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Monitoring i ewaluacja 

Monitoring jest procesem systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat 
funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania oraz wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju w aspekcie finansowym i rzeczowym. Proces ten 
jest również wewnętrznym mechanizmem zarządzania wdrażania LSR, a także procesem dokumentowania realizacji LSR poprzez 
zbieranie danych w celu wykonania ewaluacji. Służy dostarczeniu niezbędnych informacji, na podstawie których organy LGD (Zarząd, 
Rada, Walne Zebranie) mogą systematycznie otrzymywać wiadomości nt. występujących rozbieżności w realizacji planów i osiąganiu 
celów. Dzięki temu działaniu LGD dba o swoją stabilną sytuację finansową i może podjąć działania interwencyjne oraz zapobiegawcze 
w przypadku rozbieżności lub niepowodzeń w realizacji LSR. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie monitoringu jest Zespół 
ds. monitoringu i ewaluacji, który powstał w wyniku przekształcenia dwóch Zespołów Tematycznych (ds. analizy SWOT, celów, wizji  
i misji oraz ds. wskaźników, budżetu oraz lokalnych kryteriów wyboru). Pracownicy Biura odpowiadają za gromadzenie danych.  

Monitoringowi będzie poddawana realizacja LSR z zakresu analizy stopnia osiągania mierzalnych i weryfikowalnych 
wskaźników wykonalności celów strategii, monitorowania operacyjnego na podstawie bezpośrednich rozmów z beneficjentami i wizji 
lokalnych na miejscu realizacji operacji, a także wykorzystania partycypacyjnych metod ewaluacji, tj. angażowania społecznośc i 
lokalnej w procesie ewaluacji oraz proces wydatkowania środków na poszczególne operacje w zakresie wdrażania LSR, a także 
zadania własne w ramach funkcjonowania LGD.  

Ewaluacja jest procesem, w ramach którego można dokonać oceny zrealizowanych przez LGD działań pod kątem 
przyczynienia się do osiągnięcia założonych celów. Ewaluacja ma na celu weryfikację wskaźników dla przedsięwzięć i ich wpływu  
na realizacje celów szczegółowych. Służy również ocenie sukcesu LGD i LSR.  

W ramach ewaluacji dokonuje się oceny odpowiedzialności, skuteczności, efektywności i oddziaływania projektu w stosunku 
do założeń.  

Ewaluacja jest ściśle powiązana z monitoringiem jako procesem systematycznego zbierania oraz analizowania ilościowych  
i jakościowych informacji na temat własnej działalności. Ewaluacja jest procesem niezbędnym do sprawnego wydatkowania środków 
publicznych w ramach LSR, a także do niezwłocznego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego  
na terenie LGD. Przeprowadzana jest przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji, który korzysta z pomocy Zarządu i pracowników Biura 
LGD. Może także zlecić – za pośrednictwem Zarządu - ekspertyzy zewnętrzne. Ponadto Biuro LGD odpowiada za gromadzenie 
danych niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji.  

Ewaluacja będzie dokonywana dwuetapowo: 

 on-going – ewaluacja w trakcie realizacji danego przedsięwzięcia dokonywana będzie w okresach kwartalnych. Będzie ona 
polegała na dokładnym przeanalizowaniu wszystkich zrealizowanych w ciągu roku kalendarzowego operacji. Zbada 
oddziaływanie przedsięwzięć, ich efekty i trwałość, wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów w LSR. Ewaluacja pozwoli również 
zbadać sprawność funkcjonowania organów LGD, funkcjonowanie biura i jego pracowników, a także jakość i efektywność 
stosowanych procedur, planu komunikacji, prowadzonego doradztwa oraz animacji społeczności lokalnej. Zebrane informacje będą 
punktem wyjścia do ewentualnego zaplanowania i podjęcia działań korygujących, a także posłużą do określenia mocnych i słabych 
stron strategii oraz umożliwią sformułowanie rekomendacji na przyszłość dla innych działań.  

 ex-post – ewaluacja po zakończeniu realizacji interwencji dotyczy oceny działań w minionym okresie z perspektywy realizacji  
w latach 2016-2022. Ewaluacja zostanie wykonana po 6 latach od rozpoczęcia realizacji LSR. Efektem przeprowadzonej 
ewaluacji będzie możliwość zweryfikowania osiągnięcia wskaźników, celów i przedsięwzięć.  

Zespół ewaluacyjny sporządza, w formie raportu za miniony rok, wyniki i swoje wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, które 
przedkłada na Walnym Zebraniu Członków. Raport zawierający wnioski Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji jest podstawą  
do ewentualnych zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju, a także zmian w funkcjonowaniu Biura, w kierunku usprawnienia jego 
działalności. Powyższy raport będzie udostępniany w Biurze LGD.  

Dokument będzie zawierał następujące elementy: 

 wykaz zrealizowanych operacji z wdrażania LSR, działań dotyczących funkcjonowania LGD oraz projektów współpracy, projektów 
własnych wraz z informacją o efektach i środkach finansowych; 

 opis uzyskanych efektów w porównaniu z założeniami na etapie planowania (w szczególności analiza wskaźników produktu  
i rezultatu dla każdego z przedsięwzięcia); 
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 analizę dotyczącą wpływu przedsięwzięć na osiąganie celów zakładanych w LSR; 

 wnioski w formie uwag i rekomendacji w sposobie funkcjonowania LGD, które zapewniają efektywniejsze działania LGD  
oraz osiąganie celów LSR. 

 Ocena wyników analizy zawartej w raporcie będzie opracowywana pod kątem następujących kryteriów: 

 trafność – adekwatność celów strategii w stosunku do problemów, jakie strategia miała rozwiązywać; 

 efektywność – poziom użytych zasobów w stosunku do osiągniętych celów; 

 skuteczność – stopień realizacji założonych celów strategii, skuteczność użytych działań w przełożeniu na efekty; 

 użyteczność – podobnie jak w przypadku kryterium trafności określa adekwatność celów interwencji do zidentyfikowanych 
problemów grup docelowych, jednak analiza użyteczności jest prowadzona po zamknięciu interwencji lub w trakcie jej wdrażania; 

 trwałość – czy zmiany wprowadzone poprzez strategię są trwałe, kryterium pozwalające ocenić czy pozytywne efekty/ zmiany 
będą widoczne po zakończeniu interwencji. 

 Wyżej wymieniony raport będzie udostępniany i podawany do publicznej wiadomości, zgodnie z zasadą jawności działania 
LGD. Treść raportu będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń Rady LGD Ziemi Człuchowskiej, a wynikające z niego 
ewentualne decyzje w sprawie wprowadzenia zmian w sposobie funkcjonowania LGD będą podejmowane w formie stosownej uchwały 
Rady.  

Funkcjonowanie LGD będzie na bieżąco monitorowane i poddawane badaniom ewaluacyjnym w celu stałego podnoszenia 
jakości i efektywności działań. 

Informacje uzyskane w trakcie monitoringu i ewaluacji będą służyły aktualizacji LSR. Niezbędne podczas ewaluacji, jak  
i aktualizacji są konsultacje społeczne przy szerokim udziale mieszkańców poprzez angażowanie społeczności lokalnej w proces 
ewaluacji. Wyniki przeprowadzonych ewaluacji i analiz danych monitoringowych pozyskanych również od lokalnej społeczności będą 
służyły, w razie konieczności, do wprowadzenia działań/ planów naprawczych, zmiany kryteriów wyboru, aktualizacji harmonogramu 
ogłaszanych konkursów, modyfikacji budżetu czy sformułowania nowych celów i kryteriów wyboru. 

Tabela 1. Sposób realizacji badania (ewaluacji i monitoringu) Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnej Grupy Działania Ziemi 
Człuchowskiej. 

Elementy 
funkcjonowania 

podlegające 
ewaluacji 

Organ 
dokonujący 

ewaluacji 

Źródła danych  
i metody ich zbierania 

oraz sposób dokonywania 
pomiaru 

Czas i okres 
przeprowadzenia 

oceny 

Sposób pomiaru/ pozyskiwania 
danych  

Działalność 
LGD, 
funkcjonowanie 
biura i organów, 
Ocena 
pracowników 

Zespół ds. 
monitoringu  
i ewaluacji  
(podmiot 
wewnętrzny) 

Opinie: Zarządu, Rady, 
Komisji Rewizyjnej, 
beneficjentów. Wywiad 
poprzez bezpośrednie 
rozmowy  
z beneficjentami. Badania 
ankietowe. Opinia 
kierownika biura nt. 
podległych pracowników. 
Wywiad/ bezpośrednia 
rozmowa z beneficjentami.  

Raz na 2 lata  
(w okresie 2016-
2022), dokonywana 
w I kwartale roku 
kolejnego, wyjątek 
stanowi rok 2023, 
gdzie ewaluacja 
zostanie wykonana 
na dzień 31 marca 

Ocena efektywności pracy biura  
i organów LGD. Ocena poprawności 
działalności, prowadzonej przez 
LGD, określająca skuteczność 
realizowanych zadań w odniesieniu 
do założeń LSR. Rzetelne 
uczestnictwo w posiedzeniach 
organów, przez Członków tych 
organów. Przestrzeganie przyjętych 
regulaminów przez pracowników 
oraz członków organów.  
Rzetelne i terminowe wypełnianie 
obowiązków wskazanych w umowie 
oraz zakresach czynności, będących 
załącznikiem do umowy.  
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Elementy 
funkcjonowania 

podlegające 
ewaluacji 

Organ 
dokonujący 

ewaluacji 

Źródła danych  
i metody ich zbierania 

oraz sposób dokonywania 
pomiaru 

Czas i okres 
przeprowadzenia 

oceny 

Sposób pomiaru/ pozyskiwania 
danych  

Ocena 
przebiegu 
konkursów,  
w tym 
grantowych  

Zespół ds. 
monitoringu  
i ewaluacji  
(podmiot 
wewnętrzny), 
Biuro LGD  
(ocena własna) 

„wizje lokalne”/ monitoring 
na miejscu realizacji 
operacji. Kontrola 
przeprowadzona u 
grantobiorców. Uwagi 
pracowników 
zaangażowanych  
w realizację konkursu. 
Zebranie uwag 
wnioskodawców  
lub potencjalnych 
wnioskodawców. 
Sporządzenie raportu  
z oceny przebiegu 
konkursu.  

Raz na 2 lata  
(w okresie 2016-
2022), dokonywana 
w I kwartale roku 
kolejnego, wyjątek 
stanowi rok 2023, 
gdzie ewaluacja 
zostanie wykonana 
na dzień 31 marca 

Zgodność ogłaszania konkursów  
z harmonogramem oraz zgodność 
realizacji operacji przez 
beneficjentów. Analiza uwag 
pracowników, organu decyzyjnego, 
wnioskodawców. Rzetelnie 
przeprowadzona „wizja lokalna”/ 
monitoring w trakcie realizacji 
operacji i projektów grantowych  
oraz kontrola na miejscu realizacji 
projektów grantowych. 

Efektywność 
promocji oraz 
prowadzonego 
doradztwa 
i aktywizacji 
lokalnej 
społeczności 

Zespół ds. 
monitoringu  
i ewaluacji  
(podmiot 
wewnętrzny), 
Biuro LGD  
(ocena własna) 

Ankieta oceny pracy 
animatora/ doradcy. Karty 
doradztwa. Wnioski 
beneficjentów o przyznanie 
pomocy oraz wnioski o 
płatność. Wywiad poprzez 
bezpośrednie rozmowy  
z beneficjentami. „wizje 
lokalne”/ monitoring  
na miejscu realizacji 
operacji. Kontrola 
przeprowadzona  
u grantobiorców. Opinia 
kierownika biura  
nt. podległych pracowników. 

Co najmniej raz  
w roku (w okresie 
2016-2022), 
dokonywana  
w I kwartale roku 
kolejnego, wyjątek 
stanowi rok 2023, 
gdzie ewaluacja 
zostanie wykonana 
na dzień 31 marca 

Rzetelne i terminowe wypełnianie 
obowiązków wskazanych w umowie 
oraz zakresach czynności, będących 
załącznikiem do umowy. Jakość 
świadczonego doradztwa  
i udzielonego wsparcia 
animacyjnego. Ilość skutecznie 
przeprowadzonego doradztwa  
i animacji. Jakość oraz kompletność 
wniosków o przyznanie pomocy oraz 
o płatność składanych przez 
beneficjentów. Rzetelnie 
przeprowadzona „wizja lokalna”/ 
monitoring w trakcie realizacji 
operacji i projektów grantowych oraz 
kontrola na miejscu realizacji 
projektów grantowych. 

Efektywność  
i jakość 
realizowanego 
planu 
komunikacji  

Zespół ds. 
monitoringu  
i ewaluacji  
(podmiot 
wewnętrzny,) 
Biuro LGD  
(ocena własna) 

Dane dotyczące realizacji 
działań komunikacyjnych 
gromadzone przez 
pracowników (listy 
obecności, zlecenia, 
dokumenty finansowe, 
ankiet,  itp.) 

Co najmniej raz  
w roku (w okresie 
2016-2022), 
dokonywana  
w I kwartale roku 
kolejnego, wyjątek 
stanowi rok 2023, 
gdzie ewaluacja 
zostanie wykonana 
na dzień 31 marca 
 

Rzetelne i terminowe wypełnianie 
obowiązków wskazanych w planie 
komunikacyjnym. Ocena stopnia 
realizacji planu komunikacji. Stopień 
wykorzystania środków budżetowych 
przeznaczonych na plan 
komunikacji. 



Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 
ul. Ogrodowa 26 
77-310 Debrzno 
tel. 59 83 35 930 
e-mail biuro@lgdzc.pl 

 

     
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Elementy 
wdrażania 

podlegające 
ewaluacji 

Organ 
dokonujący 

ewaluacji 

Źródła danych  
i metody ich zbierania 

oraz sposób dokonywania 
pomiaru 

Czas i okres 
przeprowadzenia 

oceny 

Sposób pomiaru/ pozyskiwania 
danych 

Stopień 
realizacji celów 
LSR  
i stopień 
realizacji 
wskaźników 
określonych 
w LSR 

Zespół ds. 
monitoringu  
i ewaluacji  
(podmiot 
wewnętrzny), 
Zewnętrzni 
niezależni 
eksperci  
(ocena 
zewnętrzna), 
Biuro LGD  
(ocena własna) 

Ankiety i sprawozdania 
beneficjentów.   

Co najmniej raz  
w roku (w okresie 
2017-2022), 
dokonywana  
w I kwartale roku 
kolejnego, wyjątek 
stanowi rok 2023, 
gdzie ewaluacja 
zostanie wykonana 
na dzień 31 marca  

Opinia społeczności lokalnej  
na temat wdrażania LSR  
i realizowanych operacji. Ocena 
celowości i trafności założeń 
realizowanych w ramach LSR. 
Określenie stopnia realizacji 
poszczególnych celów. 

Budżet LSR  Biuro LGD  
(ocena własna) 

Rejestr danych  
nt. wykorzystania budżetu 
na wdrażanie LSR. Dane 
uzyskane od Instytucji 
Wdrażającej. 

Każdy kwartał roku 
(w okresie 2016-
2022), ostatnia 
ewaluacja 
przeprowadzona  
do 31 marca 2023 r. 

Ocena zgodności realizowanych 
projektów oraz wysokości 
wykorzystania środków finansowych 
z przyznanego budżetu na 
poszczególne przedsięwzięcia. 

Kryteria wyboru 
operacji  

Zespół ds. 
monitoringu  
i ewaluacji  
(podmiot 
wewnętrzny), 
Zewnętrzni 
niezależni 
eksperci  
(ocena 
zewnętrzna), 
Biuro LGD  
(ocena własna) 

Analiza przeprowadzona 
przez ekspertów na 
podstawie CAPI i CATI  
oraz IDI z pracownikami 
LGD, organem decyzyjnym, 
beneficjentami.  

Co najmniej raz  
w roku (w okresie 
2017-2022), 
dokonywana  
w I kwartale roku 
kolejnego, wyjątek 
stanowi rok 2023, 
gdzie ewaluacja 
zostanie wykonana 
na dzień 31 marca 

Opinia społeczności lokalnej na 
temat wdrażania LSR  
i realizowanych operacji. 

Budżet (koszty 
bieżące  
i aktywizacja 
oraz projekty 
współpracy) 

Zespół ds. 
monitoringu  
i ewaluacji  
(podmiot 
wewnętrzny), 
Zewnętrzni 
niezależni 
eksperci  
(ocena 
zewnętrzna), 
Biuro LGD  
(ocena własna) 

Rejestr danych  
nt. wykorzystania budżetu 
(wydatkowania środków na 
funkcjonowanie LGD, 
projekty współpracy).  

Każdy kwartał roku 
(w okresie 2016-
2022), ostatnia 
ewaluacja 
przeprowadzona  
do 31 marca 2023 r. 

Ocena wysokości wykorzystania 
środków finansowych z przyznanego 
budżetu na poszczególne zadania. 
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Elementy 
podlegające 

monitorowaniu 

Organ 
dokonujący 
monitoringu 

Źródła danych  
i metody ich zbierania 

oraz sposób dokonywania 
pomiaru 

Czas i okres 
przeprowadzenia 

oceny 

Sposób pomiaru/ pozyskiwania 
danych 

Budżet LSR 
(wdrażanie oraz 
koszty bieżące  
i aktywizacja) 

Biuro LGD  
(ocena własna) 
 

Dane dotyczące 
wydatkowania środków  
na funkcjonowanie LGD, 
projekty współpracy, 
wdrażanie LSR. Wnioski o 
płatność LGD. Dane 
uzyskane od Instytucji 
Wdrażającej. 

na bieżąco  Ocena wysokości wykorzystania 
środków finansowych z przyznanego 
budżetu na poszczególne zadania. 
Stopień wykorzystania środków 
finansowych w odniesieniu  
do środków zakontraktowanych. 

Zainteresowanie 
stroną 
internetową 
LGD 

Biuro LGD  
(ocena własna) 

Dane z panelu 
administrowania strony 
internetowej, licznik 
odwiedzin strony 
internetowej, analiza ruchu 
za pomocą google analytics   

na bieżąco  Rzetelność przekazywania/ 
uzyskiwania informacji na temat 
działalności LGD.  

Zainteresowanie 
ogłoszonymi 
konkursami 
przez LGD oraz 
projektami 
grantowymi 

Biuro LGD  
(ocena własna) 

Wnioski o przyznanie 
pomocy beneficjentów. 
Rejestr naboru wniosków.  

na bieżąco  Rzetelność przekazywania/ 
uzyskiwania informacji na temat 
konkursów ogłaszanych przez LGD. 

Zainteresowanie 
organizowanymi 
przez LGD 
szkoleniami/ 
doradztwem/ 
działaniami 
animacyjnymi 

Biuro LGD  
(ocena własna) 

Rejestr naboru wniosków, 
udzielonego doradztwa. 
Listy obecności. 

na bieżąco  Rzetelność przekazywania informacji 
oraz jakość i efektywność 
świadczonego doradztwa  
i prowadzonych działań 
animacyjnych. 

Wskaźniki 
realizacji LSR 

Biuro LGD  
(ocena własna) 

Dane uzyskane od Instytucji 
Wdrażającej. Rejestr 
naboru wniosków. 
Sprawozdania i ankiety 
beneficjentów.  

na bieżąco  Analiza sprawozdań  
z przeprowadzonych badań 
ankietowych. Stopień realizacji 
wskaźników. 

Harmonogram 
ogłaszanych 
konkursów  

Biuro LGD  
(ocena własna) 

Rejestr naboru wniosków.  na bieżąco  Zgodność ogłaszania konkursów  
z harmonogramem konkursów LSR. 
Ocena stopnia realizacji zadań 
wdrażanych w ramach LSR. 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Elementy 
podlegające 

monitorowaniu 

Organ 
dokonujący 
monitoringu 

Źródła danych  
i metody ich zbierania 

oraz sposób dokonywania 
pomiaru 

Czas i okres 
przeprowadzenia 

oceny 

Sposób pomiaru/ pozyskiwania 
danych 

Plan 
komunikacji 
LGD 

Biuro LGD  
(ocena własna) 

Dane dotyczące realizacji 
działań komunikacyjnych 
gromadzone przez 
pracowników (listy 
obecności, zlecenia, 
dokumenty finansowe, 
dokumentacja fotograficzna, 
itp.)  

na bieżąco Ocena stopnia realizacji planu 
komunikacji. Stopień wykorzystania 
środków budżetowych 
przeznaczonych na plan 
komunikacji.  

Pracownicy 
Biura LGD, 
funkcjonowanie 
Biura 

Kierownik Biura 
LGD 
Zarząd LGD  
(ocena własna) 

Rejestr udzielonego 
doradztwa. Ankieta oceny 
pracy doradcy/ animatora. 
Opinia kierownika biura nt. 
podległych pracowników. 
Wywiad/ bezpośrednia 
rozmowa z beneficjentami.  

na bieżąco Ocena pracy pracowników. Sposób 
przekazywania istotnych informacji 
potencjalnym beneficjentom, 
efektywność świadczonego 
doradztwa oraz rzetelna pomoc  
w rozwiązywaniu problemów  
i potrzeb beneficjentów. 

Źródło: opracowanie własne. 

 


