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MONITORING I EWALUACJA 
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” przyjęła w LSR Procedurę 
dokonywania ewaluacji i monitoringu przedstawioną w Załączniku do LSR. Opiera się ona na 
następujących głównych założeniach: 
 

1. CELE EWALUACJI LSR SLGD „TYGIEL DOLINY BUGU”. 
LGD przyjmując w LSR procedury dotyczące ewaluacji i monitoringu zakłada, iż służyć będą one 
przede wszystkim doskonaleniu podejmowanych działań, zarówno w zakresie wdrażania LSR jaki i 
funkcjonowania LGD. 
Ponadto ewaluacja przyczyni się do oceny systemu zarządzania LGD i wdrażania LSR, sposobu 
wydatkowania środków oraz jakości pomocy udzielanej beneficjentom i uczestnikom projektów. 
Ewaluacja będzie zatem prowadzona, aby: 
• określić efekty realizacji LSR oraz wpływ na osiąganie celów określonych w Programach (on-
going/ex-post) 
• poprawić jakość, skuteczność i efektywność wdrażania LSR (on-going) 
• lepiej odpowiadać na potrzeby (zarówno aktualnych, jak i przyszłych) grup docelowych, w tym grup 
defaworyzowanych (on-going; ex-ante) 
Monitoring zaś przyczyni się do bieżącej weryfikacji stopnia osiąganych wskaźników, budżetu, 
działań. 
 

2. GŁÓWNE ELEMENTY PODLEGAJĄCE EWALUACJI I MONITORINGOWI 
W obszarze ewaluacji Funkcjonowania LGD ocenie podlegać będą te obszary, które potwierdzą 
sprawność, efektywność funkcjonowania LGD, w tym m.in.: efektywność pracy biura i organów LGD, 
sposobu przepływu informacji, ocena pracowników, efektywność promocji i aktywizacji lokalnej 
społeczności, doradztwa efektywność współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej między LGD.  
 
W obszarze ewaluacji Wdrażania LSR ocenie podlegać będą obszary potwierdzające czy realizacja 
LSR przebiega zgodnie z założeniami, w tym m.in.: zgodność realizacji celów i wskaźników z 
dokumentami wyższego rzędu, ocena wpływu wybranych operacji na realizację celów, wykorzystania 
budżetu, jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur, przebiegu konkursów oraz inne 
zależne od potrzeb wynikających z wdrażania LSR.  

3. EWALUACJA PROWADZONA BĘDZIE PRZEZ:  

W zakresie wdrażania LSR: Zarząd LGD przy współpracy Podmiotu Zewnętrznego/Zespół Ekspercki: 
przy ewaluacji on-going oraz ewaluacji ex-post (2023). Po przeprowadzeniu stosownego badania, 
Biuro LGD, na zlecenie Zarządu LGD przy wsparciu Zespołu Eksperckiego przygotuje Raport z 
Ewaluacji, który zostanie przedstawiony do akceptacji Komisji Rewizyjnej LGD oraz zaprezentowany 
zostanie na forum WZC.  
W zakresie funkcjonowania LGD: Podmiot Zewnętrzny/ Zespół Ekspercki, celem uniknięcia braku 
bezstronności w zakresie ewaluacji funkcjonowania LGD, w tym m.in. oceny jakości świadczonych 
usług; oceny pracowników, ewaluacja zarówno on-going (2018 i 2021) jak również ex-post (2023). 
Badanie i raport z ewaluacji, wraz z rekomendacjami zostanie przedstawiony przez Zespół Ekspercki 
do akceptacji Komisji Rewizyjnej LGD oraz zaprezentowany zostanie Zarządowi LGD i na forum WZC. 
 

4. KAŻDORAZOWO W PROCEDURZE PRZEWIDZIANO SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW Z 
EWALUACJI I ANALIZY DANYCH MONITORINGOWYCH. 
 

5. Ewaluacja prowadzona będzie jako ewaluacja ex-ante, ex-post i on-going w oparciu O 
KRYTERIA EWALUACYJNE, opisane w Procedurze. 
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Załącznik: Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu LSR 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania przyjęła następującą procedurę dokonywania ewaluacji i 
monitoringu, opierając założenia na następujących elementach:   

1. GŁÓWNE ELEMENTY PODLEGAJĄCE EWALUACJI  
1.1. FUNKCJONOWANIE LGD: 

Ewaluacji podlegać będą te obszary, które potwierdzą sprawność, efektywność funkcjonowania LGD, 
w tym m.in.: efektywność pracy biura i organów LGD, ocena przebiegu konkursów, sposobu 
przepływu informacji, ocena pracowników, efektywność promocji i aktywizacji lokalnej społeczności, 
efektywność współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej między LGD. 

1.2.  WDRAŻANIE LSR: 
Ewaluacji podlegać będą obszary potwierdzające czy realizacja LSR przebiega zgodnie z założeniami, 
w tym m.in.: zgodność realizacji celów i wskaźników z dokumentami wyższego rzędu, ocena wpływu 
wybranych operacji na realizację celów, wykorzystania budżetu, jakość stosowanych kryteriów 
wyboru operacji i procedur oraz inne zależne od potrzeb wynikających z wdrażania LSR.  

2. CZAS i OKRES POMIARU PLANOWANYCH EWALUACJI: 
Badania ewaluacyjne uruchamiane będą jako: 
ewaluacja bieżąca (on-going) – przeprowadzana w trakcie realizacji, oparta o analizę i ocenę 
wyników monitoringu,  ze względu na długi okres wdrażania LSR (2020/23), celem możliwej i celowej 
korekty zapisów LSR. Powiązana z kamieniami milowymi wdrażania LSR (tj. uruchomiona w trzecim i 
szóstym roku realizacji LSR: 2018 i 2021). Obejmie swoim pomiarem okres za lata 2016-2018 oraz 
2019-2021. Ewaluacja on-going obejmie swoim zarówno funkcjonowanie LGD jak i wdrażanie LSR.  
ewaluacja ex post – podsumowująca (2023), będzie miała  charakter strategiczny, przeprowadzona 
zostanie na zakończenie wdrażania LSR. 
ewaluacja ex-ante (planowane przedsięwzięcia) dotyczyć będzie zakresów/przedsięwzięć/typów 
operacji, które będą planowane do ewentualnej realizacji. Jak wynika z dotychczasowych 
doświadczeń LGD potrzeba przeprowadzania tego typu ewaluacji powstaje w sytuacji, gdy w miarę 
realizacji działań wygospodarowywane zostają środki  w ramach realizacji LSR na dodatkowe/inne 
typy działania, lub/i wprowadzenia projektów własnych LGD. Termin ustalany będzie na bieżąco w 
zależności od potrzeb aktualizacyjnych LSR. 

3. SPOSÓB PROWADZENIA EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI 
3.1.  W zakresie wdrażania LSR: 

Zarząd LGD odpowiedzialny będzie dwukrotnie (2018/2021) za przeprowadzenie ewaluacji on-going 
oraz jednokrotnie za ewaluację ex-post (2023) w oparciu o wytyczne i narzędzia przygotowane przez 
Zespół Ekspercki. Uwzględnią one stosowne pytania ewaluacyjne; kryteria ewaluacji; metody i 
narzędzia (np.desk reserch/websurvey/IDI/CATI).  Biuro LGD, na zlecenie Zarządu LGD przy wsparciu 
Zespołu Eksperckiego przygotuje Raport z Ewaluacji, który zostanie przedstawiony do akceptacji 
Komisji Rewizyjnej LGD oraz zaprezentowany zostanie na forum WZC.  
SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW: Raporty z ewaluacji on-going posłużą do wprowadzenia 
ewentualnych korekt do LSR, wynikających z śródokresowej oceny wdrażania LSR i rekomendacji. 
Organem właściwym do wykonania ewaluacji ex-ante przedsięwzięć do wdrażania w ramach LSR 
będzie Zarząd LGD. Powyższa analiza musi być zaopiniowana przez Komisję Rewizyjną, która 
zobowiązana jest do niezwłocznego jej wydania, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni. W 
przypadku braku uzyskania opinii wymóg jej zaczerpnięcia uważa się za spełniony.  
SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW: Efekty ewaluacji na tym poziomie stanowią podstawę do 
wprowadzenia zmian, o których mowa w procedurze aktualizacji LSR. 

3.2.  W zakresie funkcjonowania LGD: 
Celem uniknięcia braku bezstronności w zakresie ewaluacji funkcjonowania LGD, w tym m.in. oceny 
jakości świadczonych usług; oceny pracowników, ewaluacja zarówno on-going (2018 i 2021) jak 
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również ex-post (2023) zostanie wykonana przez Zespół Ekspercki, który ustali z Zarządem LGD 
wytyczne ewaluacji, pytania ewaluacyjne; kryteria ewaluacji; metody i narzędzia (np.desk 
reserch/websurvey/IDI/CATI). Badanie i raport z ewaluacji, wraz z rekomendacjami zostanie 
przedstawiony przez Zespół Ekspercki do akceptacji Komisji Rewizyjnej LGD oraz zaprezentowany 
zostanie Zarządowi LGD i na forum WZC.  
SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW: Raporty z dwóch ewaluacji on-going funkcjonowania LGD 
posłużą do wprowadzenia ewentualnych modyfikacji procesu zarządzania LGD, sposobu świadczenia 
usług (doradztwa), animacji, wynikających z oceny LGD i rekomendacji Zespołu Eksperckiego. 

4. ELEMENTY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU 
4.1.  FUNKCJONOWANIE LGD: 

Monitoringowi podlegać będzie jakość świadczonych usług animacyjnych przez LGD, w tym m.in. 
ocena szkoleń/wydarzeń/eventów oraz doradztwa na rzecz beneficjentów świadczonego w biurze 
LGD. Procedura przewiduje włączenie do monitoringu  innych aspektów wynikające z bieżących 
potrzeb LGD.  

4.2.  WDRAŻANIE LSR: 
Rejestrowany będzie stopień wykorzystania budżetu, poziom realizacji poszczególnych wskaźników, 
poziom zainteresowania ogłaszanymi konkursami, źródłami wiedzy o działalności LGD i konkursach.  

5. POZYSKIWANIE DANYCH/ CZAS i OKRES POMIARU MONITORINGOWEGO: 
Monitoring prowadzony będzie przez upoważnionego pracownika biura SLGD, stosownie do zakresu 
obowiązków. Monitoring dotyczyć będzie zarówno kwestii finansowych jak i rzeczowych 
realizowanych działań w zakresie LSR i funkcjonowania LGD. W zakresie zbierania danych (m.in. 
ankiety beneficjentów; % wykorzystania budżetu, ilość podpisanych z UMWP umów, monitoring 
jakości prowadzonych działań animacyjnych (zgodnie z procedurą oceny, w tym np. szkoleń, 
efektywności doradztwa) działania będą prowadzone na bieżąco przez upoważnionych pracowników 
LGD. Na tej postawie sporządzane będzie sprawozdanie śródokresowe (półroczne) a następnie 
sprawozdanie roczne (do 31 stycznia każdego roku), na udostępnionych przez UMWP formularzach. 
Ponadto bieżący monitoring prowadzony będzie na bazie przygotowanych przez Biuro LGD 
formularzach ankiet oceniających jakość prowadzonego wsparcia; oświadczeń beneficjentów; 
zestawień; sprawozdań oraz opracowanych i udostępnionych beneficjentom, w szczególności na 
stronie internetowej LGD formularzach ankiet monitorujących, na potrzeby monitorowania realizacji 
LSR. 

6. SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW ANALIZ MONITORINGOWYCH: 
Sprawozdania roczne zostaną wykorzystane jako materiał wyjściowy do ewaluacji on-going oraz na 
ich podstawie planowane mogą być nowe przedsięwzięcia w LSR, oceniane w ewaluacji ex-ante. 

7. ZAKŁADANE KRYTERIA EWALUACJI: 
Zgodnie z praktyką ewaluacji1 istnieje szereg kryteriów ewaluacyjnych, w tym m.in: trafność, 
efektywność, skuteczność, użyteczność  oraz trwałość. Zarząd LGD przystępując do badania 
ewaluacyjnego, każdorazowo wspólnie z Zespołem Eksperckim będzie przygotowywał wytyczne do 
ewaluacji (on-going/ex-post), w których postawione zostaną pytania ewaluacyjne, uwzględniające 
odpowiednio dopasowane i opisane kryteria ewaluacyjne2. Wśród nich m.in. w kontekście ewaluacji 
funkcjonowania LGD i wdrażania LSR, każdorazowo, w zależności od zakresu ewaluacji uwzględnione 
zostaną: 

 Trafność (relevance) - kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele LSR 
odpowiadają zidentyfikowanym problemom na obszarze LGD i/lub realnym potrzebom 
beneficjentów; 

                                                           
1
 http://www.pte.org.pl/index.php/o-ewaluacji/czym-jest-ewaluacja 

2
 Jw. 
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 Efektywność (efficiency) - kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” wdrażania 
LSR, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady 
rozumiane są jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas; 

 Skuteczność (effectiveness) - kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele LSR 
zdefiniowane na etapie przygotowywania zostały osiągnięte; 

 Użyteczność – na ile potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone; 
 Trwałość efektów (sustainability) – kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty 

projektu na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także 
czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy 
rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju; 

 


