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1. Streszczenie najważniejszych wyników badania 

 

1. W ramach LSR wskazano jeden cel ogólny oraz dwa cele szczegółowe. 

Sformułowano je w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz na 

podstawie wniosków płynących z analizy SWOT. Na podstawie 

zdiagnozowanych problemów oraz potencjałów gmin tworzących LGD 

zaproponowano przedsięwzięcia nastawione na wspieranie 

przedsiębiorczości, budowę postaw przedsiębiorczych, rozwój współpracy 

wewnątrz sektora gospodarczego, integrację, aktywizację, współpracę, 

tworzenie warunków do aktywności oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej. 

2. Na przestrzeni ostatnich lat wprowadzano kilka poprawek w Lokalnej 

Strategii Rozwoju, które miały charakter jak najbardziej pozytywny. Zmiany 

miały przede wszystkim związek z otrzymaniem trzech bonusów, co 

skutkowało zwiększeniem wartości wskaźników, ale także dodawano nowe 

przedsięwzięcia (Smart Village, aktywizacja społeczeństwa poprzez sport 

i rekreację) oraz przeznaczono środki na dwa nowe projekty współpracy.  

W tym aspekcie warto podkreślić, że zwiększono aż o ponad 60% 

pierwotny budżet. 

3. Postęp rzeczowy i finansowy nie budzą żadnych zastrzeżeń i nie ma 

 w zasadzie podstaw, by obawiać się o wykonanie całego założonego planu. 

Osiągnięto czy przekroczono już zdecydowaną większość wartości 

docelowych, a dodatkowo LGD „Region Włoszczowski” posiada plan na 

dokończenie działań. Analiza wskaźników, danych z przeprowadzonych 

ankiet i zrealizowanych operacji pozwala na stwierdzenie, że projekty 

realizowane w ramach wdrażania LSR przyczyniają się w bardzo dużym 

stopniu do osiągania celów strategii i odpowiadają na realne potrzeby 

społeczności z obszaru LGD. 

4. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD „Region Włoszczowski” 

przyczynia się do zwiększania aktywności organizacji pozarządowych oraz 

wzrostu poziomu świadomości społeczności lokalnej dotyczącej możliwości 
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wyzwalania i realizacji inicjatyw lokalnych. Bardzo ważnym efektem działań 

jest wzrost postaw przedsiębiorczych czy integracja społeczności lokalnych. 

5. W realizowanej LSR „Region Włoszczowski” grupę defaworyzowaną 

stanowią osoby fizyczne poniżej 29 roku życia. Grupa ta została trafnie 

zdefiniowana, a zaplanowane działania odpowiadały na ich potrzeby.  

W początkowym okresie zorganizowano specjalny konkurs dla 

przedstawicieli grupy (Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby 

do 29. roku życia), a później uzyskiwali oni dodatkowe punkty przy ocenie 

wniosków. W ramach LSR uruchomiono też doradztwo dla młodych osób.   

6. Opracowany na rzecz wdrażania LSR LGD „Region Włoszczowski” system 

kryteriów dla poszczególnych przedsięwzięć należy uznać za obiektywny  

i jednoznaczny. Kryteria wyboru dobrze odgrywają swoją rolę i przyczyniają 

się do wyboru najlepszych projektów. 

7. LGD zrealizowała dwa projekty współpracy (w tym jeden międzynarodowy), 

a w trakcie przeprowadzonej ewaluacji kolejne dwa były realizowane. 

Wszystkie spośród nich zasługują na bardzo pozytywną ocenę. Idealnie 

wpisywały się one w cele Lokalnej Strategii Rozwoju, a nawiązywana w ich 

ramach współpraca sprzyjała rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów 

mieszkańców obszaru.  

8. Funkcjonowanie LGD „Region Włoszczowski” należy ocenić bardzo dobrze. 

Zatrudnieni pracownicy wykazują się dużą znajomością potrzeb lokalnych 

społeczności. Prawidłowo realizowane są działania doradcze. Informacje 

o prowadzonych naborach rozpowszechniane są różnymi kanałami, ze 

szczególnym uwzględnieniem najbardziej efektywnego kanału, czyli  sieci 

internetowej. Duże znaczenie mają także organizowane przez LGD 

spotkania informacyjno-konsultacyjne. Wszystko to pozwala na efektywną  

i skuteczną realizację LSR. 

9. Wyniki badań ankietowych wykazały, że najwięcej badanych osób 

dowiedziało się o działalności LGD „Region Włoszczowski” dzięki stronie 
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internetowej LGD, stronie internetowej gmin oraz profilowi LGD na 

Facebooku. Bardzo dużo respondentów stwierdziło, że dotarło do 

informacji o LGD „Region Włoszczowski” poprzez spotkania informacyjne 

oraz stoiska w trakcie imprez lokalnych. Istotny okazał się także 

„marketing szeptany”. 

10. Ambicja jest wyznacznikiem pracy LGD w analizowanym okresie. 

Osiągnięcie wskaźników nie zastopowało działań, a „Region Włoszczowski” 

nieustannie stawia sobie kolejne wyzwania. Przykładem tego są nowe 

przedsięwzięcia czy bardzo wymagający, ale jednocześnie niezwykle 

ambitny i interesujący nowy projekt współpracy „Ekologia na co dzień”. 

W kontekście realizacji stanu docelowego jest to z pewnością działanie 

nieco ryzykowne, ale podjęcie ryzyka jest warte pochwały, gdyż odbywa się 

z korzyścią dla obszaru LGD. 



6 

 

2. Spis treści 

 
1. Streszczenie najważniejszych wyników badania .............................................................................. 3 

2. Spis treści.......................................................................................................................................... 6 

3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji ................................................... 8 

4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania ......................................................... 11 

5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją ............................................................................. 14 

5.1. Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność .......................... 14 

5.2. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju ............................................................................ 27 

5.3. Rzeczowy i finansowy postęp w realizacji LSR ........................................................................... 29 

5.4. Projekty współpracy ................................................................................................................... 36 

5.5. Działania poza RLKS .................................................................................................................... 38 

5.6. Działalność biura LGD ................................................................................................................. 39 

5.6.1. Ogólna organizacja pracy ................................................................................................. 39 

5.6.2. Szkolenia pracowników i organów .................................................................................. 39 

5.6.3. Realizacja planu komunikacji ........................................................................................... 40 

5.6.4.          Doradztwo ....................................................................................................................... 44 

5.7. Zmiany na obszarze objętym LSR w ocenie członków lokalnej społeczności .............................. 48 

6. Kompleksowa ocena wdrożenia LSR, w tym stopień osiągnięcia celu głównego .......................... 52 

6.1. Stopień osiągnięcia celu głównego ............................................................................................ 52 

6.2. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na kapitał społeczny ............................................................. 53 

6.3. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na przedsiębiorczość ............................................................ 53 

6.4. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na turystykę i dziedzictwo kulturowe obszaru ..................... 54 

6.5. Ocena zrealizowanych operacji pod kątem realizacji potrzeb grup defaworyzowanych 

zdefiniowanych w LSR ....................................................................................................................... 55 

6.6. Innowacyjność ............................................................................................................................ 56 

6.7. Ocena jakości i przydatności wdrożonych projektów współpracy ............................................. 57 

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

lokalnych partnerów oraz ocena pracy biura .................................................................................... 58 

6.9. Ocena procesu wdrażania .......................................................................................................... 58 

6.10. Wartość dodana podejścia LEADER w okresie wdrażania LSR (2015-2023) ............................ 59 



7 

 

7. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje do dokumentu strategicznego na nowy okres 
programowania. .................................................................................................................................... 60 

8. Spis tabel i wykresów ..................................................................................................................... 63 

9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania ................................................................................... 64 

Ankieta dla mieszkańców terenu  Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” ...................... 64 

Ankieta przeprowadzona w ramach  badania efektywności świadczonych usług doradczych ......... 66 



8 

 

3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres 

ewaluacji 
 

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

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” przygotowana 

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

w latach 2016-2021. Celem badania było dokonanie oceny działań podejmowanych na rzecz 

realizacji celów zapisanych w LSR. 

Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Socjometr – niezależny podmiot 

specjalizujący się w badaniach społecznych, który spełnia wymogi stawiane ewaluatorom 

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

w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

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

Szczegółowe cele badania zostały sformułowane na podstawie wspomnianych 

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

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

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

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

Obszary badań oraz przypisane do nich pytania badawcze: 

1. Ocena wpływu na główny cel LSR 

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

wskaźników LSR?  

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny 

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

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

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

3. Przedsiębiorczość 

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

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

LSR jest wskazane?  
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4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

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

w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

5. Grupy defaworyzowane 

a. Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy 

realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

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

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

ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

6. Innowacyjność 

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

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

7. Projekty współpracy 

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

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

8. Ocena funkcjonowania LGD 

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

i skuteczną realizację LSR?  

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

informacyjno-promocyjnych, doradczych?  

c. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej 

realizowała LSR? 

9. Ocena procesu wdrażania 

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

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

przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów?  

c. Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych 

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

informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

10. Wartość dodana podejścia LEADER 

a. Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi 

aktorami, budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 

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

w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?  

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

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

jego wzmocnienia? 

d. Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem 

siebie lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Szczegółowe obszary działań LGD, które zostały poddane ocenie: 

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

doradztwa dla wnioskodawców (rzeczywistych i potencjalnych) oraz beneficjentów. 

2. Realizacja planu komunikacji, rozpoznawalność LGD, wymiana informacji 

z mieszkańcami obszaru oraz jakość podejmowanych działań komunikacyjnych. 

3. Realizacja rzeczowo-finansowa Lokalnej Strategii Rozwoju. 

4. Funkcjonowanie organów LGD. 

5. Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz włączenia społecznego 

(w szczególności wsparcie udzielone przedstawicielom grupy defaworyzowanej). 

6. Działania LGD w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki 

i dziedzictwa kulturowego. 

7. Promowanie innowacyjności na obszarze objętym LSR. 

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

Opisywane tu badanie jest częścią większego projektu badawczego realizowanego 

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

realizowaniu monitoringu i ewaluacji według metodologii wspólnej dla wszystkich Lokalnych 

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

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

w zakresie ewaluacji procesu wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. Najważniejszą 

merytoryczną korzyścią ze stosowania przez świętokrzyskie LGD wspólnej metodologii 

monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania LSR jest możliwość zbierania danych 

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

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

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

w przyszłości na stworzenie wyczerpującego, zbiorczego raportu z działalności wszystkich 

tworzących ją Lokalną Grup Działania.  

Prowadzenie ewaluacji we współpracy ze Świętokrzyską Siecią LGD, a nie 

z pojedynczymi Lokalnymi Grupami Działania jest korzystne nie tylko ze względów 

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

umożliwił wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu i ewaluacji. Główne założenia 

tego systemu: 

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

wystandaryzowane ankiety mierzące jakość i efektywność doradztwa, ankiety 

przeznaczone dla mieszkańców obszaru LGD, ankiety dla uczestników spotkań 

informacyjno-konsultacyjnych. Zarząd każdej z Lokalnych Grup Działania mógł 

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

wszystkich.  Niezależnie od tych decyzji zastosowanie wystandaryzowanych ankiet 

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

województwa. Drugim rodzajem wspólnych dla wszystkich świętokrzyskich LGD 

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

ułatwiają prowadzenie monitoringu, ponieważ gromadzą w jednym pliku wiele 

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

prowadzenia monitoringu. Wystandaryzowany formularz pozwala także na 

gromadzenie danych porównywalnych pomiędzy poszczególnymi Lokalnymi Grupami 

Działania. Trzecim rodzajem narzędzi wchodzących w skład systemu monitoringu 

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

Scenariusze te opracowane zostały na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa 

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

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

• Lokalne Grupy Działania samodzielnie zbierają dane ilościowe za pomocą ankiet oraz 

gromadzą dane własne. Badacze z Fundacji Socjometr odpowiedzialni są za 

przeprowadzenie badań jakościowych. Bardzo istotne jest również, że gromadzone 

dane wykorzystywane są w czasie prowadzonych co roku warsztatów refleksyjnych 

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

przez ekspertów Fundacji oraz przekazywane Lokalnym Grupom Działania w formie 

prezentacji kompatybilnej ze scenariuszem spotkań refleksyjnych.  

• Powiązanie ze sobą procesów monitorowania postępów w realizacji Lokalnych 

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

końcowej pozwala na znaczne oszczędności czasu i środków finansowych. Pracownicy 

LGD mają ściśle wyznaczone zadania w zakresie monitoringu, które zajmują 

stosunkowo niewiele czasu w porównaniu z sytuacją, gdy samodzielnie musieliby 

opracowywać narzędzia i analizować wszystkie dane. Zastosowanie wspólnych 

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

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

Grupom Działania na znaczne oszczędności środków finansowych w zakresie 

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

podmiotom zewnętrznym.  

Zastosowane podejście badawcze opiera się na zasadzie triangulacji, czyli 

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

raporcie zastosowano szeroki zestaw technik badawczych i analitycznych: 

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

Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane gromadzone przez LGD w ramach 

monitoringu), 

• analizy ilościowe (ankieta kierowana do beneficjentów i ankieta kierowana do 

mieszkańców obszaru), 

• badania jakościowe przy użyciu scenariuszy wywiadów induwidualnych (IDI) 

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

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

5.1. Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

 

W skład Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” wchodzi 11 gmin z terenu 

trzech województw: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa, 

(województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski), Koniecpol (województwo śląskie, 

powiat częstochowski), Gidle, Ładzice, Kobiele Wielkie, Radomsko i Żytno (województwo 

łódzkie, powiat radomszczański). Pozostają one w bezpośrednim lub dalszym sąsiedztwie  

i stanowią spójny pod względem przestrzennym obszar, znajdujący się w jednym obrysie. 

 

Rysunek 1. Obszar LGD „Region Włoszczowski”. 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku obszar LGD 

zamieszkiwany był przez 72 090 osób. W 2021 roku liczba ta była niższa i wyniosła 68 552. 

Warto zauważyć, że w latach 2016-2021 liczba mieszkańców spadła w każdej z gmin obszaru 

LGD. Biorąc pod uwagę poszczególne gminy wchodzące w skład LGD, zdecydowanie 

najliczniej zamieszkiwaną jest gmina Włoszczowa, a najmniejszą liczbę mieszkańców posiada 

Radków. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.  
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Ludność w gminach wchodzących w skład LGD (Źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gidle  6 196 6 151 6 127 6 062 5 964 5 882 

Kobiele Wielkie  4 451 4 449 4 449 4 444 4 388 4 391 

Ładzice  4 800 4 809 4 784 4 757 4 766 4 745 

Radomsko  5 668 5 636 5 616 5 582 5 546 5 551 

Żytno  5 242 5 199 5 154 5 096 5 080 5 018 

Koniecpol  9 690 9 605 9 500 9 408 9 283 9 136 

Kluczewsko  5 210 5 224 5 181 5 197 5 157 5 113 

Moskorzew  2 761 2 730 2 692 2 640 2 618 2 601 

Radków  2 530 2 514 2 504 2 499 2 501 2 459 

Secemin  4 867 4 856 4 827 4 811 4 725 4 676 

Włoszczowa  19 643 19 547 19 480 19 292 19 132 18 980 

Tabela 1. Ludność w gminach wchodzących w skład LGD.  

 

Kwestią wymagającą analizy są dochody gmin. Stanowią one parametr obrazujący  

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

gospodarczego. Wyrazem zdolności dochodowej gmin jest wskaźnik dochodów podatkowych 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mieszkańców gminy. Wskaźniki w 2021 roku w gminach wchodzących w skład LGD 
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kształtowały się w przedziale 720,94 (Kluczewsko) – 1 849,47 (Moskorzew). Warto dla 

porównania odnotować, że najwyższym wskaźnikiem G w Polsce może się pochwalić gmina 

Kleszczów – w 2021 wyniósł on 29 808,10 zł (w 2020 roku - 31  028,40 zł). Najniższy wskaźnik 

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

Szczegóły dotyczące dochodów gmin wchodzących w skład LGD „Region Włoszczowski” 

obrazuje poniższa tabela. 

Wskaźnik G dla gmin wchodzących w skład LGD 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gidle  757,98 784,20 828,91 883,22 892,86 937,03 992,18 

Kobiele Wielkie  741,32 840,69 877,39 904,46 1 101,65 1 150,00 1 204,80 

Ładzice  1 192,93 1 318,50 1 282,40 1 342,34 1 415,56 1 582,88 1 923,97 

Radomsko  1 129,69 1 229,14 1 296,00 1 341,33 1 528,66 1 539,91 1 786,43 

Żytno  630,41 667,58 674,26 693,41 725,91 806,32 941,92 

Koniecpol  963,54 1 031,50 1 059,88 1 092,11 1 139,29 1 329,97 1 394,32 

Kluczewsko  530,07 566,80 733,65 660,94 704,22 767,25 720,94 

Moskorzew  754,04 828,61     800,88     821,49     855,28     1 046,08     1 849,47     

Radków  804,62     782,08     818,68     851,62     879,66     947,27     1 024,37     

Secemin  901,45     906,52     991,93     974,43     1 188,28     1 126,04     1 184,32     

Włoszczowa  1 230,84  1 263,36    1 340,78     1 353,83     1 437,41     1 587,16     1 788,89  

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

 

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

wszystkich gminach obszaru LGD nieustannie rosły i warto zauważyć, że wzrosty te były dość 

znaczne. W 2020 roku największe wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca miała 

gmina Kluczewsko (5 914,52 zł), a najniższe gmina Koniecpol (4 633,58 zł). Szczegóły obrazuje 

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

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gidle  3 152,02 3 514,85 3 755,92 4 740,70 4 260,57 4 894,89 

Kobiele Wielkie  2 650,12 3 381,56 4 168,55 4 801,61 4 404,18 4 805,86 

Ładzice  2 868,73 3 376,98 4 001,16 4 476,19 5 925,31 5 199,09 

Radomsko  2 959,08 3 678,96 4 155,06 4 302,56 4 921,88 5 263,91 

Żytno  2 917,11 3 449,61 3 963,18 4 542,09 4 215,98 4 960,16 

Koniecpol  2 272,41 2 835,55 3 787,83 4 736,94 4 589,82 4 633,58 

Kluczewsko  3 774,87 3 808,03 4 426,39 5 534,29 4 985,18 5 914,52 

Moskorzew  2 733,79 3 297,89 3 639,48 4 232,15 5 099,13 4 925,42 

Radków  3 178,88 3 604,63 3 889,75 4 262,36 4 980,37 4 899,02 

Secemin  3 021,75 3 418,70 3 786,67 4 884,06 4 707,52 4 773,21 

Włoszczowa  2 706,48 3 250,67 3 625,10 4 450,75 4 409,67 4 912,01 

Tabela 3. Wydatki gmin na 1 mieszkańca w złotówkach.  

 

Gminy wchodzące w skład „Regionu Włoszczowskiego” na tle wszystkich gmin  

z odpowiednich województw wypadają przeciętnie. Zwraca uwagę fakt, iż gminy Gidle  

i Kobiele Wielkie mają o ok. 1 tysiąca zł niższe dochody ogółem na jednego mieszkańca od 

średniej dla województwa łódzkiego. Słabo wypada też w tej klasyfikacji gmina Koniecpol. 

Znacznie powyżej średniej dla województwa świętokrzyskiego prezentują się natomiast 

dochody gminy Kluczewsko. W przypadku środków w budżecie gminy na finansowanie 

i współfinansowanie programów i projektów unijnych dobrze przedstawiają się jedynie 

wyniki gminy Włoszczowa, która znacznie przekroczyła średnią województwa 

świętokrzyskiego. Na drugim biegunie znajdują się natomiast słabe wyniki gmin Kobiele 

Wielkie, Ładzice, Żytno i Moskorzew. W klasyfikacji analizującej wydatki budżetu gminy na 

1 mieszkańca zdecydowana większość gmin obszaru LGD osiągnęła wartości niższe od 

średniej dla poszczególnych województw. Najwyższe wydatki posiada gmina Kluczewsko, 
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która o ok. 680 zł przekroczyła średnią dla województwa świętokrzyskiego. W przypadku 

podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON sytuacja jest rozmaita. Wartości 

powyżej średniej dla swoich województw posiadają gminy Gidle, Kobiele Wielkie, Radomsko, 

Kluczewsko i Włoszczowa. Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

Nazwa gminy Dochody 

ogółem 

budżetu 

gminy na 1 

mieszkańca  

Środki w budżecie 

gminy na finansowanie i 

współfinansowanie 

programów i projektów 

unijnych 

Wydatki 

budżetu 

gminy na 1 

mieszkańca 

Podmioty 

gospodarki 

narodowej w 

rejestrze REGON 

na 10 tys. ludności 

w wieku 

produkcyjnym 

Gidle  4 967,83 721 254,21 4 894,89 1 403,0 

Kobiele Wielkie  4 905,58 133 630,00 4 805,86 1 451,0 

Ładzice  5 133,12 101 194,98 5 199,09 1 370,4 

Radomsko  5 351,07 1 234 005,88 5 263,91 1 423,6 

Żytno  5 396,36 114 749,00 4 960,16 900,2 

Koniecpol  4 805,80 2 675 995,04 4 633,58 1 305,0 

Kluczewsko  6 566,27 3 765 374,31 5 914,52 1 367,1 

Moskorzew  4 668,97 92 182,29 4 925,42 1 151,3 

Radków  5 824,97 775 940,24 4 899, 02 1 107,2 

Secemin 4 913,07 180 112,07 4 773,21 1 005,8 

Włoszczowa 5 230,08 6 584 991,09 4 912,01 1 448,2 

Średnia 

województwa 

łódzkiego 

5 941,34 2 250 361,03 5 804,70 1 371,2 

Średnia 

województwa 

śląskiego 

5 729,10 3 605 975,80 5 461,40 1 586,8 

Średnia 

województwa 

świętokrzyskiego 

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

Tabela 4. Gminy wchodzące w skład LGD na tle innych gmin ze swoich województw. 
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Obszar LGD „Region Włoszczowski” jest terenem rolniczo-przemysłowym, który 

charakteryzuje się tym, że w gminach wiejskich skoncentrowane jest głównie rolnictwo, zaś 

w gminach miejsko-wiejskich (Włoszczowa i Koniecpol) – przemysł. W LSR podkreślono, że 

poszczególne gminy uzupełniają się w zakresie różnych działalności. Sytuacja gospodarcza 

daleka jest jednak od idealnej. Konsultacje społeczne przeprowadzone na potrzeby LSR 

jednoznacznie odzwierciedlały niekorzystną sytuację dotyczącą przedsiębiorczości 

obrazowaną przez wskaźniki statystyczne. Za niezbędne uznano w rezultacie wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości, co odbywać się miało przede wszystkim poprzez wspieranie 

finansowe i doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej. 

Ostatnie lata przyniosły pewną poprawę sytuacji. O pozytywnych zmianach można 

mówić w przypadku wzrostu liczby pracujących. Trend ten latach 2015-2020 występował  

w gminach Gidle, Kobiele Wielkie, Radomsko, Koniecpol, Secemin, Radków, natomiast  

w gminach Ładzice, Żytno, Moskorzew, Włoszczowa odnotowano spadki liczby osób 

pracujących (w gminie Kluczewsko wskaźnik pozostał bez zmian). W gminie Włoszczowa 

zwraca uwagę spadek liczby pracujących mężczyzn, przy jednoczesnym wzroście liczbie 

pracujących kobiet.  

Gmina 

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

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Gidle  480 484 227 238 253 246 

Kobiele Wielkie  291 333 126 158 165 175 

Ładzice  657 604 307 283 350 321 

Radomsko  621 699 369 394 252 305 

Żytno  275 245 99 81 176 164 

Koniecpol  1 388 1 419 739 723 649 696 

Kluczewsko  182 182 55 66 127 116 

Moskorzew  202 188 88 78 114 110 
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Radków  117 135 50 62 67 73 

Secemin  260 331 105 175 155 156 

Włoszczowa  6 516 6 457 3 868 3 550 2 648 2 907 

Tabela 5. Pracujący w gminach wchodzących w skład LGD. 

 

W latach 2015 – 2020 w niemal wszystkich gminach poprawiała się proporcja liczby 

osób bezrobotnych zarejestrowanych do ogólnej liczby ludności (jedyny wyjątek dotyczył 

gminy Secemin, gdzie wskaźnik ogólny wzrósł o 0,2%). Zwraca jednak uwagę fakt, iż nadal 

niekorzystna sytuacja występuje w gminie Koniecpol, gdzie w 2020 roku udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności wyniósł aż 10,2%. Jest to wprawdzie wartość niższa niż  

w 2015 roku, ale należy interpretować ją w kontekście zmniejszającego się rynku pracy w tej 

gminie. Spadające bezrobocie nie oznacza tu rosnącej aktywności zawodowej, ponieważ jest 

ono powiązane ze spadającą liczbą osób w wieku produkcyjnym. Stosunkowo wysoki 

wskaźnik bezrobocia występuje także w gminach Secemin i Moskorzew (odpowiednio 6,9%  

i 6,0%). Z pozytywnych aspektów warto podkreślić duże spadki udziału bezrobotnych kobiet 

we wszystkich gminach obszaru LGD. Generalnie należy podkreślić fakt, że sytuacja na 

lokalnym rynku pracy jest różna w poszczególnych gminach obszaru LGD. W niektórych  

z nich nadal brakuje miejsc pracy, podczas gdy w innych przedsiębiorcy zaczynają odczuwać 

już brak osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.   

Gmina 

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

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Gidle  6,6 3,9 5,7 3,5 7,7 4,5 

Kobiele Wielkie  5,4 3,0 4,1 2,2 7,1 3,9 

Ładzice  5,6 2,9 3,7 2,3 8,1 3,7 

Radomsko  6,1 3,3 4,0 2,6 8,7 4,1 

Żytno  7,6 3,6 6,0 2,7 9,7 4,7 



21 

 

Koniecpol  14,0 10,2 12,6 8,8 15,7 11,9 

Kluczewsko  7,2 5,4 4,8 3,5 10,2 7,8 

Moskorzew  6,8 6,0 6,3 5,8 7,3 6,2 

Radków  6,6 4,9 5,6 3,8 8,0 6,2 

Secemin  6,7 6,9 5,0 5,6 9,1 8,5 

Włoszczowa  6,3 5,4 4,7 4,5 8,1 6,6 

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

 

W LSR podkreślono, iż problemem obszaru była mała liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w porównaniu do średniej dla kraju i województw. W ostatnich 

latach liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności 

systematycznie wzrastała, a w części gmin wzrost ten był bardzo dynamiczny (Gidle, Kobiele 

Wielkie, Ładzice). Zwracają uwagę różnice pomiędzy gminami wchodzącymi w skład LGD. 

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

REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym wynosiła 953,8, w gminie Kobiele Wielkie 

osiągnięto wynik 1 516,5. Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli.  

 

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

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gidle  1 168,7 1 180,3 1 283,4 1 355,8 1 403,0 1 466,8 

Kobiele Wielkie  1 197,4 1 279,2 1 303,1 1 375,5 1 451,0 1 516,5 

Ładzice  1 105,4 1 150,8 1 265,9 1 295,0 1 370,4 1 425,6 

Radomsko  1 258,4 1 272,7 1 303,4 1 382,2 1 423,6 1 493,1 

Żytno  713,4 735,3 771,5 845,6 900,2 953,8 

Koniecpol  1 138,9 1 107,9 1 144,5 1 219,5 1 305,0 1 367,8 

Kluczewsko  1 200,7 1 226,4 1 274,1 1 317,3 1 367,1 1 441,2 

Moskorzew  964,0 972,3 993,1 1 068,9 1 151,3 1 179,2 
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Radków  993,2 1 031,4 1 069,7 1 091,0 1 107,2 1 214,8 

Secemin  864,2 831,3 886,8 927,5 1 005,8 1 074,2 

Włoszczowa  1 262,5 1 292,3 1 323,9 1 370,3 1 448,2 1 504,3 

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

 

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

prowadzących działalność gospodarczą, ale wzrosty te nie wszędzie były dynamiczne. 

Największy dotyczył gminy Ładzice (o 165). W 2021 roku najwięcej podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców  odnotować można było  

w gminie Kobiele Wielkie (777), a najmniej w gminie Żytno (438). Szczegóły obrazuje 

poniższy wykres. 

 

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

Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gidle  613 619 679 718 734 762 

Kobiele Wielkie  634 677 681 707 743 777 

Ładzice  552 566 623 643 682 717 

Radomsko  656 676 687 715 734 776 

Żytno  341 344 361 387 413 438 

Koniecpol  563 542 557 598 636 664 

Kluczewsko  631 649 670 695 717 761 

Moskorzew  395 392 405 443 481 504 

Radków  451 469 491 500 496 537 

Secemin 399 375 408 422 457 492 

Włoszczowa  573 580 604 619 656 677 

Tabela 8. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności 
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LGD „Region Włoszczowski” doskonale zdaje sobie sprawę z istoty funkcjonowania 

organizacji pozarządowych i ich roli w umacnianiu więzi społecznych, wzmacnianiu lokalnych 

władz i zwiększaniu możliwości rozwoju społecznego obszaru. W LSR podkreślono pozytywy 

jakie są związane ze wzrostem ich liczby. Na obszarze LGD prężnie funkcjonują organizacje, 

których działalność opiera się na wiejskich i historycznych tradycjach oraz na folklorze. 

Wymienić tu można koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne. Istotną rolę 

odgrywają też organizacje związane ze sportem (kluby sportowe) i kulturą (przy gminnych  

i wiejskich ośrodkach kultury). Zajmują się one organizacją przedsięwzięć lokalnych, z czego 

wiele posiada charakter cykliczny. Jednocześnie w LSR wskazano pewne minusy związane  

z zaangażowaniem lokalnej społeczności, a organizacja wydarzeń aktywizujących 

mieszkańców i wsparcie inicjatyw oddolnych zostały uznane za niezbędne działania 

na obszarze LGD. Miało to pomóc w zwalczaniu zanikania więzi społecznych 

i tożsamości regionalnej. 

Konsultacje społeczne oraz dane statystyczne pozwoliły na wybór grupy 

defaworyzowanej. Zaliczono do niej osoby fizyczne poniżej 29 roku życia. Wybór był 

podyktowany problemem związanym z odpływem młodej i wykształconej młodzieży do 

większych aglomeracji miejskich, w celu poszukiwania atrakcyjniejszych miejsc pracy. 

Uznano, iż działania należy kierować głównie do studentów i absolwentów oraz młodych 

osób bezrobotnych. 

W LSR stwierdzono, że na obszarze LGD „Region Włoszczowski” bardzo widoczne jest 

charakterystyczne dla Polski zjawisko depopulacji. Teren ten systematycznie się wyludnia,  

a składają się na to ujemny przyrost naturalny i niekorzystne saldo migracji. W ostatnich 

latach ta negatywna tendencje się pogłębiała, co znalazło potwierdzenie w danych Głównego 

Urzędu Statystycznego jednoznacznie pokazujących jak niekorzystnie na obszarze LGD 

prezentuje się struktura ludności według ekonomicznych grup wieku i jak postępuje proces 

starzenia się społeczności lokalnej. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w latach 

2015-2020 wzrosła tylko w gminie Radków (i to zaledwie o jedną osobę), zaś w pozostałych 

gminach obszaru LGD odnotowano mniejsze i większe spadki. W każdej z gmin spadła też 

liczba ludności w wieku produkcyjnym i zgodnie z tendencją ogólnopolską wzrosła liczba 

osób w wieku poprodukcyjnym. Szczegóły prezentuje poniższa tabela. 
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Gmina 

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

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 

Gidle  976 888 3 876 3 552 1 344 1 442 

Kobiele Wielkie  839 799 2 756 2 664 856 928 

Ładzice  891 856 2 940 2 855 969 1 034 

Radomsko  1 004 951 3 552 3 429 1 112 1 171 

Żytno  863 763 3 112 2 925 1 267 1 330 

Koniecpol  1 478 1 300 6 006 5 498 2 206 2 338 

Kluczewsko  988 906 3 223 3 164 999 1 043 

Moskorzew  436 404 1 639 1 518 686 679 

Radków  380 381 1 480 1 383 670 695 

Secemin  801 800 2 916 2 709 1 150 1 167 

Włoszczowa  3 382 3 130 12 095 11 261 4 166 4 589 

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

Negatywne tendencje potwierdzają dane dotyczące salda migracji. W większości gmin 

wchodzących w skład LGD mają one wartości ujemne, choć warto podkreślić, że w 2021 roku 

sytuacja uległa pewnej poprawie (dodatnie saldo posiadały gminy Kobiele Wielkie, Ładzice, 

Radomsko, Moskorzew, Radków, Secemin).  Szczególnie zła sytuacja miała miejsce  

w największych gminach, czyli Koniecpol i Włoszczowa, gdzie wskaźniki w ostatnich latach 

przyjmowały tylko wartość ujemną. Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

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

Nazwa gminy/rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Gidle  -9 4 -4 -23 -19 

Kobiele Wielkie  -9 -2 7 -14 23 
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Ładzice  2 9 -9 13 9 

Radomsko  -1 -13 -13 2 24 

Żytno  6 -4 7 7 -21 

Koniecpol  -44 -58 -51 -54 -47 

Kluczewsko  -5 8 -2 -1 -23 

Moskorzew  -5 -9 -16 -1 16 

Radków  -7 5 1 8 2 

Secemin  -18 -5 -20 -7 13 

Włoszczowa  -58 -70 -91 -46 -25 

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

 

Świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych i chorych 

oraz pomocą finansową, rzeczową i organizacją dla osób w trudnej sytuacji życiowej zajmuje 

się w gminach wyspecjalizowana jednostka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Sama 

liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej z roku na rok spada w każdej z gmin 

obszaru LGD. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo złą sytuację w gminach Kobiele Wielkie 

i Radków. 

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

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 946 862 761 688 634 561 

Gidle  877 762 553 428 432 411 

Kobiele Wielkie  1 402 1 208 1 091 1 097 984 868 

Ładzice  970 804 752 829 738 614 

Radomsko  1 082 973 813 783 667 519 



26 

 

Żytno  1 437 1 289 1 187 1 059 879 657 

Koniecpol  873 820 771 636 651 612 

Kluczewsko  986 920 895 827 671 600 

Moskorzew  832 851 891 828 713 543 

Radków  1 363 1 273 1 045 983 1 008 888 

Secemin  960 765 722 537 526 600 

Włoszczowa  712 579 478 440 412 355 

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

Charakterystyczną cechą krajobrazu obszaru LGD są bogate zasoby wodne, zarówno 

w postaci rzek, jak również wód stojących. Teren LGD położony jest w zlewni rzek takich jak 

Pilica, Biała Nida, Odra, Wisła czy Warta, co skutkuje istnieniem licznych oczek wodnych, 

stawów rybnych i zbiorników retencyjnych.  Atrakcją niewątpliwie jest bardzo duży udział 

terenów leśnych, w tym naturalnych kompleksów. Na obszarze LGD „Region Włoszczowski" 

formy ochrony przyrody obejmują: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu, pomniki przyrody i użytki ekologiczne. Różnorodność krajobrazowa  

i bogactwo przyrodnicze bezpośrednio połączone jest z dużą liczbą szlaków turystycznych  

i tematycznych, w tym szlaków rowerowych, ścieżek dydaktycznych, przyrodniczo-

edukacyjnych oraz szlak kajakowy. 

Atrakcją obszaru są posiadające rodowód średniowieczny pozostałości grodziska we 

Włoszczowie, a także gródek w Bebelnie. Średniowiecznymi zabytkami są gotyckie kościoły  

w Kurzelowie, Moskorzewie, Seceminie, Stanowiskach i Gidlach.   Wymienić trzeba też 

kościoły barokowe oraz zachowane kościelne budowle drewniane. Na obszarze LGD 

występują także w dużej ilości obiekty świeckie, w tym zespoły i parki dworskie, dwory, 

baszty obronne czy wiatraki. Nie mogło więc dziwić, iż w trakcie konsultacji społecznych 

walory turystyczne, w tym położenie, zasoby naturalne i historyczno-kulturowe uznane 

zostały za największy potencjał obszaru LGD. Jednocześnie zwracano uwagę na słabą 

rozpoznawalność obszaru, słabą promocję zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Potwierdzeniem tego jest słabo rozwinięty 

sektor związany z zakwaterowaniem. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że 
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spośród gmin obszaru LGD w 2021 roku tylko w gminach Gidle, Moskorzew i Włoszczowa 

można było odnaleźć turystyczne obiekty noclegowe. Wskazano, iż potrzebne są inwestycje, 

które pozwolą na wykorzystanie zasobów przyrodniczych obszaru oraz jego 

walorów turystycznych. 

 

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

Nazwa gminy/rok 2017 2019 2021 

Gidle  1 1 1 

Kobiele Wielkie  
- - - 

Ładzice  1 - - 

Radomsko  1 1 - 

Żytno  - - - 

Koniecpol  - - - 

Kluczewsko  - - - 

Moskorzew  1 1 1 

Radków  - - - 

Secemin  - - - 

Włoszczowa  3 3 3 

Tabela 12. Turystyczne obiekty noclegowe w gminach wchodzących w skład LGD. 

 

5.2. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

W Lokalnej Strategii Rozwoju do podstawowych problemów obszaru LGD zaliczono: 

• depopulację i starzenie się społeczeństwa (migracja, mała liczba urodzeń), 

• potrzebę wspierania rozwoju kapitału społecznego, 



28 

 

• niską jakość infrastruktury społecznej i komunalnej, która wpływa na niską jakość 

usług publicznych, 

• niski poziom przedsiębiorczości, brak zewnętrznych inwestorów, wysoki poziom 

bezrobocia, 

• niskie wynagrodzenia oraz niską dochodowość działalności rolniczej, 

• niskie dochody gmin wchodzących w skład LGD, 

• brak wykorzystania potencjału turystycznego. 

W ramach LSR wskazany został jeden cel ogólny oraz dwa cele szczegółowe. 

Sformułowano je w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz na podstawie 

wniosków płynących z analizy SWOT obszaru. Cel ogólny to wzrost przedsiębiorczości 

mieszkańców. Cele szczegółowe to natomiast: 1.1. Wykorzystanie potencjału 

gospodarczego obszaru i 1.2. Zaangażowanie mieszkańców w rozwój obszaru. Pierwszy cel 

szczegółowy stanowił odpowiedź na zdiagnozowane problemy w zakresie przedsiębiorczości, 

rynku pracy i rozwoju gospodarczego. W trakcie konsultacji wskazano na niekorzystną 

sytuację dotyczącą przedsiębiorczości, w tym brak aktywności w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej. Podkreślano też problemy na rynku pracy, co znalazło 

potwierdzenie w danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości, w tym wsparcie finansowe i doradztwo przy zakładaniu i rozwoju 

działalności gospodarczej uznane zostały więc za działania kluczowe. Drugi cel szczegółowy 

związany był zaś ze wzrostem aktywności, współpracy i integracji mieszkańców, również 

poprzez zachowanie lokalnej tożsamości połączonej z dziedzictwem kulturowym obszaru.  

W trakcie konsultacji zwrócono więc uwagę na niskie zaangażowanie mieszkańców  

w oddolne inicjatywy i szeroko rozumiany rozwój obszaru. Podkreślono również małą 

integrację i współpracę między przedstawicielami różnych środowisk i grup społecznych, 

zanikanie więzi społecznych i tożsamości regionalnej. Istotnym aspektem, na jaki zwrócono 

uwagę, było także starzenie się społeczeństwa i wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym 

w ogóle ludności, co także stanowiło wskazówkę w planowanych przedsięwzięciach. 

Podobnie rzecz przedstawiała się w przypadku potencjału do rozwoju turystyki i aktywnych 

form spędzania wolnego czasu. 
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 Na przestrzeni ostatnich lat wprowadzano kilka poprawek w Lokalnej Strategii 

Rozwoju, które miały charakter jak najbardziej pozytywny. Zmiany miały przede wszystkim 

związek z otrzymaniem trzech bonusów, co skutkowało zwiększeniem wartości wskaźników, 

ale także dodawano nowe przedsięwzięcia (Smart Village, aktywizacja społeczeństwa 

poprzez sport i rekreację) oraz przeznaczono środki na dwa nowe projekty współpracy.  

W tym aspekcie warto podkreślić, że zwiększono aż o ponad 60% pierwotny budżet. Inna 

zmiana wynikała z przewalutowania na euro, co jednak nie miało bezpośredniego wpływu na 

wartość wskaźników.  

 

5.3. Rzeczowy i finansowy postęp w realizacji LSR 

 

Analiza postępu rzeczowo-finansowego pozwala ocenić efekty wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Ewaluacja jest możliwa dzięki danym dotyczącym osiągniętych wartości 

wskaźników produktu, które zostały przypisane do poszczególnych przedsięwzięć na etapie 

tworzenia LSR. Umiejętny dobór wskaźników zwiększa możliwość dobrej orientacji 

w realizowaniu celów szczegółowych.  

 W harmonogramie naborów zwraca uwagę fakt, iż w początkowych latach najwięcej 

ogłaszano konkursów na działania z zakresu podejmowania i rozwoju działalności 

gospodarczej oraz operacje infrastrukturalne. Miało to jednak ścisły związek z faktem, iż 

przedstawiciele LGD doskonale zdawali sobie sprawę, że mogą one wymagać większego 

nakładu czasu na załatwienia formalności czy wykonanie odpowiednich działań. Nie oznacza  

to jednak, iż w kolejnych latach nie kontynuowano tych operacji, zwłaszcza że cieszyły się 

one dużą popularnością. Duży wpływ miały też wspomniane otrzymane dodatkowe środki 

pieniężne, a także ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców, którzy podkreślali potrzebę 

kontynuowania operacji przedsiębiorczych. 

Warte podkreślenia jest to, iż zainteresowanie przedsięwzięciami było nieustannie 

duże i dotyczyło to każdego przedsięwzięcia. W przypadku naborów z zakresu podejmowania 

działalności gospodarczej odnotowano największą liczbę wnioskodawców wybranych do 

wsparcia, którzy nie mogli go otrzymać z powodu niewystarczających środków finansowych. 
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Nie było problemów z zainteresowaniem na projekty grantowe i w każdym z naborów 

znaleźli się chętni na środki. 

Wnioski były różnej jakości. Dało się zaobserwować, iż w miarę upływu czasu 

cechował je coraz większy profesjonalizm. Z uwagi na duże zainteresowanie nie było żadnych 

problemów z wyborem. Dotyczy to przede wszystkim przedsięwzięć z otwierania i rozwoju 

działalności gospodarczej.  Kryteria w miarę upływu czasu doprecyzowano, co okazało się 

dużym ułatwieniem w pracy. Poniższa tabela pokazuje jak LGD „Region Włoszczowski” 

realizowała wskaźniki. 

 
Cel ogólny 

Cel  
Szczegóło
wy 

Przedsięwzi
ęcie 

Wskaźnik 
produktu 

Jedno
stka 
miary 

Stan 
doc
elo-
wy 

Realiz
acja 
wskaź
nika 
wg 
zawar
tych 
umów 
2019 

Realiza
cja 
wskaźni
ka wg 
rozliczo
nych 
operacj
i 2019 

Realiz
acja 
wskaź
nika 
wg 
zawar
tych 
umów 
2020 

Realiza
cja 
wskaźni
ka wg 
rozliczo
nych 
operacj
i 2020 

Realiz
acja 
wskaź
nika 
wg 
zawar
tych 
umów 
2021 

Realiza
cja 
wskaźni
ka wg 
rozliczo
nych 
operacj
i 
2021 

Wzrost 
przedsiębio
rczości 
mieszkańcó
w 

1.1. 

Wykorzys

tanie 

potencjał

u 

gospodar

czego 

obszaru 

1.1.1. 

Infrastrukt

ura 

turystyczna 

i/lub 

rekreacyjna  

Liczba 
nowych lub 
zmodernizo
wanych 
obiektów 
infrastruktu
ry 
turystycznej 
i 
rekreacyjnej 

szt.  24 21 21 21 
 

21 
 
 

34 23 

Liczba 
zrealizowan
ych 
projektów 
współpracy 

szt. 1 - - 1 
 

1 
 

1 1 

1.1.2. 

Kreator 

przedsiębio

rczości  

Liczba 
zrealizowan
ych 
projektów 
współpracy, 
w tym 
projektów 
współpracy 
międzynaro
dowej 

szt. 1 1 0 1 
 

1 
 

1 1 

 1.1.3. 

Integracja 

branż 

mających 

kluczowe 

znaczenie 

dla rozwoju 

obszaru: 

przetwórst

wo 

Liczba 
wydarzeń 

szt. 5 5 5 5 
 

5 
 

5 5 
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przemysło

we, 

zakwatero

wanie i 

usługi 

gastronomi

czne, 

działalność 

związana z 

kulturą, 

rozrywką i 

rekreacją  

 

 1.1.4. 
Marketing 
gospodarcz
y obszaru 

Liczba 
wydarzeń 

szt. 6 6 0 6 
 

6 
 

6 6 

 1.1.5. 

Pobudzanie 

aktywności 

gospodarcz

ej 

mieszkańcó

w  

Liczba 
wydarzeń 
aktywizując
ych 
mieszkańcó
w 

 szt. 2 2 0 2 
 

2 
 

2 2 

 1.1.6. 

Podejmow

anie 

działalności 

gospodarcz

ej  

Liczba 
operacji 
polegającyc
h na 
utworzeniu 
nowego 
przedsiębior
stwa 

szt. 44 17 16 28 
 

22 
 

33 26 

 1.1.7. 

Podejmow

anie 

działalności 

gospodarcz

ej przez 

osoby do 

29. roku 

życia  

Liczba 
operacji 
polegającyc
h na 
utworzeniu 
nowego 
przedsiębior
stwa 

szt. 6 4 4 4 
 

4 
 

6 6 

 1.1.8. 

Rozwój 

działalności 

gospodarcz

ej 

Liczba 
operacji 
polegającyc
h na 
rozwoju 
istniejącego 
przedsiębior
stwa 

szt. 10 11 9 11 
 

11 
 

11 11 

1.2. 

Zaangażo

wanie 

mieszkań

ców w 

rozwój 

1.2.1 Marsz 

po zdrowie  

Liczba 
zrealizowan
ych 
projektów 
współpract 

szt. 1 1 0 1 
 

0 
 

1 0 

 1.2.2. 

Aktywizacja 

Liczba 
wydarzeń 

szt. 6 0 0 6 
 

0 
 

6 0 
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obszaru osób 55+ aktywizując
ych 
mieszkańcó
w 

 1.2.3. 

Integracja i 

aktywizacja 

organizacji 

pozarządo

wych  

Liczba 
wydarzeń 
integrującyc
h i 
aktywizując
ych 
organizacje 
pozarządow
e 

szt. 4 4 0 4 
 

0 
 

4 4 

 1.2.4. 

Integracja 

obszaru 

LGD  

Liczba 
wydarzeń 
integrującyc
h 
mieszkańcó
w 

szt. 4 4 8 4 
 

8 
 

4 8 

 1.2.5. 

Poznajmy 

obszar 

naszego 

LGD  

Liczba 
wydarzeń 

szt. 6 0 0 6 
 

0 
 

6 6 

 1.2.6. 

Promocja 

obszaru 

LGD  

Liczba 
wydarzeń 
promującyc
h obszar 

szt. 5 5 5 5 5 5 5 

1.2.7. 

Promocja 

produktów 

lokalnych  

Liczba 
wydarzeń 
promującyc
h produkty 
lokalne 

szt. 2 3 3 3 3 3 3 

1.2.8. 

Starzejące 

się 

społeczeńst

wo szansą 

dla rozwoju 

obszaru  

Liczba 
wydarzeń 

szt. 5 0 0 12 0 12 0 

 1.2.9. 

Wsparcie 

rozwoju 

grup 

nieformaln

ych i 

organizacji 

pozarząd. 

Liczba 
wydarzeń 

szt. 6 7 7 7 7 7 7 

  1.2.10. 

Zajęcia 

rekreacyjne  

Liczba 
godzin zajęć 

szt. 120
0 

0 0 0 0 0 0 

  1.2.11. 

Smart 

Village 

Liczba 
opracowany
ch koncepcji 

szt. 11 - - - - 0 0 
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  1.2.12. 

Aktywizacja 

społeczeńst

wa poprzez 

sport i 

rekreację 

Liczba 
wydarzeń 

szt. 3 - - - - 0 0 

  1.2.13. 

Ekologia na 

co dzień 

Liczba 
zrealizowan
ych 
projektów 
współprac 

szt. 1 - - - - 0 0 

Tabela 23. Rzeczowy postęp w realizacji LSR w LGD „Region Włoszczowski”. 

 

LGD „Region Włoszczowski” osiągnęła świetne postępy w realizowaniu założonych 

celów. Analiza wskaźników dla celu szczegółowego 1.1. Wykorzystanie potencjału 

gospodarczego obszaru wskazuje na więcej niż zaawansowany stopień realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Przekroczono zakładaną wartość docelową w przypadku nowych lub 

zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, co wynika z faktu, iż 

beneficjenci (organizacje pozarządowe, które zbudowały m.in. place zabaw i planetarium) 

deklarowali więcej obiektów do realizacji niż było to wymagane. W tym przypadku 

planowane są jednak jeszcze dodatkowe nabory z uwagi na pozyskane środki.  W trakcie 

realizacji znajduje się też projekt współpracy („Strefy aktywności”) jako kolejny wskaźnik 

przynależący do tego przedsięwzięcia. Drugi z projektów współpracy („Kreator 

przedsiębiorczości”) realizowany w ramach tego celu miał charakter międzynarodowy 

i został już zakończony. 

W ramach wykorzystania potencjału gospodarczego obszaru zorganizowano 

wszystkie zaplanowane wydarzenia służące integracji branż mających kluczowe znaczenie dla 

rozwoju obszaru (operacja własna), rozwojowi marketingu gospodarczego obszaru (projekt 

grantowy) czy pobudzaniu aktywności gospodarczej mieszkańców (projekt własny polegający 

na konkursach dla przedsiębiorców, którzy skorzystali z dofinansowania oraz dla organizacji 

pozarządowych oceniający ich aktywność gospodarczą). Dużym sukcesem jest też realizacja 

przedsięwzięć przedsiębiorczych - zawarto umowy na 33 z 44 zaplanowanych operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, zrealizowano wszystkie 6 operacji 

tego rodzaju przeznaczonych dla grupy defaworyzowanej. W przypadku operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa przekroczono natomiast stan 

docelowy (zaplanowano 10 operacji, zrealizowano 11). Warte podkreślenia jeszcze raz jest 
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to, iż w tym przypadku kilkukrotnie zwiększano wskaźniki i dlatego nie osiągnięto jeszcze 

stanu docelowego. Pewnym problemem była rezygnacja beneficjentów i jedynie z tym 

aspektem związane są ewentualne obawy co do tego, czy uda się zrealizować 

zaplanowane wskaźniki. 

Drugi cel szczegółowy 1.2. Zaangażowanie mieszkańców w rozwój obszaru to także 

duży sukces. Zorganizowano zaplanowane wydarzenia aktywizujące dla osób 55+ (projekt 

grantowy realizowany przez klub seniora, w tym m.in. zajęcia komputerowe, aerobik, nordic 

walking, szkolenia z cyberbezpieczeństwa), imprezy integrujące i aktywizujące organizacje 

pozarządowe (operacja własna dla NGO-sów, które nawiązały partnerstwo na rzecz 

zorganizowania imprez, dzięki czemu zrealizowano m.in. piknik rycerski i kino plenerowe), 

wydarzenia integrujące mieszkańców i promujące obszar LGD (włączanie się przez „Region 

Włoszczowski” w akcje innych podmiotów i przeznaczanie środków na aktywizację).  

W ramach drugiego celu szczegółowego zrealizowano jeden z dwóch projektów współpracy 

(„Marsz po zdrowie”), ale warto dodać, że drugi („Ekologia na co dzień”) został dodany 

wskutek otrzymania dodatkowych środków i znajduje się w zaawansowanym 

stadium planowania.  

Znakomicie prezentują się też wskaźniki dotyczące wydarzeń z przedsięwzięcia 

„Poznajmy obszar naszego LGD” (projekt grantowy polegający między innymi na utworzeniu 

Izby Tradycji, sprzątaniu i poznawaniu w ten sposób gmin, organizowaniu rajdów 

rowerowych), imprez promujących obszar (operacja własna, w tym zorganizowanie pełnego 

atrakcji pikniku rodzinnego i nocy Świętojańskiej), produkty lokalne (operacja własna, w tym 

zorganizowanie święta pieroga, konferencji ukazujących lokalne produkty czy konkursu na 

najładniejszy wieniec), wydarzeń dla seniorów (projekt własny polegający na zorganizowaniu 

kin plenerowych na obszarze wszystkich gmin) oraz imprez służących wsparciu rozwoju grup 

nieformalnych i organizacji pozarządowych (projekt grantowy polegający na doposażeniu 

NGOS-ów). W trakcie realizacji znajduje się kolejny projekt grantowy polegający na 

organizacji zajęć rekreacyjnych dla dzieci i osób starszych. Do wykonania pozostają jeszcze 

dwa nowe projekty - opracowanie koncepcji Smart Village i zorganizowanie wydarzeń  

z aktywizacji społeczeństwa poprzez sport i rekreację. 
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Podsumowując, postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nie budzi żadnych 

zastrzeżeń i nie ma podstaw, by obawiać się o wykonanie całego założonego planu. 

Osiągnięto czy przekroczono już zdecydowaną większość wartości docelowych, a dodatkowo 

LGD „Region Włoszczowski” ma plan na dokończenie działań. Warto przyjrzeć się jak wygląda 

kwestia dotyczące postępu finansowego, Wyniki zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 

Przedsięwzięcia 
Budżet w 

LSR 

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona 

Realizacja 

budżetu  

Realizacja 

budżetu 

(%) 

Realizacja 

budżetu  

Realizacja 

budżetu 

(%) 

1.1.1. Infrastruktura turystyczna i/lub 

rekreacyjna  

4 970 

464,64 zł 

3 353 
730,00 

67 2 250 

912,45 

45 

1.1.1. Infrastruktura turystyczna i/lub 

rekreacyjna  (projekt współpracy) 

615 500,00 

zł 

615 499,00 
zł 

100 0 0 

1.1.2. Kreator przedsiębiorczości  328 075,00 

zł 

328 073,00 100 328 073,00 100 

1.1.3. Integracja branż mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju obszaru: 

przetwórstwo przemysłowe, 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, 

działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją  

46 166,88 

zł 

50 000,00 108 50 000,00 108 

1.1.4. Marketing gospodarczy obszaru 273 280,28 

zł 

300 000,00 110 299 906,00 110 

1.1.5. Pobudzanie aktywności 

gospodarczej mieszkańców  

45 713,76 

zł 

50 000,00 110 50 000,00 110 

1.1.6. Podejmowanie działalności 

gospodarczej  

4 180 

573,16 zł 

3 198 
970,00 

77 2 359 
310,00 

56 

1.1.7. Podejmowanie działalności 

gospodarczej przez osoby do 29. roku 

życia 

560 446,56 

zł 

600 000,00 107 600 000,00 107 

1.1.8. Rozwój działalności gospodarczej 1 758 

901,04 zł 

1 915 
957,00 

109 1 886 
044,84 

107 

1.2.1 Marsz po zdrowie  99 425,00 

zł 

99 313,00 99 0,00 0 

1.2.2. Aktywizacja osób 55+ 271 103,36 

zł 

293 755,90 108 0,00 0 

1.2.3. Integracja i aktywizacja organizacji 45 474,12 49 108,00 108 48 921,00 108 
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pozarządowych  zł 

1.2.4. Integracja obszaru LGD  40 000,00 

zł 

40 000,00 100 37 895,18 95 

1.2.5. Poznajmy obszar naszego LGD  274 221,12 300 000,00 109 298 039,00 109 

1.2.6. Promocja obszaru LGD  47 854,88 50 000,00 104 49 997 104 

1.2.7. Promocja produktów lokalnych  47 072,08 50 000,00 106 49 975,00 106 

1.2.8. Starzejące się społeczeństwo szansą 

dla rozwoju obszaru  

45 372,04 49 734,00 110 49 734,00 110 

1.2.9. Wsparcie rozwoju grup 

nieformalnych i organizacji pozarząd. 

275 356,08 300 000,00 109 296 099,00 108 

1.2.10. Zajęcia rekreacyjne  300 000,00 0,00 0 0,00 0 

1.2.11. Smart Village 44 000,00 

zł 

0,00 0 0,00 0 

1.2.12. Aktywizacja społeczeństwa 

poprzez sport i rekreację 

60 000,00 

zł 

0,00 0 0,00 0 

1.2.13. Ekologia na co dzień 281 600,00 

zł 

0,00 0 0,00 0 

Tabela 34. Finansowy postęp w realizacji LSR. 

 

Dane z postępu finansowego potwierdzają, że większość strategii jest już 

zrealizowana. W przypadku większości przedsięwzięć przyznano i wypłacono całość albo 

zdecydowaną większość środków. Można więc stwierdzić, że realizacja Lokalnej Strategii 

Rozwoju znajduje się na finiszu.  

  

5.4. Projekty współpracy 

 

Pierwszy z projektów współpracy to „Kreator przedsiębiorczości”. Trwał on od lipca 

2018 do września 2020 roku. W projekt ten zaangażowanych było 20 krajowych LGD 

z obszaru 6 województw (14 ze świętokrzyskiego, 2 z wielkopolskiego, po 1 z: łódzkiego, 

śląskiego, lubelskiego i małopolskiego) oraz 1 grupa ze Słowacji. Celem działań było 

stworzenie warunków do powstania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii 

społecznej, rozwój istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród 

dzieci i młodzieży. W ramach projektu utworzono Lokalne Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości wspierające podmioty gospodarcze i podmioty ekonomii społecznej, 
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zorganizowano warsztaty z gier strategicznych dla dzieci i młodzieży oraz wyjazd na obóz 

szkoleniowy z zakresu przedsiębiorczości. Całkowity budżet projektu wyniósł 2 995 508 zł,  

a udział finansowy LGD „Region Włoszczowski” 328 075 zł. 

Drugi z projektów „Marsz po zdrowie” realizowano od kwietnia 2019 do września 

2021 roku. Wzięło w nim udział 8 krajowych partnerów. Projekt służył rozwojowi lokalnego 

społeczeństwa, integracji mieszkańców, promocji zdrowego stylu życia oraz rozwojowi 

turystyki. W ramach działań zorganizowano wyjazd na rajd nordic walking, konsultacje 

dietetyczne i warsztaty kulinarne, a przede wszystkim oznakowano kolejną trasę do nordic 

walking i zorganizowano jej promocję (a przy okazji pozostałych utworzonych w poprzednim 

okresie programowania). Całkowity budżet wyniósł 1 422 793 zł, a udział LGD „Region 

Włoszczowski” to 99 423 zł. 

Trzeci z projektów to „Strefy aktywności”. Projekt rozpoczął się w grudniu 2020 roku, 

a planowany termin jego zakończenia to grudzień 2022 roku. Biorą w nim udział 4 krajowi 

partnerzy. Projekt służy uzupełnieniu istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

i wyposażenie jej w innowacyjne elementy. Dzięki działaniom utworzono już miejsca 

odpoczynku turystów w gminie Żytno, zakupiono gumowe miasteczka rowerowe do dwóch 

gmin, zakupiono kręgielnie zewnętrzną, grę plenerową minigolf i park liniowy. Dodatkowym 

celem jest wzmacnianie integracji społeczeństwa poprzez wyjazdy delegacji LGD na 

partnerskie spotkania.  Całkowity budżet projektu wynosi 1 168,658, a udział finansowy LGD 

„Region Włoszczowski” to 328 673 zł.  

Kolejny realizowany projekt to „Ekologia na co dzień”. Projekt rozpoczął się w marcu 

2022 roku, a jego czas trwania został określony na 16 miesięcy. Bierze w nim udział 

5 krajowych partnerów. Celem działań jest inspirowanie mieszkańców działaniami 

proekologicznymi i pokazywanie dobrych praktyk (organizowanie ekowarsztatów w każdej  

z gmin i konkursów), a także możliwość rozwoju lokalnego poprzez realizację innowacyjnych 

rozwiązań ekologicznych na obszarze LGD. Całkowity budżet projektu to 1 343 728, a udział 

LGD „Region Włoszczowski” 281 600 zł. 

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

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

infrastruktury rekreacyjnej, ekologii. 
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5.5. Działania poza RLKS 

 

LGD „Region Włoszczowski" starała się o pozyskiwanie środków poza RLKS, choć było 

to trudne z uwagi na duży natłok obowiązków. W tym aspekcie warto przywołać dwa 

działania. Pierwsze realizowane były od czerwca 2016 do maja 2018 roku z środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020  

i Europejskich Funduszy Społecznych. Liderem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Włoszczowie, a „Region Włoszczowski” był istotnym partnerem. Na projekt składały się 

dwa zadania. W pierwsze z nich, „Młodzieżowa Szkoła Liderów”, realizowane było przez LGD. 

Przeprowadzono szkolenia dla mentorów, zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży oraz 

wyjazd szkoleniowo-integracyjny. Skorzystała z nich młodzież z rodzin zastępczych 

i usamodzielnieni wychowankowie objęci wsparciem.  Drugie zadanie to Akademia 

Twórczego Juniora, która polegała na organizowaniu zajęć wyrównawczych, wyjazdu 

szkoleniowo-integracyjnego i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Z działań tego 

rodzaju skorzystało 11 dzieci z rodzin zastępczych. Kolejne zadania realizowane były już przez 

lidera. Wymienić tu trzeba: Klub Malucha (zajęcia terapeutyczno-ruchowe), Akademia 

Rodzicielstwa Zastępczego (wyjazdowe grupy wsparcia, warsztaty i sesje terapeutyczne, 

świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych), specjalistyczne wsparcie (poradnictwo 

prawne i psychologiczne), wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

(wynagrodzenie, wyposażenie stanowiska pracy). Budżet całego projektu wyniósł 938 

672,93, a udział LGD - 144 700 zł. 

Drugie działanie poza RLKS, na które warto zwrócić uwagę, finansowane było  

z środków RPO województwa świętokrzyskiego. Projekt nosił dużo mówiącą nazwę, "LGD-

owskie wsparcie w biznesowym starcie" i realizowany był od marca do czerwca 2018 roku. 

Polegał on na wsparciu dla 10 osób, które w ramach projektu otrzymały: szkolenia  

z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo, 

wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe. W działaniach 

wzięło udział 15 mieszkańców obszarów wiejskich i 15 osób, które uzyskały kwalifikacje  

z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jedna osoba pozostająca bez pracy, 

która otrzymała bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie. 

Kwota całego projektu wyniosła 4 759 873, a udział LGD - 288 149,64. 
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5.6. Działalność biura LGD 

 

5.6.1. Ogólna organizacja pracy 

 

Kadra biura LGD składa się z 4 osób zatrudnionych na stanowiskach: dyrektor biura, 

specjalista ds. promocji i rozwoju przedsiębiorczości, koordynator ds. wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju, specjalista ds. administracji i księgowości. Wszyscy pracownicy posiadają 

wiedzę i doświadczenie niezbędne do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych. 

Zakres obowiązków jest ściśle przypisany, ale pracownicy starają się ze sobą współpracować, 

co jest niezwykle przydatne zwłaszcza przed naborami, gdy natłok obowiązków jest bardzo 

duży. Praca zespołu LGD jest dodatkowo wspierana poprzez osoby zewnętrzne świadczące 

usługi w zakresie księgowości oraz ochrony danych osobowych. 

Pracowników biura LGD cechuje wysoki poziom kompetencji i profesjonalizm 

w wykonywaniu powierzonych zadań. Widać duże zaangażowanie członków LGD, czego 

przykładem organizowane przed naborami szkolenia z pisania biznesplanu czy spotkania dla 

osób z grup defaworyzowanych.  Co bardzo istotne, pracownicy bardzo wyraźnie 

podkreślają, że współpraca z Radą i Zarządem układa się bardzo dobrze.  

 

5.6.2. Szkolenia pracowników i organów 

 

Szkolenia są bardzo ważnym elementem funkcjonowania biura LGD. Ich tematyka 

obejmowała przede wszystkim przygotowanie pracowników do wdrażania LSR oraz procedur 

związanych z wyborem, tworzeniem, realizacją i zarządzeniem projektami, procedur 

ewaluacji, prawnych podstaw powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

działalności gospodarczych i jednostek finansów publicznych. Dodatkowo pracownicy mogli 

podnieść na szkoleniach umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi 

klienta, zdolności interpersonalnych i pomocy publicznej. Realizowano także szkolenia dla 

członków Rady i Zarządu w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności.  

Patrząc na zagadnienie nieco bardziej szczegółowo warto odnotować, że w 2019 roku 

przeprowadzono szkolenia przygotowujące do sprawnego wdrażania LSR, tworzenia, 
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realizacji i zarządzania projektami, rozwoju umiejętności interpersonalnych, pomocy 

publicznej oraz podnoszenia kompetencji w obszarze swojego zakresu obowiązków. W 2020 

roku przeprowadzono dla pracowników szkolenia online z zarządzania projektami. 2021 rok 

to natomiast szkolenia dotyczące krótkich łańcuchów dostaw, koncepcji Smart Village, 

mediów społecznościowych, przesłanek wprowadzenia Polskiego Ładu na terenach wiejskich 

oraz LGD-owski obóz integracyjny. 

 

5.6.3. Realizacja planu komunikacji 

 

Komunikowanie z lokalną społecznością stanowi bardzo istotny element działań 

podejmowanych przez LGD. Skuteczne komunikowanie powinno znajdować przełożenia na 

liczne składane wnioski, co znów powinno ułatwiać bezproblemowe osiąganie założonych 

wartości wskaźników. Warte podkreślenia jest to, że „Region Włoszczowski" zrealizował 

zaplanowane działania w tym zakresie. Szczegółowe dane na ten temat zawarto 

w poniższej tabeli. 

Działanie komunikacyjne Wskaźnik Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika  

w 2020 roku 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika  

w 2021 roku 

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w 
siedzibach instytucji użyteczności publicznej 

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych 
w siedzibach instytucji użyteczności 
publicznej 

22 22 

Artykuły na stronie internetowej LGD 
Liczba wejść na stronę internetową z 
artykułem 

114 103 380 

Artykuły na profil LGD na portalu 
społecznościowym 

Liczba osób, które zobaczyły artykuł 19 704 240 

Prezentacja informacji podczas wydarzeń na 
obszarze LGD 

Liczba wydarzeń 4 9 

Spotkanie informacyjne otwarte w każdej 
gminie LGD 

Liczba osób, które wzięły udział w 
spotkaniach 

0 0 

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych 
beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w 
każdej gminie LGD 

Liczba osób, które wzięły udział w 
spotkaniach 

0 10 

Dyżur pracownika LGD w poszczególnych 
gminach w wyznaczonych terminach 

Liczba osób korzystających z doradztwa 
podczas dyżuru 

0 10 

Ulotka informacyjna dystrybuowana na 
obszarze LGD 

Liczba rozdysponowanych ulotek 3 600 3 600 

Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej i 
elektronicznej 

Liczba wydanych biuletynów 1 1 

Ankiety oceniające poziom zadowolenia z 
działań informacyjnych i doradczych 

Ilość wypełnionych ankiet 100 100 

Informacja i doradztwo w siedzibie LGD Liczba osób korzystających z doradztwa 105 100 
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Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną Liczba osób 109 70 

Kontakt poprzez wiadomość e-mail. Liczba osób 31 20 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 
Ilość osób uczestniczących w 
szkoleniach 

0 20 

Ankieta elektroniczna rozsyłana na adresy e-
mail wnioskodawców 

Liczba wypełnionych i zwróconych 
ankiet 

19 - 

Materiał informacyjny w telewizji obejmującej 
obszar LSR 

Potencjalna liczba odbiorców 7 000 7 000 

Materiał informacyjny w regionalnych 
portalach internetowych 

Potencjalna liczba odbiorców 6 900 6 900 

Materiał informacyjny w prasie obejmującej 
obszar LSR 

Potencjalna liczba odbiorców 7 200 7 200 

Przekazanie informacji do głównych i 
regionalnych Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich 

Liczba przekazanych informacji 3 1 

Spotkanie dla grup defaworyzowanych 
określonych w LSR 

Liczba spotkań 0 1 

Tabela 45. Wdrażanie planu komunikacji przez LGD „Region Włoszczowski”. 

 

Plan komunikacji jest bardzo rozbudowany i realizacji poświęcano dużo czasu. Warta 

podkreślenia jest systematyka w jego wypełnianiu, w czym na pewno pomocne jest 

rozplanowanie kwartalne, nie zaś roczne.  LGD „Region Włoszczowski” dużo uwagi poświęca 

informowaniu przy wykorzystaniu Internetu, ale nie zapomina także o bardziej tradycyjnych 

metodach. Dużą rolę w promocji LGD odegrał udział w dożynkach czy różnych otwartych 

imprezach lokalnych i wydawane materiały promocyjne. Pracownicy LGD podkreślają 

znaczenie „marketingu szeptanego”, w tym nawet mniej oczywiste kwestie jak obecność 

logo LGD (np. na samochodzie). Problematyczne były natomiast spotkania w gminach, które 

w kilku przypadkach miały bardzo niską frekwencję.  Generalnie należy jednak podkreślić, że 

działania komunikacyjne wpłynęły na wzrost zainteresowania wnioskami. Dużym sukcesem 

było na pewno umiejętne ich wplecenie w codzienne funkcjonowanie biura. 

Nawiązując do planu komunikacyjnego, warto sprawdzić opinie samych mieszkańców 

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

pytanie o rozpoznawalność LGD „Region Włoszczowski”. Spośród 100 badanych 

mieszkańców, aż 87 wybrało odpowiedź twierdzącą, a 13 stwierdziło, że nigdy nie słyszało  

o LGD. Osobom, które wskazały, iż słyszały o LGD „Region Włoszczowski” zadano kolejne 

pytanie dotyczące tego, w jaki sposób dotarły do informacji o LGD. 
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 Wykres 1. Metody docierania informacji o LGD „Region Włoszczowski” do mieszkańców obszaru. 

 

Dane z powyższego wykresu pokazują, iż przygotowany plan komunikacji był 

efektywny. Najwięcej mieszkańców gmin obszaru LGD biorących udział w badaniu wskazało, 

iż źródłem informacji o LGD była strona internetowa LGD (51), strona internetowa gminy (45) 

oraz profil LGD na Facebooku (41). Bardzo dużo ankietowanych stwierdziło, że dotarło do 

informacji o LGD „Region Włoszczowski” poprzez spotkania informacyjne (37) oraz stoiska 

LGD w trakcie imprez lokalnych (34). Istotny okazał się także „marketing szeptany” (30).  Na 

podstawie udzielonych przez mieszkańców, którzy brali udział w ankiecie, odpowiedzi można 

wskazać, iż najmniej efektywne były tablice informacyjne, billboardy i plakaty (24), 

wydawnictwa LGD lub materiały promocyjne (24) oraz publikacje w prasie na temat 

działalności LGD (21).  

W kolejnym pytaniu poproszono mieszkańców o wskazanie, które kanały komunikacji 

LGD powinna wykorzystywać by dotrzeć z informacjami o swej działalności. 
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Wykres 2. Najefektywniejsze metody docierania informacji o LGD „Region Włoszczowski” w opinii 
mieszkańców obszaru. 

 

Mieszkańcy obszaru LGD wskazali, że nowoczesne metody należą do 

najskuteczniejszych sposobów dotarcia do informacji o działalności LGD. Zdecydowana 

większość ankietowanych wskazała stronę internetową LGD (63), stronę internetową gminy 

(61) oraz wpisy na Facebooku (60). W dalszej kolejności znalazły się natomiast spotkania 

informacyjno-konsultacyjne (37) oraz odwiedzanie stoisk LGD w trakcie imprez lokalnych 

(36). Znacznie mniej osób wskazało tak tradycyjne metody jak ulotki i broszury (28), tablice 

informacyjne i plakaty (26) czy artykuły w prasie lokalnej (25). Interesujące, że najmniej 

wskazań posiadał wysyłany drogą internetową newsletter (23).  

W kolejnym pytaniu postanowiono zbadać opinie na temat tego, jakiego rodzaju 

informacje LGD powinno przekazywać. 
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Wykres 3. Najważniejsze rodzaje przekazywanych przez LGD „Region Włoszczowski” informacji w opinii 

mieszkańców obszaru. 

 

Zdecydowana większość ankietowanych wskazała, że LGD powinna przekazywać 

informacje dotyczące planowanych konkursów o przyznanie wsparcia (87), a niewiele mniej 

głosów dotyczyło informacji dotyczących szczegółowych zasad ubiegania się 

o dofinansowanie (73). Mniejsza liczba respondentów uznała za kluczowe przekazywanie 

informacji dotyczących imprez organizowanych na obszarze LGD (65), a najmniej wskazała 

informacje dotyczące dobrych praktyk w realizowaniu projektów (54). 

 

5.6.4. Doradztwo 

 

Nie ulega wątpliwości, że jednym z istotniejszych aspektów funkcjonowania biura 

LGD jest doradztwo bezpośrednie dla potencjalnych beneficjentów. W poniższej tabeli 
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zaprezentowane zsumowane dane dotyczące działań podejmowanych w tym zakresie przez 

pracowników LGD „Region Włoszczowski”. 

 

 Doradztwo w biurze LGD „Region Włoszczowski” 

Liczba udzielonych porad 2018  2019 2020  

Liczba udzielonych porad osobiście w biurze 78 100 105 

Liczba porad udzielonych telefonicznie 65 70 109 

Liczba porad udzielonych mailowo - - 31 

Liczba porad udzielonych łącznie 143 170 245 

 

Tabela 5. Doradztwo w biurze LGD „Region Włoszczowski”. 

 

Działania biura LGD w ramach doradztwa dla wnioskodawców należy ocenić bardzo 

pozytywnie. Prowadzono je w biurze (osobiście, telefonicznie i internetowo), ale także  

w trakcie spotkań w gminach. Doskonale widać, iż współpraca z LGD niesie za sobą wiele 

korzyści, a konsultowane dokumenty były znacznie lepszej jakości. Pozwalało to uniknąć 

błędów czy dopasować wnioski do zmieniających się wymogów prawnych  

i „spokojniejszego” pozyskania niezbędnej dokumentacji. Niewątpliwie można w ten sposób 

mówić o wysokich kompetencjach, podejściu i trosce przedstawicieli LGD prowadzących 

doradztwo. Warto też podkreślić, że aktywnie z pomocy korzystały nie tylko osoby 

ubiegające się o środki na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej, ale także 

organizacje pozarządowe. 

W ankiecie dla beneficjentów przygotowywanej na spotkania refleksyjne w 2021 roku 

zadano pytanie dotyczące tego, na jakim etapie przygotowywania i/lub realizacji projektu 

korzystano z usługi doradztwa. Wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Wykres 4. Etap korzystania przez beneficjentów z usługi doradztwa. 

 

 

 Największa grupa beneficjentów korzystała z usługi doradztwa na etapie realizacji 

operacji (37). Mniej wskazań posiadają etapy weryfikacji do wniosku o przyznanie pomocy 

(19), informacji na temat możliwości uzyskania pomocy i rozliczania wniosku (po 18). 

Najmniejsza grupa ankietowanych wskazała, że korzystała z doradztwa na etapie 

przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy (13), co stanowi na pewno wskazówkę na 

przyszłość i poczynienie starań o odpowiednie rozreklamowanie istoty tego etapu.  

W następnym pytaniu postanowiono sprawdzić opinie na temat stopnia satysfakcji  

z uzyskania informacji od doradców. Wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Wykres 5. Ocena rozstrzygnięcie pytań zgłoszonych do doradcy. 

 

Zdecydowana większość ankietowanych beneficjentów stwierdziła, iż uzyskała 

wszystkie niezbędne informacje (76). Tylko 17 spośród 102 respondentów uznało, iż uzyskało 

potrzebne odpowiedzi na większość pytań, a 9 nie było w stanie jednoznacznie się w tej 

kwestii wypowiedzieć. Warte podkreślenia jest to, że nikt nie stwierdził, iż nie uzyskał 

odpowiedzi na zadane pytania. Potwierdzeniem profesjonalności prowadzonego doradztwa 

są wyniki badań ankietowych dotyczących średniej oceny doradztwa. 

 

Tabela 17. Średnia ocena doradztwa udzielanego w biurze. 
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Dane z powyższej tabeli jednoznacznie pokazują, że doradztwo utrzymuje się na 

wysokim poziomie. Ocena wyrażona w „szkolnej skali” oscyluje wokół najwyższych 

możliwych not i dotyczy to wszystkich badanych kwestii - troski doradcy, zaangażowania  

w pomoc, spełnienia oczekiwań, przydatności porad, przygotowywania merytorycznego, 

wysokiej kultury osobistej. Warto zwrócić uwagę, że ogólna ocena świadczonego doradztwa 

wyniosła 4,7/5, co jest wynikiem wręcz imponującym. 

 

5.7. Zmiany na obszarze objętym LSR w ocenie członków lokalnej społeczności  

 

Przytoczone dane w raporcie pozwalają stwierdzić, że LGD „Region Włoszczowski” 

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

rozwoju obszaru objętego LSR ma lokalna społeczność. Na poniższym wykresie 

przedstawiono oceny dotyczące kapitału społecznego. 

 

Wykres 6. Ocena zmian dotyczących aktywizacji i kapitału społecznego na obszarze LGD w przeciągu 

ostatniego roku. 

 

Oceny dotyczące kapitału społecznego są bardzo pozytywne. Aż 87 respondentów 

zaobserwowało zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne. Niewiele mniej 
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osób uznało, że mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się w gminie. ¾ spośród 

badanych odnotowało zwiększenie się liczby mieszkańców biorących udział w warsztatach 

i/lub szkoleniach. Świetnie prezentują się też wskazania dotyczące poprawy relacji między 

mieszkańcami. W kolejnym pytaniu mieszkańcy zostali poproszeni o ocenę zmian 

dotyczących gospodarki. Wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

 

Wykres 7. Ocena zmian dotyczących gospodarki na obszarze LGD w przeciągu ostatniego roku. 

 

 Oceny zmian dotyczących przedsiębiorczości na obszarze LGD „Region 

Włoszczowski" są również bardzo pozytywne. 3/4  respondentów zaobserwowało powstanie 

nowych firm na przestrzeni ostatniego roku, a niewiele mniej ankietowanych (72) 

stwierdziło, iż poprawiła się sytuacja na rynku pracy. Potwierdza to pozytywne tendencje  

o jakich była mowa w trakcie omawiania danych Głównego Urzędu Statystycznego. Nie ulega 

wątpliwości, że LGD dając środki na utworzenie nowych miejsc pracy również odegrała  

w tym aspekcie istotną rolę. W kolejnym pytaniu postanowiono zbadać opinię na temat 

zagadnień związanych z szeroko rozumianą turystyką i kulturą. Wyniki zaprezentowano  

na poniższym wykresie. 
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Wykres 8. Ocena zmian dotyczących turystyki i kultury na obszarze LGD w przeciągu ostatniego roku. 

 

Respondenci najlepiej ocenili zmiany w obszarze zwiększenia liczby inicjatyw 

służących kultywowaniu lokalnej tradycji, gdzie głosów pozytywnych było więcej niż 

negatywnych. Gorzej sytuacja przedstawiała się z opinią na temat poprawy stanu zabytków  

i zwiększenia się ruchu turystycznego. To także potwierdza poczynione w tym raporcie 

wnioski. Na koniec poproszono jeszcze o ocenę obszarów z infrastruktury i czasu wolnego.  

 

Wykres 9. Ocena zmian dotyczących infrastruktury i czasu wolnego. 
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Opinia na temat zmian w zakresie infrastruktury i czasu wolnego również jest bardzo 

pozytywna. Najlepiej oceniono poprawę infrastruktury społeczno-kulturalnej i/lub sportowej 

ora pojawienie się nowych form spędzania wolnego czasu. Respondenci zwrócili też uwagę 

na zwiększenie się liczby wydarzeń kulturalnych i/lub sportowych oraz poprawę estetyki 

przestrzeni publicznej. Warto podkreślić, że lepsza infrastruktura i lepsza oferta czasu 

wolnego sprzyja nie tylko wzrostowi atrakcyjności obszaru i rozwojowi turystyki, ale także 

tworzy warunki do rozwoju kapitału społecznego. LGD „Region Włoszczowski” odegrała 

niewątpliwie bardzo ważną rolę w tych działaniach. 
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6. Kompleksowa ocena wdrożenia LSR, w tym stopień 

osiągnięcia celu głównego 

 

6.1. Stopień osiągnięcia celu głównego 

 

W ramach LSR wskazany został jeden cel ogólny oraz dwa cele szczegółowe. 

Sformułowano je w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz na podstawie 

wniosków płynących z analizy SWOT obszaru. Odpowiadały one na zdiagnozowane problemy 

w sferze społecznej, obszarze przedsiębiorczości, rynku pracy i rozwoju gospodarczego oraz 

zagrożeń, które miały związek między innymi z depopulacją regionu. Cel ogólny to „Wzrost 

przedsiębiorczości mieszkańców". Cele szczegółowe to natomiast: „Wykorzystanie 

potencjału gospodarczego obszaru” i „Zaangażowanie mieszkańców w rozwój obszaru”. LGD 

„Region Włoszczowski” osiągnęła świetne postępy w realizowaniu założonych celów. 

Doskonale należy pamiętać o samej skali działalności Lokalnych Grup Rozwoju. Niemożliwe 

jest bowiem by za pomocą pojedynczych operacji w krótkim czasie dokonać zmian 

społecznych na obszarze całego partnerstwa. Nie zmienia to jednak faktu, iż pozytywne 

efekty da się zaobserwować. Zwiększyła się więc aktywność organizacji pozarządowych, 

wzrósł poziom świadomości społeczności lokalnej w zakresie możliwości realizacji inicjatyw 

lokalnych, ujawniły się postawy przedsiębiorcze (w tym wśród osób młodych), nastąpiła 

integracja społeczności lokalnej, w tym dzięki wykorzystywaniu nowoczesnej infrastruktury 

zbudowanej ze środków na realizację LSR. Dodać należy do tego też integrację obszaru 

poprzez działania z zakresu rozwoju dziedzictwa kulturowego. 

Analiza wskaźników, danych z przeprowadzonych ankiet i zrealizowanych operacji 

pozwala na stwierdzenie, że projekty realizowane w ramach wdrażania LSR przyczyniają się 

w bardzo dużym stopniu do osiągania celów strategii i odpowiadają na realne potrzeby 

społeczności z obszaru LGD. 
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6.2. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na kapitał społeczny 

 

Kapitał społeczny niewątpliwie jest w stanie zwiększyć sprawność społeczeństwa, co 

odbywa się poprzez koordynacje działań dzięki takim cechom jak zaufanie, normy czy 

powiązania. LGD „Region Włoszczowski” doskonale zdaje sobie sprawę z istoty i w rezultacie 

prowadziła odpowiednie działania służące jego rozwojowi.  W tym aspekcie wskazać można 

między innymi wspieranie powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych (m.in. obsługa 

prawna), wśród których dużą aktywność i profesjonalizm wykazywały osoby w wieku 

senioralnym.  Warto też podkreślić, że z projektów grantowych korzystały NGO-sy, dzięki 

czemu zrealizowano między innymi wiele interesujących aktywizujących wydarzeń, szkoleń 

czy zajęć. Generalnie współpraca na linii organizacje pozarządowe – LGD „Region 

Włoszczowski” zasługuje na wielkie uznanie. 

Dało się zaobserwować, że mieszkańcy w ostatnich latach w większym stopniu 

współpracują i angażują się w działania. Istotną rolę odgrywają niewątpliwie lokalni liderzy. 

Pozytywnym przykładem jest między innymi wieś Borowa, gdzie świetlice wiejskie stały się 

miejscem integracji, funkcjonują prężnie koło gospodyń wiejskich i zespoły oraz 

organizowane są zajęcia dla dzieci.  Bardzo dobre opinie na temat zmian w tym zakresie 

posiadają także mieszkańcy obszaru LGD, którzy podkreślili, iż dało się w ostatnich latach 

zaobserwować zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, poprawę relacji 

między innymi, rozwój ich wpływu na to, co dzieje się w gminie, a także zwiększenie się liczby 

mieszkańców biorących udział w warsztatach i/lub szkoleniach  

Niewątpliwie warto kontynuować operacje w tym zakresie. Pomocne będą na pewno 

kolejne przedsięwzięcia służące integracji społecznej i wzmacnianiu poczucia jedności  

i tożsamości, wspieraniu lokalnych liderów i działaczy w organizacjach pozarządowych.  

 

6.3. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na przedsiębiorczość 

 

Jednym z podstawowych celów realizowanej strategii był niewątpliwie wzrost 

przedsiębiorczości wśród mieszkańców, a przeprowadzone działania odniosły planowany 
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skutek. Zainteresowanie naborami związanymi z tworzeniem miejsc pracy było duże w ciągu 

całego badanego okresu. Dodatkowo należy zauważyć, że przekraczało możliwości LGD 

wyznaczane przez budżet strategii. W momencie prowadzenia ewaluacji, realizacja 

przedsięwzięć związanych z przedsiębiorczością jeszcze trwała, ale nie było najmniejszych 

wątpliwości, że ostateczne osiągnięcie docelowych wartości wskaźników będzie 

niezagrożone.  

Dzięki środkom LGD uruchomiono czy też rozwinięto firmy z rozmaitych branż. 

Wymienić tu można między innymi dekoratorstwo, mechanikę samochodowa, branże 

stolarską czy mobilny zakład kosmetyczny. Warto podkreślić, że wsparte firmy rozrastały się, 

a dużym sukcesem jest także to, iż mimo pandemii żadne z przedsiębiorstw nie upadło. 

Przedsiębiorczości poświęcono też projekt współpracy, jeden projekt grantowy i operacje 

własną. Dużym sukcesem okazały się działania edukacyjne prowadzone w szkołach. 

Należy więc stwierdzić, że LGD „Region Włoszczowski” niewątpliwie wpisała się 

w pozytywne zmiany w zakresie przedsiębiorczości obserwowane na obszarze swojego 

działania. Premie na założenie działalności gospodarczej i prowadzone szkolenia wpłynęły na 

wzrost postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej. Poprawę na rynku pracy oraz 

pojawienie się nowych firm odnotowali także mieszkańcy w przeprowadzonych na potrzeby 

ewaluacji ankietach. Kontynuacja działań związanych z przedsiębiorczości wydaje się 

koniecznością.  Potwierdza to przede wszystkim gigantyczne zainteresowanie tego rodzaju 

operacjami, a także bardzo pozytywne ich efekty. 

 

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

 

LGD „Region Włoszczowski” prowadziła działania, które miały na celu rozwój 

turystyki. Doskonale zdawano sobie jednak sprawę z tego, że podstawą jest przede 

wszystkim zadowolenie mieszkańców i dopiero w dalszej kolejności próby przyciągnięcia 

osób z zewnątrz. Rezultatem są więc między innymi trasa nordic walking i strefy aktywności 

(w każdej z gmin wybudowano infrastrukturę rekreacyjną) powstałe w ramach projektów 

współpracy.  Rozwojowi obszaru pod tym względem poświęcono też jeden projekt grantowy 
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i jedną operację własną. Generalnie jednak w dalszym ciągu można mówić  

o niewykorzystywanym potencjale, czego przykładem jest brak rozwiniętej bazy noclegowej, 

restauracji czy infrastruktury towarzyszącej.  

 W ramach rozwoju dziedzictwa kulturowego zrealizowano natomiast jeden projekt 

grantowy i dwie operacje własne. Promowano w ten sposób rękodzielnictwo, dokonano 

remontów w domach kultury i świetlic. Dzięki środkom LGD powstały też dwie orkiestry 

dęte, dofinansowano zespoły ludowe, zorganizowano projekcje filmowe we wszystkich 

gminach.  W analizowanym okresie nie przewidywano przeznaczania środków na renowację 

zabytków. 

Na temat poprawy oferty kulturalnej, infrastruktury kulturalnej i/lub sportowej, 

pojawienia się nowych form spędzania wolnego czasu czy zwiększanie liczby inicjatyw 

służących kultywowaniu lokalnej tradycji entuzjastycznie wypowiadali się 

w przeprowadzonej ankiecie mieszkańcy. Znacznie gorzej przedstawiały się oceny dotyczące 

zwiększenia się ruchu turystycznego, co potwierdza omówioną tendencję. W najbliższych 

latach na pewno warto kontynuować działania czy też spróbować nowych, w tym warto 

zwrócić uwagę na możliwości jakie daje np. agroturystyka. 

 

6.5. Ocena zrealizowanych operacji pod kątem realizacji potrzeb grup defaworyzowanych 

zdefiniowanych w LSR 

 

Ewaluowana Lokalna Strategia Rozwoju spełnia wymagania w zakresie 

zdiagnozowania potrzeb i zdefiniowania grupy defaworyzowanej. Wybór należy określić jako 

słuszny, a wsparcie dla młodych osób jak najbardziej realne. W początkowym okresie 

zorganizowano specjalny konkurs dla przedstawicieli grupy (Podejmowanie działalności 

gospodarczej przez osoby do 29. roku życia), a później uzyskiwali oni dodatkowe punkty przy 

ocenie wniosków. W ramach LSR uruchomiono też doradztwo dla młodych osób. Poprawie 

sytuacji grupy defaworyzowanej przysłużył się też niewątpliwie projekt współpracy „Kreator 

przedsiębiorczości”, w ramach którego realizowano m.in. doradztwo zawodowe, prawne, 

organizacyjne dla młodych ludzi. 
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W obliczu odpływu mieszkańców kontynuacja działań wydaje się konieczna (z uwagi 

na przemiany społeczne i przedłużający się okres edukacji być może dobrym rozwiązaniem 

byłoby przesunięcie granicy wieku do 35 lat), a dodatkowo przy planowaniu kolejnej strategii 

niezbędne może się okazać uwzględnienie osób starszych, zwłaszcza iż zjawisko starzenia się 

społeczeństw w najbliższej przyszłości będzie ujawniać coraz więcej swoich negatywnych 

skutków.  

 

6.6. Innowacyjność 

 

Innowacyjność została określona w LSR oraz kryteriach wyboru operacji zgodnie  

z wytycznymi w zakresie jej przygotowywania przedstawionymi przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konsekwencji za działania innowacyjne uznano wprowadzenie 

na rynek nowego lub udoskonalonego produktu, usługi lub procesu organizacji lub nowego 

sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych. W przedsięwzięciu związanym z rozwojem 

działalności definicja innowacyjności została natomiast nieco bardziej doprecyzowana  

i wskazano, iż chodzi tutaj o działania polegające na wprowadzeniu do praktyki gospodarczej 

nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi, procesu marketingowego  

w odniesieniu do występowania na obszarze gminy, w której realizowana jest operacja. 

Spełnienie kryterium innowacyjności weryfikowali członkowie Rady na podstawie wniosku, 

przedstawionej argumentacji wnioskodawcy, własnej wiedzy oraz znajomości obszaru 

objętego LSR. 

Należy zauważyć, że w analizowanym okresie pojawiały się pewne wątpliwości 

dotyczące definiowania i stosowania kryterium innowacyjności przy wyborze operacji.  

W pewnym momencie podjęto decyzję o jego doprecyzowaniu, co znacznie ułatwiło pracę. 

Warte podkreślenia jest także to, iż podstawą w wyborze była rzeczywista odpowiedź na 

potrzeby mieszkańców, co na pewno trzeba zaliczyć jako duży pozytyw. Do innowacyjnych 

operacji należy zaliczyć między innymi otworzenie strefy spa w Koniecpolu, usługi 

dekoratorskie, mobilny salon kosmetyczny, kawiarnię z ekologicznymi produktami lokalnymi, 



57 

 

punkt gastronomiczny z zamówieniami przy wykorzystaniu internetu, pralnię chemiczną, 

planetarium. 

 

6.7. Ocena jakości i przydatności wdrożonych projektów współpracy 

 

LGD „Region Włoszczowski” posiada dwa zrealizowane i rozliczone projekty 

współpracy, zaś kolejne dwa są w trakcie realizacji. Pierwszy z projektów „Kreator 

przedsiębiorczości” miał na celu zwiększenie wiedzy ekonomiczno-biznesowej wśród dzieci 

i młodzieży, rozwój przedsiębiorczości oraz współpracę pomiędzy jednostkami 

gospodarczymi biorącymi udział w projekcie. Wymagał on bardzo dużej uwagi, poświęcania 

pracy, ale okazał się wielkim sukcesem. Drugi projekt współpracy „Marsz po zdrowie” 

zakładał zwiększenie mody na czynne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców, 

podniesienie jakości zajęć rekreacyjnych oraz promocję turystyczną. W ramach trzeciego 

projektu zatytułowanego „Strefy aktywności” uzupełniono infrastrukturę turystyczną 

i rekreacyjną, a także wyposażono ją w innowacyjne elementy. Najnowszy projekt 

współpracy to „Ekologia na co dzień” ma na celu inspirowanie mieszkańców działaniami 

proekologicznymi i pokazywanie dobrych praktyk. 

Projekty ściśle odpowiadają na priorytetowe kwestie, jakie zostały określone w LSR, 

czyli przedsiębiorczość, infrastrukturę, ekologię czy wzmocnienie kapitału społecznego. Nie 

ulega wątpliwości, że projekty stanowią dobrą formę kooperacji LGD i wpływają na rozwój 

umiejętności współdziałania w realizowaniu istotnych dla społeczności lokalnych celów. 

Wydaje się niezbędne, aby w przyszłości w dalszym ciągu zwracać uwagę na ten aspekt 

działalności LGD, a także starać się dobierać do realizowania projektów solidnych 

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

lokalnych partnerów oraz ocena pracy biura 

 

Funkcjonowanie LGD „Region Włoszczowski” należy ocenić bardzo dobrze. 

Zatrudnieni pracownicy wykazują się dużą znajomością potrzeb lokalnych społeczności. 

Prawidłowo realizowane są działania doradcze. Informacje o prowadzonych naborach 

rozpowszechniane są różnymi kanałami, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej 

efektywnego kanału, czyli  w sieci internetowej. Duże znaczenie mają także organizowane 

przez LGD spotkania informacyjno-konsultacyjne. Wszystko to pozwala na efektywną  

i skuteczną realizację LSR. 

Ambicja jest wyznacznikiem pracy LGD w analizowanym okresie. Osiągnięcie 

wskaźników nie zastopowało działania, a „Region Włoszczowski” nieustannie stawia sobie 

kolejne wyzwania. Przykładem tego są nowe przedsięwzięcia czy bardzo wymagający, ale 

jednocześnie niezwykle ambitny i interesujący nowy projekt współpracy „Ekologia na co 

dzień”. Jest to z pewnością działanie nieco ryzykowne, ale podjęcie ryzyka jest warte 

pochwały, gdyż odbywa się z korzyścią dla obszaru LGD.  

 

6.9. Ocena procesu wdrażania 

 

Proces wdrażania należy ocenić bardzo pozytywnie. Warto podkreślić, że opracowany 

na rzecz wdrażania LSR” system kryteriów dla poszczególnych przedsięwzięć był obiektywny 

i jednoznaczny. Kryteria wyboru dobrze odgrywały swoją rolę i przyczyniały się do wyboru 

najlepszych projektów, które były spójne z celami LSR. Przedstawiciele LGD dołożyli starań by 

procedury i kryteria wyboru były możliwie najbardziej przyjazne dla beneficjentów 

i wnioskodawców.  

Przez cały okres wdrażania LSR utrzymywało się duże zainteresowanie naborami. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów LGD. Na pozytywną ocenę 

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

podejmowanych w ramach aktywizacji lokalnej społeczności, realizacji planu komunikacji 
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oraz wynikach badań ankietowych dotyczących świadczonego doradztwa. Zwraca uwagę 

bardzo liczba osób w Zarządzie (11), co jednak nie sprawiało praktycznych problemów,  

w czym pomocne okazały się rozwiązania technologiczne i możliwość uzgadniania rozmaitych 

kwestii drogą internetową. Sam fakt tak licznego Zarządu powodowany był dużą liczbą gmin 

wchodzących w skład LGD i pragnieniem, by każda z nich miała swojego przedstawiciela. 

Realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła w dużej mierze zgodnie z planem,  

a najważniejsze odstępstwa od niego dotyczyły zwiększania planowanych rezultatów 

wdrażania strategii wskutek otrzymania bonusów. Jest to więc ten rodzaj odstępstw od 

planu, który posiada bardzo pozytywne i pożądane następstwa dla społeczności lokalnej. 

 

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

 

Działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie. Podkreślić należy angażowanie liderów 

lokalnych i osoby fizyczne. Potencjał rozwojowy obszaru objętego LSR jest wykorzystywany 

i promowany poprzez wydawnictwa, strony internetowe, lokalną prasę i media 

społecznościowe. Wielkim plusem jest aktywizacja społeczeństwa. 

 „Region Włoszczowski” cieszy się bardzo dużą rozpoznawalnością na obszarze 

swojego działania, a efekty realizowanych dzięki Stowarzyszeniu inicjatyw są zauważalne. 

Pracownicy LGD są aktywni, w tym między innymi na polu pozyskiwania dodatkowych 

środków na działalność. Należy także zauważyć, że realizowane projekty są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru LSR i wpływają na jego wzmocnienie. 

Wybierane projekty odpowiadają również na potrzeby społeczności.  
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7. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje do dokumentu 

strategicznego na nowy okres programowania. 
 

„Region Włoszczowski” reagowała na wskazane w LSR problemy obszaru LGD i tym 

samym tworzyła odpowiednie warunki do jego rozwoju. W konsekwencji tego udało się 

zrealizować znaczną liczbę operacji związanych z przedsiębiorczością, kulturą, wzmocnieniem 

kapitału społecznego, infrastrukturą, ekologią czy promocją obszaru. Postęp realizacji 

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

w przypadku sporej części wskaźników w momencie prowadzenia ewaluacji osiągnięto już 

stan docelowy. Poziom realizacji przedsięwzięć zbliża więc LGD do osiągnięcia zamierzonych 

w LSR celów.  

Analiza działań LGD daje możliwość sformułowania następujących rekomendacji: 

1. Kontynuacja działań z zakresu przedsiębiorczości wydaje się koniecznością.   

Znaczące jest tu utrzymujące się duże zainteresowanie naborami na tego typu 

przedsięwzięcia oraz bardzo pozytywne efekty prowadzonych operacji.  

2. Ze względu na zmieniające się przepisy prawne i finansowe, w tym regulacje 

prawa pracy, kolejna LSR powinna przewidywać wsparcie okołobiznesowe  

i skupiać się na działaniach doradczych, prawnych, księgowych szczególnie dla 

nowo zakładanych podmiotów gospodarczych z wsparciem finansowym 

i samozatrudnieniem lub zatrudnieniem dodatkowo 1-2 osób. 

3. W ostatnich latach dało się zaobserwować zwiększoną aktywność społeczną 

mieszkańców regionu. LGD odegrała w tym aspekcie dużą rolę, między innymi 

poprzez wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych. Niewątpliwie warto 

kontynuować operacje w tym zakresie. Pomocne będą na pewno kolejne 

przedsięwzięcia służące integracji społecznej i wzmacnianiu poczucia jedności 

i tożsamości, wspieraniu lokalnych liderów i działaczy w organizacjach 

pozarządowych czy aktywizacji społeczności lokalnej. W tym aspekcie warto 

zwrócić większą uwagę na Ochotnicze Straże Pożarne, których potencjał nie 

był do tej pory należycie wykorzystywany. 
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4. Potencjał turystyczny wymaga konkretnych działań. Podstawą w tym 

przypadku musi być turystyka weekendowa. Daje się zaobserwować 

w dalszym ciągu brak rozwiniętej bazy noclegowej, restauracji czy 

infrastruktury (np. przystanie na rzece). Dużą szansą na pewno mogło by być 

postawienie na agroturystykę, która w ostatnich latach zdobywa wielką 

popularność, a obszar LGD „Region Włoszczowski” daje duże możliwości 

w tym zakresie. 

5. W ostatnich latach utrzymywała się w dalszym ciągu tendencja spadku ilości 

ludności obszaru LGD. Niezbędne są na pewno dalsze działania służące 

zahamowanie migracji osób wykształconych i młodzieży. W obliczu odpływu 

mieszkańców kontynuacja działań wydaje się konieczna. Z uwagi na przemiany 

społeczne i przedłużający się okres edukacji być może dobrym rozwiązaniem 

byłoby przesunięcie granicy wieku grupy defaworyzowanej do 35 lat. 

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

lokalnej. Przy planowaniu kolejnej strategii niezbędne może się okazać 

uwzględnienie potrzeb osób starszych, w tym skierowanie do nich większej 

liczby operacji (działania prozdrowotne, atrakcje, mobilne sklepy i usługi) czy 

też dodanie ich do grup defaworyzowanych.  

7. Projekty współpracy stanowią dobrą formę kooperacji LGD  

i wpływają niewątpliwie na rozwój umiejętności współdziałania  

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

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

realizowania projektów solidnych i sprawdzonych partnerów.  

8. Projekt współpracy „Ekologia na co dzień” stanowi odpowiedź na głosy 

mieszkańców, pojawiające się na spotkaniach refleksyjnych i spotkaniach 

z beneficjentami. W związku z obserwowanym zwiększeniem się świadomości 

ekologicznej, warto jeszcze większą uwagę wrócić na projekty, które 

umożliwiałyby np. minimalizowanie negatywnych oddziaływań na 

środowisko naturalne. 
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9. Pewną przeszkodą w realizacji LSR była kwestia formalizacji zapisów PROW 

i trudności w interpretacji części przepisów. Wprawdzie udało się wypracować 

rozwiązania, które pozwoliły na pokonanie tych utrudnień, lecz niewątpliwie 

należy lobbować nad uproszczeniem procedur rozliczania projektów oraz 

przyspieszeniem pracy UM podczas weryfikacji dokumentów. 
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

 

Ankieta dla mieszkańców terenu  

Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” 

 

1. Czy słyszał/a Pan/Pani o działającej w tym regionie Lokalnej Grupie Działania  „Region 

Włoszczowski” (zwaną dalej LGD)? 

1. Tak (proszę przejść do pytania nr 2) 

2. Nie (proszę przejść do pytania nr 3) 

 

2. W jaki sposób dotarły do Pana/i informacje na temat działań podejmowanych przez LGD? 

 (proszę zaznaczyć każdy kanał komunikacji, za pośrednictwem którego dotarły do Pana/i informacje o 

LGD) 

1. Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD  

2. Odwiedzałem/am stronę internetową LGD  

3. Odwiedzałem/am strony internetowe Gminy  

4. Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów 

5. Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny 

6. Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i plakatów 

7. Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub materiałów promocyjnych 

8. Uczestniczyłem w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD 

9. Odwiedzałem profil LGD na Facebooku 

 

3. Które kanały komunikacji LGD powinna wykorzystywać, żeby w najskuteczniejszy sposób 

dotrzeć do Pana/i z informacjami o swojej działalności? (proszę zaznaczyć każdy kanał 

komunikacji, który pozwoli przekazać Panu/i informacje o działalności LGD) 

1. Prasa lokalna  

2. Strona internetowa LGD  

3. Strony internetowe Gminy  

4. Stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów 

5. Tablice informacyjne, billboardy i plakaty 

6. Newsletter 

7. Wydawane przez LGD ulotki i broszury 

8. Spotkania informacyjno-konsultacyjne organizowane przez LGD 

9. Facebook 

 

 4. Jakiego rodzaju informacje wg Pana/Pani, LGD powinno przekazywać? (można zaznaczyć 

więcej niż 1 odpowiedź) 

1. Informacje dotyczące planowanych konkursów o przyznanie wsparcia 

2. Informacje dotyczące szczegółowych zasad ubiegania się o dofinansowanie 

3. Informacje dotyczące dobrych praktyk w realizacji projektów 

4. Informacje dotyczące imprez organizowanych na obszarze LGD 

5. Inne, 

jakie?.......................................................................................................................................... 
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5. Czy w Pana/i gminie w ciągu ostatniego roku zaszły zmiany w wymienionych 

poniżej obszarach?  

  

Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne Tak Nie 

Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się w gminie Tak Nie 

Poprawiła się sytuacja na rynku pracy Tak Nie 

Powstały nowe firmy Tak Nie 

Zwiększyła się liczba inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji Tak Nie 

Poprawiły się relacje pomiędzy mieszkańcami Tak Nie 

Zwiększył się ruch turystyczny Tak Nie 

Poprawił się stan zabytków Tak Nie 

Poprawiła się infrastruktura społeczno-kulturalna i/lub sportowa (np. świetlice, place 

zabaw, boiska) 

Tak Nie 

Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu Tak Nie 

Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych i/lub sportowych Tak Nie 

Poprawiła się estetyka przestrzeni publicznej Tak Nie 

Zwiększyła się liczba mieszkańców biorących udział w warsztatach i/lub szkoleniach Tak Nie 

 

6. W której gminie Pan/Pani mieszka? (proszę zakreślić) 

1. Kluczewsko 

2. Gidle 

3. Kobiele Wielkie 

4. Koniecpol 

5. Moskorzew 

6. Radków 

7. Secemin 

8. Włoszczowa 

9. Radomsko 

10. Ładzice 

11. Żytno 

7. Jakie ma Pan/Pani wykształcenie? (proszę zakreślić)  

1. Podstawowe 

2. Gimnazjalne 

3. Zasadnicze zawodowe 

4. Średnie 

5. Wyższe 

8. Które określenia opisują Pana/Pani sytuację zawodową w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (można 

zakreślić jedną odpowiedź)    

1. wykonuję odpłatną pracę 

2. prowadzę własną działalność gospodarczą   

3. jestem rolnikiem 

4. uczę się/studiuję 

5. jestem bezrobotny i szukam pracy 

6. nie pracuję i nie szukam pracy 

7. jestem na rencie lub emeryturze 

 

9. Proszę podać swoją płeć: 

1. Kobieta 

2. Mężczyzna 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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Ankieta 

przeprowadzona w ramach  badania efektywności świadczonych usług 

doradczych 

 

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

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

1 2 3 4 5 

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

1 2 3 4 5 

     

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

1 2 3 4 5 

     

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

bardzo zły,  5 - bardzo dobry)?  

 1 2 3 4 5 

Kultura 

osobista 

     

Troska o 

odbiorcę 

doradztwa 

     

Zaangażowanie 

w pomoc 

odbiorcy 

doradztwa 

     

 

 

Uwagi: 

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

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

1 2 3 4 5 

     

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

(proszę zakreślić w koło jedną odpowiedź) 

Informacje 

nt. możliwości 

uzyskania 

pomocy 

Przygotowanie 

wniosku 

o przyznanie 

pomocy 

Weryfikacja/poprawki 

do wniosku 

o przyznanie pomocy 

Realizacja 

wniosku  

Rozliczenie 

projektu/przygotowanie, 

weryfikacja wniosku 

o płatność 

     

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

a) Tak, uzyskałem/am wszystkie niezbędne informacje 

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

c) Nie uzyskałem/am odpowiedzi na moje pytania 

d) Trudno powiedzieć. 

 

Dane beneficjenta 

 Wypełniam ankietę anonimowo 

 Dane osoby wypełniającej ankietę: 

Imię i nazwisko…………………………………………… 

Instytucja/Firma………………………………. 

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

 

………………………………… 

Miejscowość, data 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

  

 

 

 


