jako proces, który polega na zbieraniu 

informacji, głównie ilościowych pozwalających na ocenę stanu realizacji LSR i związanych  

z jej realizacją zadań np. w sferze planu komunikacyjnego, pracy Biura, Zarządu i Rady. 

Załącznik 2 do LSR szczegółowo opisuje sposób oraz procedurę dokonywania monitoringu  

i ewaluacji (zał. 2).  

 

Elementy podlegające monitoringowi w ramach zapisów LSR:  

1. Funkcjonowanie Biura LGD  

2. Poziom realizacji LSR 

3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów 

4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia 

5. Zainteresowanie stroną internetową  

6. Zainteresowanie naborami 

7. Poziom doradztwa 

Opracowanie opiera się o analizy własne Biura LGD, badania ankietowe, informację 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, analizę realizacji budżetu oraz 

wskaźników poszczególnych przedsięwzięć.  

1. Funkcjonowanie Biura LGD  

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wykonuje swoją działalność zgodnie  

z dokumentami wewnętrznymi tj. statut, regulaminy itd. oraz w oparciu o Umowę  

o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność nr 00028-6933-UM0610028/15 z dnia 12 maja 2016r. Biuro LGD od początku 

realizacji strategii funkcjonuje pod adresem Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów. Praca Biura  

w głównej mierze opiera się o przyjęty Regulamin Biura. W okresie sprawozdawczym Biuro 

LGD zatrudniało dwóch pracowników : Zastępca Kierownika Biura (1 etet) oraz Animator  
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ds. promocji, przygotowania i realizacji projektów (3/5 etatu). Sprawy księgowo- kadrowe 

prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe Comtax Monika Radwańska.  

Zgodnie z Regulaminem Biura pracownicy świadczą doradztwo dla beneficjentów  

w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania za pośrednictwem 

Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 

9:00 - 14:00. Prowadzone przez pracowników doradztwo podlega ocenie efektywności 

świadczonego doradztwa. Podstawowym narzędziem kontroli i potwierdzeniem udzielonego 

doradztwa jest podpis osoby na „Liście osób, którym udzielono doradztwa”. Efektywność 

świadczonego doradztwa jest sprawdzana na podstawie anonimowych ankiet. Ankiety te 

dostępne są do wypełnienia w biurze LGD lub w formie elektronicznej na stronie internetowej 

LGD.  

Według listy osób, którym udzielono bezpośredniego doradztwa od 09.09.2020r.  

do 30.06.2021r. w biurze LGD z doradztwa skorzystało 30 osób (osoby, które nigdy 

wcześniej od początku realizacji LSR nie korzystały z doradztwa w biurze LGD). W związku 

z sytuacją epidemiologiczno- sanitarną od 2020 roku nie są prowadzone punkty 

konsultacyjno- doradcze dla mieszkańców na terenie LSR.               

2. Poziom realizacji LSR 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od początku realizacji LSR przeprowadziła 

czterdzieści dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy (8 naborów w 2017 r., 12 naborów 

w 2018r., 7 naborów w 2019 r., 11 naborów w 2020r oraz 4 nabory w 2021r.). 

Przeprowadzone nabory związane były z przedsiębiorczością rozlokowując środki na 

podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie istniejących przedsiębiorstw. 

Przeprowadzono także nabory na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej a także nabór wniosków na operacje związane  

z zachowaniem dziedzictwa lokalnego. 

W badanym okresie biuro LGD przeprowadziło następujące nabory: 

7/2020 Nabór dla JST i jednostek podległych z zakresu rozwoju ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Kwota 

dostępnych środków w naborze wynosiła 512 676,62 zł.  
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8/2020 Nabór na podejmowanie działalności gospodarczej związanej z rozwojem turystyki  

i agroturystyki na obszarze LSR. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła  

55 000,00 zł 

9/2020 Nabór na rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw, związanej z rozwojem 

turystyki i agroturystyki. Kwot dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 100 000,00 zł 

10/2020 Nabór dla JST i jednostek podległych z zakresu rozwoju ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Kwota 

dostępnych środków w naborze wynosiła 442 066,49 zł.   

11/2020 Nabór na rozwój działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej 

dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności 

handlowej. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 100 000,00 zł.  

1/2021 Nabór na podejmowanie działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej  

i przyjaznej dla środowiska w strefach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez 

działalności handlowej. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 

 330 000,00 zł.  

2/2021 Nabór na podejmowanie działalności gospodarczej związanej z rozwojem turystyki  

i agroturystyki na obszarze LSR. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła  

55 000,00 zł 

3/2021 Nabór na rozwój działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla 

środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności 

handlowej. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 115 298,39 zł.  

 4/2021 Nabór dla organizacji pozarządowych z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego. 

Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 330 000,00 zł.  

Łącznie przeprowadzono nabory na kwotę 2.040.041,50 zł. Do biura LGD w ramach  

9 naborów wpłynęło 37 wniosków, z których 35 wniosków było zgodnych z LSR.  

Ponad to pod koniec 2020r. rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji do projektu 

współpracy związanego z rozwojem infrastruktury rowerowej na obszarze LSR. Podpisano 

umowę partnerską na relizaję projektu współpracy z Stowarzyszeniem Przyjazna Ziemia 

Limanowska oraz Nadwiślańska Grupa Działania „CENOMA” oraz umowy na użyczenie 

nieruchomości z samorządami gminnymi na użyczenie działki pod budowę altany wraz  
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z elementami małej architektury. Przygotowano dokumentację projektową oraz zgłoszono 

prace budowlane do starostw powiatowych. Po przygotowaniu pełnej dokumentacji wniosek  

o przyznanie pomocy pn. „Turystyczny Beskid Wyspowy i Gorce” został złożony przez 

koordynatora projektu tj. LGD Przyjazna Ziemia Limanowska w lutym 2021r. W ramach 

projektu na obszarze LGD Dolina Raby w pobliżu wyznaczonych tras rowerowych powstanie 

6 drewnianych altan wraz z tablicami informacyjnymi, stojakami rowerowymi, ławkami oraz 

stolikami. Dodatkowo przewidziano także działania promocyjne obejmujące wydruk ulotek 

promocyjnych oraz zakup gadżetów reklamowych.  

LGD „Dolina Raby” w kwietniu 2021r. złożyła kolejny wniosek o przyznanie pomocy na 

realizację projektu współpracy pn. „Skarby Beskidzkiej Miedzy”, który zakłada realizację 

działań mających na celu kultywację i promocję lokalnych tradycji, szczególnie tradycji 

kulinarnych obszaru Beskidu Wyspowego. Projekt będzie realizowany z sąsiednią grupą LGD 

„Przyjazna Ziemia Limanowska”. Działania zaplanowane w projekcie po stronie LGD Dolina 

Raby to m.in. organizacja imprezy Festiwal Rosołu, organizacja cyklu warsztatów 

kulinarnych i rękodzielniczych, rozwój marki lokalnej „Kogutek” czy organizacja konkursów.  

Realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia 2021r. do grudnia 2022r.  
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Tabela 1. Poziom realizacji wskaźników produktu w LSR dla celu ogólnego I.  

nr przedsięwzięcia nazwa przedsięwzięcia nazwa wskaźnika 
wartość 

wskaźnika 
w LSR 

stan realizacji wskaźnika według podpisa-
nych umów 

stan realizacji wskaźnika według zablokowa-
nych środków (umowy w UMWM) 

wartość liczbowa % wartość liczbowa % 

I.1.1. 

Poprawa stanu obiektów związa-
nych z kulturą obszaru 

Liczba obiektów kultury lub zabytków 
poddanych pracom modernizacyjnym, 
konserwatorskim lub restauratorskim w 
wyniku wsparcia otrzymanego w ramach 
realizacji strategii 

3 3 100,00 3 100,00 

I.1.2. 

Inne działania na rzecz zachowania 
walorów przyrodniczo-

krajobrazowych kulturowo-
historycznych, w tym tradycji 

regionalnych 

Liczba zrealizowanych operacji mających na 
celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa 
lokalnego 

6 0 0,00 5 83,33 

I.2.1  

Rozwój infrastruktury rekreacyjno - 
kulturalnej 

Liczba operacji obejmujących wyposażenie 
podmiotów działających w sferze kultury 13 12 92,31 12 92,31 

Liczba podmiotów działających w sferze 
kultury, które otrzymały wsparcie w ramach 
realizacji LSR 

6 6 100,00 6 100,00 

I.3.1. Aktywizacja społeczności  

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników 
LGD 

85 88 103,53 88 103,53 

Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD 
225 132 58,67 132 58,67 

Liczba podmiotów, którym udzielono indy-
widualnego doradztwa 

200 241 120,50 241 120,50 

Liczba spotkań informacyjno- konsultacyj-
nych LGD z mieszkańcami 

26 41 157,69 41 157,69 

I.3.2. 
Rozwój współpracy międzyregio-

nalnej i międzynarodowej 
Liczba zrealizowanych projektów współpra-
cy (w tym projektów międzynarodowych) 

3 (1) 0 0,00 2 (0) 66,67 (0,00) 

 

Źródło: dane własne LGD, dane z UMWM. (stan na dzień:30.06.2021r.).  
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Tabela 2. Poziom realizacji wskaźników produktu w LSR dla celu ogólnego II.  

nr przedsięwzię-
cia 

nazwa przedsięwzięcia nazwa wskaźnika 
wartość wskaźni-

ka w LSR 

stan realizacji wskaźnika według pod-
pisanych umów 

stan realizacji wskaźnika według zablo-
kowanych środków (umowy w UMWM) 

wartość liczbowa % wartość liczbowa % 

II.1.1. 
Podejmowanie działalności gospodarczej 

(tradycyjna żywność) 

Liczba operacji polegających na utworze-
niu nowego przedsiębiorstwa 

3 3 100,00 3 100,00 

w tym liczba operacji ukierunkowanych 
na innowacje 

1 1 100,00 1 100,00 

II.1.2 
Rozwój działalności gospodarczej (tradycyjna 

żywność) 

Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

5 5 100,00 5 100,00 

W tym liczba operacji ukierunkowanych 
na innowacje 

1 1 100,00 1 100,00 

II.1.3 Promocja markowej żywności Liczba projektów grantowych 1 1 100,00 1 100,00 

II.1.4 
Podniesienie wiedzy dla osób niepełnospraw-

nych umysłowo 
Liczba szkoleń 1 1 100,00 1 100,00 

II.2.1 
Podejmowanie działalności gospodarczej w 

zakresie turystyki, w tym agroturystyki 
Liczba operacji polegających na utworze-

niu nowego przedsiębiorstwa 3 2 66,67 3 100,00 

II.2.2 
Rozwój działalności gospodarczej w zakresie 

turystyki, w tym agroturystyki 
Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 3 2 66,67 2 66,67 

II.2.3 
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekre-

acyjno- turystycznej 

Liczba nowych lub zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej  

11 11 100,00 11 100,00 

II.2.4 Promocja turystyczna obszaru Liczba projektów grantowych 1 1 100,00 1 100,00 

II.3.1 
Podejmowanie działalności gospodarczej 

(pozostała, bez handlowej) 

liczba operacji polegających na utworze-
niu nowego przedsiębiorstwa 

17 11 64,71 17 100,00 

w tym liczba operacji ukierunkowanych 
na innowacje 

2 2 100,00 2 100,00 

II.3.2. 

Rozwój działalności gospodarczej (pozostała, 
bez handlowej) 

Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 13 11 84,62 12 92,31 

w tym liczba operacji ukierunkowanych 
na innowacje 3 3 100,00 3 100,00 

Źródło: dane własne LGD, dane z UMWM. (stan na dzień:30.06.2021r.).  
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3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zał. nr.2 do umowy ramowej) 

jest aktualizowany średnio co pół roku, zgodnie z planowanymi naborami wniosków.  

1.  XII 2016r. - przesuniecie wszystkich planowanych z 2016r. na 2017r. (brak obowiązujących 

procedur. 

2. IV 2017r. – przesunięcie naborów dla JST, naboru na inkubator kuchenny, konkursów dla NGO 

oraz projektów własnych z I połowy 2017r. na II połowę 2017r.  

3. I 2018r. przesunięcie naborów na zadania grantowe oraz naboru dla NGO  

z II.2017r. na I. 2018r., przesunięcie naborów z przedsiębiorczości z II i III kamienia milowego 

na I kamień milowy.  

4. I 2019 r. Przesunięcie naboru z inkubatora kuchennego na podejmowanie i rozwój działalności 

gospodarczej - pozostała bez handlowej (duże zainteresowanie naborami z przedsiębiorczości), 

zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia naboru  

w 2019 r. na podejmowanie, rozwój, rozwój infrastruktury, jak również na zadania grantowe. 

5. IX 2019r. Przesunięcie naborów z II połowy 2019 r. na I połowę 2020 r., zaktualizowanie 

harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia naboru w 2020 r. na 

podejmowanie, rozwój, rozwój infrastruktury, utworzenie sieci współpracy oraz na zadania 

grantowe. 

6. VII 2020r.  zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia 

naboru do przyjętych zmian w LSR.  

7. I 2021r. – zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia 

naboru do przyjętych zmian w LSR. 

4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia  
 

          W tabeli poniżej zaprezentowano stan realizacji budżetu LSR w podziale na środki 

wypłacone oraz kwoty zablokowane (podpisane umowy oraz wnioski w ocenie w UMWM).  
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Tabela 3.  Stan realizacji budżetu LSR  

Cele/ Przedsięwzięcia  Budżet w 

LSR 

Realizacja 

budżetu w zł 

(podpisane umowy 

+ wnioski w 

ocenie) 

Poziom 

podpisanych 

umów i 

wniosków w 

ocenie % 

Środki 

rozliczone i 

wypłacone 

Udział 

środków 

rozlicznych i 

wypłaconych 

% 

Ogólny 1: Zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych 

oraz poprawa jakości życia 
2193910,07 2010731,36 91,65 1351233,49 61,59 

Szczeg. 1.1: Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu; 

zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-

historycznych, w tym tradycji regionalnych 

568 796,00 513796 90,33 238796 41,98 

1.1.1 Poprawa stanu obiektów związanych z kulturą obszaru 238 796,00 238 796,00 100 238796 100 

1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-

krajobrazowych kulturowo- historycznych, w tym tradycji regionalnych 

330 000,00 275000 83,33 0 0 

Szczeg. 1.2: Poprawa oferty oświatowej, szczególnie w zakresie uczenia się 

przez całe życie oraz rekreacyjno-kulturalnej 
1 625 114,07 1496935,36 92,11 1 112 437,49 68,45 

1.2.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej 1 625 114,07 1496935,36 92,11 1 112 437,49 68,45 

Ogólny 2: Poprawa warunków zatrudnienia i rozwój gospodarczy 5116089,93 4863884,82 95,07 3227444,05 63,08 

Szczeg. 2.1: Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji 

tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych 
877 252,00 877 252,00 100 730952 83,32 

2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej 165 000,00 165 000,00 100 110000 66,67 

2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej 590 000,00 590 000,00 100 498700 84,56 

2.1.3 Promocja markowej żywności 72 311,00 72 311,00 100 72 311,00 100 

2.1.6 Podniesienie wiedzy dla osób niepełnosprawnych umysłowo 49941 49 941,00 100 49 941,00 100 

Szczeg. 2.2: Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w 

zakresie turystyki aktywnej i weekendowej 
1 833 837,93 1719659,21 93,77 1136771,44 61,99 

2.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym 

agroturystyki 

 

165 000,00 165000 100 110000 66,67 

2.2.2.Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym 

agroturystyki 

400 000,00 300 000,00 75 200 000,00 50 

2.2.3 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 1 181 358,93 1167180,21 98,8 739292,44 62,59 

2.2.4. Promocja turystyczna obszaru 87479 87 479,00 100 87479 100 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień wniosków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego(stan na dzień 30.06.2021r.)

Szczeg 2.3: Rozwój pozostałej dział. gosp., szczególnie innowacyjnej i 

przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług 

dla ludności, bez działalności handlowej 

2 405 000,00 2266973,61 94,26 1359720,61 56,54 

2.3.1. Podejmowanie działalności gospodarczej 935 000,00 935000 100 605 000,00 64,71 

2.3.2. Rozwój działalności gospodarczej 1 470 000,00 1331973,61 90,61 754720,61 51,34 

RAZEM 7310000 6874616,18 94,04 4578677,54 62,64 
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Na dzień 30.06.2021r. zablokowanych środków w UMWM (tj. podpisane umowy oraz 

wnioski w ocenie merytorycznej) jest ponad 6,8 mln zł, co stanowi ponad 94% całej kwoty budżetu 

wpisanego w LSR. Poziom rozliczonych i wypłaconych umów przez beneficjentów wynosi ponad 

62%.  

 Wykres.1 Poziom realizacji LSR według wniosków w UMWM oraz środków wypłaconych.  

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień wniosków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego(stan na 30.06.2021r.)

          

5. Zainteresowanie stroną internetową 

Lokalna Grupa działania „Dolina Raby” posiada własną stronę internetową www.dolinaraby.pl.  

Od 23.06.2016 r. na stronie internetowej jest aktywny licznik liczący liczbę odsłon. Na tej podstawie 

LGD jest w stanie sprawdzić zainteresowanie stroną i materiałów na niej udostępnianych. Do 

kwietnia 2021r. odnotowano liczbę odwiedzin strony na poziomie 404726 odsłon. Od kwietnia 

prowadzona jest analiza odwiedzin strony na podstawie strony analytics.google. Średnia liczba osłon 

miesięcznie wynosi ponad 7000. Najczęściej odsłaniane są informacje związane z ogłoszeniami 

o naborze wniosków oraz wpisy, na których udostępniane są wymagane dokumenty dla 

beneficjentów. 

6. Zainteresowanie naborami  

Na wykresie poniżej zaprezentowano zainteresowanie naborami prowadzonymi w okresie 

sprawozdawczym tj. od września 2020r. do czerwca 2021r.  
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Wykres 2. Zainteresowanie naborami w okresie od 09.09.2020r 30.06.2021r.  

 

 
 

Źródło: dane własne LGD na podstawie rejestru wniosków 

 

Analizując powyższy wykres można zauważyć małe zainteresowanie przeprowadzanymi 

naborami w 2020r.  W przeprowadzonych naborach wniosków w 2020r. wszystkie złożone wnioski 

mieściły się w limicie środków. Ponad to w naborze nr 8/2020 nie wpływał, żaden wniosek  

o przyznanie pomocy. Był to nabór związany z branżą turystyczną. Od początku realizacji LSR 

zauważa się małe zainteresowanie dostępnymi środkami w ramach tej branży. Największym 

zainteresowaniem cieszył się nabór nr 1/2021 związany z przedsięwzięciem dotyczącym 

podejmowania działalności gospodarczej, pozostałej bez działalności handlowej. Limit dostępnych 

środków w naborze wynosił 6 wniosków po 55 tys. zł.  Liczba wniosków, które wpłynęły do biura 

LGD w ramach prowadzonego naboru wynosiła 18, czyli 200% więcej niż limit miejsc. Wniosków 

ponad limit dostępnych środków odnotowano także w naborze nr 3/2021 związanych z rozwojem 

działalności gospodarczej.  
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7. Poziom doradztwa 

W okresie od 09.09.2020 r. do 30.06.2021 r. do Biura LGD wpłynęło 8 anonimowych ankiet 

oceniających poziom doradztwa prowadzonego przez pracowników Biura. Ponad to ocenie poddano 

prowadzone szkolenia w dniu 24.09.2021 oraz 25.09.2021r. Szkolenia były prowadzone przez 

pracowników biura LGD. Po przeprowadzonym szkoleniu zebrano 20 anonimowych ankiet 

oceniających sposób organizacji szkolenia oraz kompetencję osoby prowadzącej.  

W poniższej tabeli zawarto wyniki ankiet z pytań zamkniętych. Ocena dokonana  

w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza bardzo słabe, a 6 oznacza bardzo wysokie. 

Tabela 4. Ocena świadczonego doradztwa przez pracowników Biura na podstawie analizy 

pytań zamkniętych ankiety doradztwa stanowiącej zał. Nr 4 do Regulaminu Biura 

Nazwa pytania Średnia ważona z 

ocen uczestników 

1. Jak oceniają Państwo możliwości skorzystania ze wsparcia doradcy (np. czas 

i miejsce konsultacji):   

4,75 

2.Czy doradca udzielał wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania? 5,50 

3.Czy zwiększyła się Państwa wiedza w danym obszarze? 5,36 

4.Czy zdobyte informację podczas doradztwa przyczyniły się do podjęcia 

decyzji o realizacji planowanego przedsięwzięcia? 

4,86 

Źródło: dane własne LGD na podstawie anonimowych ankiet osób korzystających z doradztwa w biurze LGD.  

Tabela 5. Ocena uczestników szkoleń w dniu 24.09.2021r. oraz 25.09.2021r.  

Nazwa pytania Średnia ważona z 

ocen uczestników 

1. W jakim stopniu spotkanie szkoleniowo- informacyjne było 

interesujące?  

4,85 

2. W jakim stopniu przekazana wiedza będzie Pani/Panu przydatna? 5,00 

3.    W jakim stopniu podobał się Pani/Panu sposób prowadzenia spotkania 

szkoleniowo- informacyjnego?  

5,05 

4. W jaki sposób ocenia Pan/Pani prowadzącego spotkanie informacyjno- 

promocyjne?  

5,15 

5. Jak oceniasz organizację spotkania informacyjno- promocyjnego 

(materiały szkoleniowe, formę komunikowania się z uczestnikami)? 

4,90 

6. W jakim stopniu spotkanie informacyjno- szkoleniowe spełniło Pani/ 

Pana oczekiwania?  

5,00 

Źródło: dane własne LGD na podstawie anonimowych ankiet uczestników szkoleń. 


