
 

 

  

Opinia Zarządu dotycząca Ewaluacji i Monitoringu 

za rok sprawozdawczy 2016 

 Lokalna Strategia Rozwoju ma charakter partycypacyjny ze względu na 
udział społeczności lokalnej w procesie jej tworzenia na każdym z 6 etapów: 
diagnoza i analiza SWOT, określanie celów i wskaźników w odniesieniu do 
opracowania LSR, opracowanie planu działania, opracowanie zasad wyboru 
operacji i ustalania kryteriów wyboru, opracowanie zasad monitorowania i ewa-
luacji, przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR. 
Do tworzenia strategii wykorzystano również szereg danych statystycznych oraz 
przeprowadzono szczegółową analizę obszaru realizacji LSR, wówczas opraco-
wano tabele dotyczącą monitoringu i ewaluacji, w której ujęto w jakim aspekcie 
także Zarząd będzie miał możliwość oceny podjętych działań zarówno w kon-
tekście Funkcjonowania Biura  jako również realizowanych przez pracowników 
naborów wniosków a co za tym idzie oceny poprzez karty świadczonego do-
radztwa. Monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 
Dolina Noteci Lokalna Grupa Działania ma na celu uzyskanie informacji na te-
mat skuteczności i wydajności wdrażanej strategii i Biura LGD. Służy badaniu i 
ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do zaplanowanych założeń, a także 
poziomu ich osiągnięcia. Jednym z najważniejszych zadań Biura jest prawidło-
wa realizacja naborów w celu dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumen-
tów do UMWW, co jest gwarantem powodzenia w dalszych kontrolowanych 
etapach wdrażania. 

 Zarząd oprócz uzyskiwanych informacji drogą telefoniczną weryfikuje 
na bieżąco i wyrywkowo na miejscu harmonogram szkoleń, plan komunikacji, 
postępy we wdrażaniu. Pracownicy w roku 2016 informowali przyszłych bene-
ficjentów podczas doradztwa o celach stowarzyszenia, możliwościach wsparcia, 
grupach defaworyzowanych, które to będą mogły otrzymać dodatkowe wsparcie 
punktowe, wielkości otrzymanych środków na realizacje strategii. 

Pracownicy realizowali zaplanowane w harmonogramie szkolenia, na których 
próbowali rozwiać nurtujące przyszłych beneficjentów pytania, zwłaszcza w 
kwestii ustalania kosztów kwalifikowanych do projektów i prawa zamówień pu-
blicznych na dostawy produktów i usług. 



 

 

Oprócz pomocy beneficjentom sami szkolili się głównie na spotkaniach szkole-
niowych w UMWW, ale także w biurze Stowarzyszenia na szkoleniach za-
mkniętych.  

Służyli pomocą członkom Rady do spotkania, które odbyło się  17 grudnia 
2016r. 

Z końcem roku również bardzo intensywnie reklamowali i udzielali wyjaśnień 
przyszłym realizatorom grantów, jednak wiele pytań było bardzo trudnych, 
zwłaszcza w kontekście rozliczeń i całego finansowania grantów. W ocenie pra-
cowników najtrudniejszy i ich zdaniem niedopracowany jest system udzielania 
pożyczek pod granty związany z umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowe-
go. 

Zgodnie z harmonogramem rozpoczęto realizację naboru, w którym składano 
wnioski do poniższych działań: 

- rozwój infrastruktury turystycznej/ (konkurs)  

- tworzenie przedsiębiorczości/ (konkurs) 

 - rozwój przedsiębiorczości/ (konkurs)  

- rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej/(konkurs) 

Zdaniem Zarządu i po rozmowach z pracownikami niedostatecznie duża 
ilość wniosków z podejmowania działalności, która nie wyczerpała limitu 
znalazła swoją przyczynę w uruchomionym przez Powiatowe Biuro Pracy 
naborze wniosków, które pomimo mniejszych środków finansowych miało 
korzystniejsze warunki dostępu. 

Jedynie w naborze dotyczącym rozwijania działalności zabrakło środków, 
co być może jest punktem wyjścia i rekomendacją zarazem do złożenia w 
UMWW wniosku o przesunięcie środków z podejmowania na rozwijanie. 
Zarząd stwierdza, iż skoro na rynku pracy jest dużo ofert dla beneficjen-
tów na podejmowanie warto byłoby wspomóc beneficjentów drugiego 
działania w kontekście miejsc pracy. Wiąże się to niestety ze zmianą stra-
tegii, ale także zmianą wskaźników i podpisaniem aneksu. 

W powyższym naborze realizowano wszystkie cele stowarzyszenia zarów-
no te kosztowe jak i bez kosztowe. Niezwykle ważne jest aby w pierwszej 
części wdrażania, która kończy się w grudniu 2018 roku Stowarzyszenie 
miało jak najwyższy poziom wdrażania co pozwoli zachować środki finan-
sowe otrzymane przy wyborze strategii. 



 

 

 

  

Poziom realizacji celów zapisanych w strategii został oceniony przez Zespół ds. 
Monitoringu i Ewaluacji Strategii na poziomie zadowalającym, co także po-
twierdza Zarząd Stowarzyszenia Dolina Noteci i jest punktem wyjścia do dal-
szych, corocznych procedur monitoringu i ewaluacji. Należy podkreślić, że 
pierwsza ocena, poza wartością informacyjną i merytoryczną, ma przede 
wszystkim charakter testowania modelu autoewaluacji. Na tym etapie sformu-
łowano wstępne rekomendacje dotyczące merytorycznych działań na 2017 rok. 


