
Ankieta dla bene�cjentów LGD Rozwój Ziemi
Lubaczowskiej na potrzeby opracowania ewaluacji
zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju

 1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „moja gmina jest
dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje
podstawowe potrzeby”? (proszę zaznaczyć 1 odpowiedź).
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

30%

48%

11%

11%

0%

 2. W jaki sposób docierały do Pana/i informacje o naborze wniosków w
Lokalnej Grupie Działania? (Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym
wierszu tabeli).
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

Tak
Trudno

powiedzieć
Nie

Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności
LGD

13
5 9 

Odwiedzałem/am stronę internetową LGD
25

1 1 

Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy 18 2 7 

Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych
lub festynów

15
4 8 

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

13
2 

12

Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych,
billboardów i plakatów

11 3 
13

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

13
8 6 

Uczestniczyłem/am w spotkaniach informacyjno-
konsultacyjnych organizowanych przez LGD

20
3 4 

Odwiedzałem/am pro�l LGD na Facebooku 17 3 7 

Podsumowanie
145

31 
67

(48%)
(19%) (33%)

(93%)
(4%) (4%)

(67%) (7%) (26%)

(56%)
(15%) (30%)

(48%)
(7%)

(44%)

(41%) (11%)
(48%)

(48%)
(30%) (22%)

(74%)
(11%) (15%)

(63%) (11%) (26%)

(60%)
(13%)

(28%)

Zdecydowanie zgadzam się 8 odpowiedzi

Raczej zgadzam się 13 odpowiedzi

Trudno powiedzieć 3 odpowiedzi

Raczej nie zgadzam się 3 odpowiedzi

Zdecydowanie nie zgadzam się 0 odpowiedzi
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 3. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i (lub podmiot reprezentowany przez
Pana/ią) na złożenie wniosku o przyznanie pomocy �nansowej do LGD?
(Proszę wybrać jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje główny powód
złożenia wniosku do LGD).
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

26%

4%

26%

11%

33%

 4. Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie składania
wniosku? Proszę ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze
stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. (Proszę zaznaczyć 1
odpowiedź w każdym wierszu tabeli).
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

Zdecydowanie
zgadzam się

Raczej
zgadzam

się

Trudno
powiedzieć

Raczej
się nie

zgadzam

Zdecydowanie
się nie

zgadzam

Nie
korzystałem/am
ze wsparcia na

tym etapie

Zakres
udzielonych
porad spełnił
moje
oczekiwania

23 3 0 1 0 0 

Udzielone
porady były
przydatne

23 3 1 0 0 0 

Przygotowanie
merytoryczne
doradcy/ców z
LGD było
odpowiednie

24 3 0 0 0 0 

Podsumowanie 70 9 1 1 0 0 

(85%) (11%) (0%) (4%) (0%) (0%)

(85%) (11%) (4%) (0%) (0%) (0%)

(89%) (11%) (0%) (0%) (0%) (0%)

(86%) (11%) (1%) (1%) (0%) (0%)

Było to jedyne dostępne źródło �nansowania mojego projektu 7 odpowiedzi

Nie otrzymałem/am do�nansowania z innych środków/inneg… 1 odpowiedzi

Chciałem/am skorzystać z nadarzającej się okazji otrzymania… 7 odpowiedzi

Zostałem/am zachęcony/a do złożenia wniosku przez LGD 3 odpowiedzi

Na moją decyzję wpłynęła możliwość skorzystania z doradzt… 9 odpowiedzi
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 5. Proszę wskazać, w jakim zakresie korzystał/a Pan/i ze wsparcia ze
strony LGD na etapie składania wniosku? (Proszę zaznaczyć 1
odpowiedź w każdym wierszu tabeli).
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

Tak Nie

Wsparcie polegające na udzieleniu informacji o możliwości uzyskania
do�nansowania dla mojego projektu

26
1 

Wsparcie w zapoznaniu się z zasadami uzyskania do�nansowania
26

1 

Wsparcie polegające na wskazaniu prawidłowych wzorów wniosków i
instrukcji do nich

23
4 

Wsparcie w zakresie ustalenia koncepcji projektu aby spełniał kryteria
wynikające z LSR

23
4 

Porady w zakresie wypełniania dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku

24
3 

Wyjaśnienie szczegółowych zasad oceny wniosków 21 
6

Podsumowanie
143 19

(96%)
(4%)

(96%)
(4%)

(85%)
(15%)

(85%)
(15%)

(89%)
(11%)

(78%)
(22%)

(88%) (12%)

 6. Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie realizacji
projektu? Proszę ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze
stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. (Proszę zaznaczyć 1
odpowiedź w każdym wierszu tabeli).
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

Zdecydowanie
zgadzam się

Raczej
zgadzam

się

Trudno
powiedzieć

Raczej
się nie

zgadzam

Zdecydowanie
się nie

zgadzam

Nie
korzystałem/am
ze wsparcia na

tym etapie

Zakres
udzielonych
porad spełnił
moje
oczekiwania

22 3 1 0 0 1 

Udzielone
porady były
przydatne

22 4 0 0 0 1 

Przygotowanie
merytoryczne
doradcy/ców z
LGD było
odpowiednie

23 3 0 0 0 1 

Podsumowanie 67 10 1 0 0 3 

(81%) (11%) (4%) (0%) (0%) (4%)

(81%) (15%) (0%) (0%) (0%) (4%)

(85%) (11%) (0%) (0%) (0%) (4%)

(83%) (12%) (1%) (0%) (0%) (4%)
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 7. Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie rozliczenia
projektu? Proszę ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze
stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. (Proszę zaznaczyć 1
odpowiedź w każdym wierszu tabeli).
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

Zdecydowanie
zgadzam się

Raczej
zgadzam

się

Trudno
powiedzieć

Raczej
się nie

zgadzam

Zdecydowanie
się nie

zgadzam

Nie
korzystałem/am
ze wsparcia na

tym etapie

Zakres
udzielonych
porad spełnił
moje
oczekiwania

19 5 1 0 0 2 

Udzielone
porady były
przydatne

21 3 1 0 0 2 

Przygotowanie
merytoryczne
doradcy/ców z
LGD było
odpowiednie

21 4 0 0 0 2 

Podsumowanie 61 12 2 0 0 6 

(70%) (19%) (4%) (0%) (0%) (7%)

(78%) (11%) (4%) (0%) (0%) (7%)

(78%) (15%) (0%) (0%) (0%) (7%)

(75%) (15%) (2%) (0%) (0%) (7%)

 8. Czy obecnie pozostaje Pan/i w kontakcie z LGD? (Proszę zaznaczyć 1
odpowiedź w każdym wierszu tabeli).
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

Tak
Trudno

powiedzieć
Nie

Uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez
LGD

19 4 4 

Kontaktuję się telefonicznie z przedstawicielami LGD 19 2 6 

Czytam komunikaty na stronie internetowej LGD
24

1 2 

Mam osobisty kontakt z przedstawicielami LGD 10 7 10 

Kontaktuję się w inny sposób 4 7 16 

Nie mam z LGD żadnego kontaktu 1 3 
23

Podsumowanie
77

24 
61

(70%) (15%) (15%)

(70%) (7%) (22%)

(89%)
(4%) (7%)

(37%) (26%) (37%)

(15%) (26%) (59%)

(4%) (11%)
(85%)

(48%)
(15%)

(38%)
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 9. Czy brał/a Pan/i lub organizacja którą Pan/i reprezentuje udział w
tworzeniu LSR? (Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź).
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

41%

15%

44%

 10. Kto był głównym odbiorcą efektów Pani/a projektu/ projektów?
Proszę wybrać jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje Pana/i projekt.
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

19%

7%

33%

37%

4%

0%

Tak 11 odpowiedzi

Trudno powiedzieć 4 odpowiedzi

Nie 12 odpowiedzi

Ja i moja rodzina 5 odpowiedzi

Moja organizacja 2 odpowiedzi

Ogół mieszkańców gminy/ obszaru LGD 9 odpowiedzi

Turyści 10 odpowiedzi

Przedsiębiorstwa 1 odpowiedzi

Inne 0 odpowiedzi
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 11. Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące składania i realizacji
projektu przy wsparciu LGD. (Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym
wierszu tabeli).
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

Zdecydowanie
zgadzam się

Raczej
zgadzam

się

Trudno
powiedzieć

Raczej
się nie

zgadzam

Zdecydowanie
się nie

zgadzam

Nie
korzystałem/am
ze wsparcia na

tym etapie

Procedury
wyboru
wniosków o
do�nansowanie
w LGD były dla
mnie czytelne

14 9 3 1 0 0 

Kryteria wyboru
wniosków były
dla mnie
jednoznaczne

18 8 1 0 0 0 

Kryteria wyboru
wniosków
pozwalały na
wybór
najlepszych
projektów

19 5 3 0 0 0 

LGD w
wystarczającym
stopniu
informowała o
możliwości
pozyskania
środków

22 4 1 0 0 0 

Jeśli będzie to
możliwe, w
przyszłości
chciałbym/łabym
ponownie
skorzystać ze
wsparcia LGD

21 4 2 0 0 0 

Podsumowanie 94 
30

10 1 0 0 

(52%) (33%) (11%) (4%) (0%) (0%)

(67%) (30%) (4%) (0%) (0%) (0%)

(70%) (19%) (11%) (0%) (0%) (0%)

(81%) (15%) (4%) (0%) (0%) (0%)

(78%) (15%) (7%) (0%) (0%) (0%)

(70%)
(22%)

(7%) (1%) (0%) (0%)

 12. Czy na etapie przygotowania, realizacji lub rozliczania projektu
pojawiły się jakieś problemy wpływające negatywnie na jego przebieg
bądź rezultaty?
27 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

4%

96%

Tak (Proszę odpowiedzieć na następne pytanie) 1 odpowiedzi

Nie (Dziękujemy za wypełnienie ankiety!) 26 odpowiedzi
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 13. Jakie to były problemy? (Na pytanie odpowiadają tylko osoby, które w
poprzednim pytaniu wybrały odpowiedź „Tak”. Proszę zaznaczyć 1
odpowiedź w każdym wierszu tabeli).
2 z 27 osób odpowiedziało na to pytanie

Tak
Trudno

powiedzieć
Nie

Problemy bezpośrednio związane z przedmiotem projektu (np.
problemy wynikające z branży w której działa przedsiębiorca,
odbiorcami działań NGO lub uzgodnieniami dotyczącymi
przebiegu tras rowerowych w projekcie gminnym)

1
1 0 

Problemy �nansowe (np. z wypłatą do�nansowania, kredytem
na realizację zadania, zmiennością cen w czasie realizacji
zadania względem wpisanych we wniosku)

1
0 

1

Problemy formalno-prawne
1

1 0 

Problemy personalne (np. z pracownikami, członkami/
partnerami itp.)

1
0 

1

Problemy z terminową realizacją harmonogramu (opóźnienia
itp.)

0
0 

1

Trudność w dostępie do informacji na temat składania,
realizacji lub rozliczenia projektu

0
1 0 

Problemy wynikające z wprowadzenia w Polsce stanu
pandemii

0
0 

1

Podsumowanie
4

3 
4

(50%)
(50%) (0%)

(50%)
(0%)

(50%)

(50%)
(50%) (0%)

(50%)
(0%)

(50%)

(0%)
(0%)

(100%)

(0%)
(100%) (0%)

(0%)
(0%)

(100%)

(36%)
(27%)

(36%)
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