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Załącznik do uchwały nr 32/2015 z dnia 21.12.2015  
Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia 

 

Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu 
 
 

§ 1  
Ewaluacja 

 
1. Ocena funkcjonowania LGD i wdrażania LSR dokonywana jest w ramach: 

1) ewaluacji bieżącej - w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku, w okresie od roku 2017 do roku 2022; 
2) ewaluacji okresowej - w terminie do końca 2018 r; 
3) ewaluacji ex post - w terminie do 30 czerwca 2023 r. 

2. Ewaluacja bieżąca prowadzona jest przez Biuro i Zarząd, 
3. Decyzję o wyborze wykonawcy ewaluacji okresowej i ex post podejmuje Zarząd. 
4. Tabela nr 1 określa szczegółowe informacje na temat: 

1) elementów wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji,  
2) kryteriów, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja,  
3) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.  

5. Tabela nr 2 określa szczegółowe informacje na temat: 
1) elementów funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji,  
2) kryteriów, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja,  
3) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.  

 
§ 2  

Monitoring 
 

1. Monitoring funkcjonowania LGD i wdrażania LSR prowadzony jest w sposób ciągły w okresie realizacji umowy o warunkach i 
sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego.  

2. W przeciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału Zarząd otrzymuje raport monitoringowy, którego wzór stanowi tabela nr 5. 
3. Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu jest Specjalista ds. wdrażania i monitoringu.  
4. Tabela nr 3 określa szczegółowe informacje na temat: 

1) elementów wdrażania LSR, które będą podlegać monitoringowi,  
2) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.  

5. Tabela nr 4 określa szczegółowe informacje na temat: 
1) elementów funkcjonowania LGD, które będą podlegać monitoringowi,  
2) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.  

6. Zmiana zakresu informacji objętych monitoringiem wymaga zgody Zarządu. 
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Tabela 1. Ewaluacja wdrażania LSR 

Kiedy? 
Termin oceny 

Co? 
Zakres oceny -  główne elementy podlegające badaniom/kryteria oceny 

Jak? 
Sposób oceny 

Kto? 
Wykonawca 

oceny 

Ewaluacja bieżąca 
 

I kwartał każdego 
roku: 2017-2022 

 
Okres oceny: rok 

poprzedni. 

1. Stan realizacji celów i przedsięwzięć - kryterium: ocena skuteczności (EFRROW, EFRM) 
2. Sposób wyboru i oceny operacji, kryteria wyboru - przejrzystość i powtarzalność procesu, analiza 

zgłaszanych uwag. 
3. Realizacja budżetu - kryterium: zgodność z umową i LSR. 
4. Realizacja Planu działania - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena skuteczności. 
5. Realizacja Planu komunikacji - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena skuteczności.  
6. Realizacja zasady partycypacji - kryterium: zgodność z LSR i oczekiwaniami społecznymi. 

 Analiza dokumentacji i danych 
z monitoringu. 

 Biały wywiad - analiza 
przekazów medialnych. 

 Opinie Zarządu, Rady i Komisji 
Rewizyjnej. 

Wewnętrzny 
ewaluator - Biuro 
& Zarząd. 
 
 

Ewaluacja 
okresowa 

 
II połowa 2018 

 
Okres oceny: 2016-

2018 

1. Stan realizacji celów i przedsięwzięć - kryterium: ocena skuteczności (EFRROW, EFRM) 
2. Wpływ wdrażania LSR na stan realizacji celów przekrojowych UE.  
3. Sposób wyboru i oceny operacji, kryteria wyboru  - kryterium: przejrzystość i powtarzalność 

procesu, opinie wnioskodawców - kryterium: ocena skuteczności i efektywności. 
4. Realizacja budżetu - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena efektywności. 
5. Realizacja Planu działania - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena skuteczności. 
6. Realizacja Planu komunikacji - kryterium: zgodność z umową, LSR. Analiza konieczności podjęcia 

działań korygujących. 
7. Realizacja zasady partycypacji - kryterium: zgodność z LSR i oczekiwaniami społecz. 

 Analiza dokumentacji i danych 
z monitoringu. 

 Biały wywiad - analiza 
przekazów medialnych. 

 Badanie ankietowe.  

 Wywiady indywidualne. 

 Warsztaty moderowane z 
udziałem interesariuszy. 

Zewnętrzny 
ewaluator przy 
zastosowaniu 
elementów 
ewaluacji 
partycypacyjnej - 
LGD, 
interesariusze 

Ewaluacja ex post 
 

I połowa 2023 
 

Okres oceny: 2016-
2022 

1. Stan realizacji celów i przedsięwzięć - kryterium: ocena skuteczności, użyteczności i trwałości 
(EFRROW, EFRM). 

2. Wpływ wdrażania LSR na stan realizacji celów przekrojowych UE.  
3. Sposób i kryteria wyboru, oceny operacji: przejrzystość, powtarzalność procesu, opinie 

wnioskodawców - kryterium: ocena skuteczności i efektywności. 
4. Realizacja budżetu - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena efektywności (EFRROW, EFRM). 
5. Realizacja Planu działania - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena skuteczności. 
6. Realizacja Planu komunikacji - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena skuteczności.  
7. Realizacja zasady partycypacji - kryterium: zgodność z LSR i oczekiwaniami społecz. 

 Analiza dokumentacji i danych 
z monitoringu. 

 Biały wywiad - analiza 
przekazów medialnych. 

 Badanie ankietowe.  

 Wywiady indywidualne. 

 Warsztaty moderowane z 
udziałem interesariuszy. 

Zewnętrzny 
ewaluator przy 
zastosowaniu 
elementów 
ewaluacji 
partycypacyjnej - 
LGD, 
interesariusze 

 
Tabela 2. Ewaluacja funkcjonowania LGD 

Kiedy? 
Termin oceny 

Co? 
Zakres oceny  - główne elementy podlegające badaniom/ kryteria oceny 

Jak? 
Sposób oceny 

Kto? 
Wykonawca 

oceny 

Ewaluacja bieżąca 
 

I kwartał każdego 
roku: 2017-2022 

 
Okres oceny: rok 

1. Biuro - kryterium skuteczność, efektywność, użyteczność: 

 realizacja umowy ramowej i regulacji wewnętrznych LGD. 

 jakość i efektywność usług doradczych, 

 działania w zakresie animacji lokalnej, współpracy i polityki informacyjnej, 

 efektywność poszczególnych pracowników i Biura jako całości. 
2. Rada - kryterium skuteczność, efektywność, użyteczność: 

 Analiza dokumentacji i danych 
z monitoringu. 

 Opinie Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Rady. 

Wewnętrzny 
ewaluator - Biuro 
& Zarząd. 
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poprzedni.  frekwencja na posiedzeniach, 

 spójność i rzetelność w stosowaniu regulacji wewnętrznych. 

Ewaluacja 
okresowa 

 
II połowa 2018 

 
Okres oceny: 2016-

2018 

1. Biuro - kryterium skuteczność, efektywność, użyteczność: 

 realizacja umowy ramowej i regulacji wewnętrznych LGD. 

 jakość i efektywność usług doradczych, 

 działania w zakresie animacji lokalnej, współpracy i polityki informacyjnej, 
2. Funkcjonowanie Biura, Rady i Zarządu, a stan realizacji celów, przedsięwzięć (kryterium 

skuteczności) 
3. Funkcjonowanie Biura, Rady, a wybór i ocena operacji (kryterium skuteczności),  
4. Funkcjonowanie Biura i Zarządu, a realizacja budżetu i Planu działania (kryterium skuteczności), 
5. Funkcjonowanie Biura, a realizacja Planu komunikacji (kryterium skuteczności), 
6. Funkcjonowanie Biura, a realizacja zasady partycypacji (kryterium skuteczności). 

 Analiza dokumentacji i danych 
z monitoringu. 

 Biały wywiad - analiza 
przekazów medialnych. 

 Badanie ankietowe.  

 Wywiady indywidualne. 

 Warsztaty moderowane z 
udziałem interesariuszy. 

Zewnętrzny 
ewaluator przy 
zastosowaniu 
elementów 
ewaluacji 
partycypacyjnej - 
LGD, 
interesariusze 

Ewaluacja ex post 
 

I połowa 2023 
 

Okres oceny: 2016-
2022 

1. Biuro - kryterium skuteczność, efektywność, użyteczność: 

 realizacja umowy ramowej i regulacji wewnętrznych LGD. 

 jakość i efektywność usług doradczych, 

 działania w zakresie animacji lokalnej, współpracy i polityki informacyjnej, 
2. Funkcjonowanie Biura, Rady i Zarządu, a stan realizacji celów, przedsięwzięć (kryterium 

skuteczności, efektywności), 
3. Funkcjonowanie Biura, Rady, a wybór i ocena operacji (kryterium skuteczności, efektywności),  
4. Funkcjonowanie Biura i Zarządu, a realizacja budżetu i Planu działania (kryterium skuteczności), 
5. Funkcjonowanie Biura, a realizacja Planu komunikacji (kryterium skuteczności, efektywności), 
6. Funkcjonowanie Biura, a realizacja zasady partycypacji (kryterium skuteczności, efektywności). 

 Analiza dokumentacji i danych 
z monitoringu. 

 Biały wywiad - analiza 
przekazów medialnych. 

 Badanie ankietowe.  

 Wywiady indywidualne. 

 Warsztaty moderowane z 
udziałem interesariuszy. 

Zewnętrzny 
ewaluator przy 
zastosowaniu 
elementów 
ewaluacji 
partycypacyjnej - 
LGD, 
interesariusze 

 
Tabela 3. Monitoring wdrażania LSR 

Kiedy? 
Termin 

Co? 
Zakres danych - główne elementy podlegające badaniom/ kryteria oceny 

Jak? 
Źródło danych 

Kto? 
Wykonawca 

Na bieżąco. 
 

Raportowanie do 
Zarządu co kwartał 

1. Realizacja wskaźników celów i przedsięwzięć LSR (grupy defaworyzowane, gminy), 
2. Stan realizacji budżetu LSR (EFRROW, EFRM), 
3. Liczba rozwiązanych umów o dofinansowanie (dezagregacja: grupy defaworyzowane, gminy, EFRROW, EFRM), 
4. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie (grupy defawor., gminy, (EFRROW, EFRM), 
5. Stan realizacji projektów współpracy. 

Dane własne 
LGD, zbierane 
przez Biuro. 

Biuro LGD. 

 
Tabela 4. Monitoring funkcjonowania LGD 

Kiedy? 
Termin 

Co? 
Zakres danych  - główne elementy podlegające badaniom/ kryteria oceny 

Jak? 
Źródło danych 

Kto? 
Wykonawca 

 
Na bieżąco. 

 

1. Efektywność usług doradczych; 

 liczba usług doradczych (EFRROW, EFRM), 

 liczba wniosków, na które świadczono usługi doradcze, 

Dane własne 
LGD, zbierane 
przez Biuro. 

Biuro. 
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Kiedy? 
Termin 

Co? 
Zakres danych  - główne elementy podlegające badaniom/ kryteria oceny 

Jak? 
Źródło danych 

Kto? 
Wykonawca 

Raportowanie do 
Zarządu co kwartał 

 % wniosków, na które świadczono usługi doradcze i które zostały wybrane, 
2. Intensywność animacji lokalnej i współpracy: 

 liczba publikacji pracowników LGD (tradycyjnych i w przestrzeni wirtualnej), 

 liczba odwiedzających stronę internetową i fanpage LGD, 

 liczba organizowanych przez LGD spotkań i ich uczestników, 

 liczba wydarzeń, w których LGD wystąpiła w roli wystawcy, 

 liczba skarg złożonych do Biura (EFRROW, EFRM), 

 stan realizacji wskaźników określonych w Planie komunikacji, 
3. Realizacja budżetu na koszty bieżące i aktywizację. 
4. Frekwencja na posiedzeniach Rady, 
5. Liczba złożonych i odrzuconych wniosków (grupy defaworyzowane, gminy), 
6. Liczba złożonych odwołań (EFRROW, EFRM), 
7. Odsetek operacji, na które przyznano pomoc w stosunku do wybranych wniosków, 
8. Średnia liczba wniosków o przyznanie pomocy przypadająca na 1 pracownika Biura, 
9. Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem. 
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Tabela 5. Raport monitoringowy 
 
Raport monitoringowy za okres ………………………………………………………………….. 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
 

 EFRROW EFRM 

 
1) zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem (zgodny / niezgodny)  

 
2) frekwencja na posiedzeniach Rady (%)  

 
3) liczba złożonych wniosków   

 
4) liczba odrzuconych wniosków   

 
5) liczba złożonych odwołań   

 
6) odsetek operacji, na które przyznano pomoc w stosunku do wniosków wybranych 

przez LGD (narastająco od początku realizacji LSR) 
  

 
7) liczba usług doradczych   

 
8) średnia liczba wniosków o przyznanie pomocy przypadająca na 1 pracownika 

Biura 
  

 
9) liczba złożonych wniosków, na które świadczono usługi doradcze   

 
10) % wniosków, na które świadczono usługi doradcze i które zostały wybrane   

 
11) liczba publikacji pracowników LGD (tradycyjnych i w przestrzeni wirtualnej),  

 
12) liczba odwiedzających stronę internetową i fanpage LGD  

 
13) liczba zorganizowanych przez LGD spotkań  

 
14) liczba uczestników spotkań zorganizowanych przez LGD  

  
15) liczba wydarzeń, w których LDG wystąpiła w roli wystawcy  

 
16) liczba skarg złożonych do Biura  

 
17) stan realizacji wskaźników określonych w Planie komunikacji (zgodny / 

niezgodny) 
 

 
18) wartość zakontraktowanych środków na wdrażanie LSR (wartość w PLN 

narastająco od początku realizacji LSR) 
  

 
19) realizacja budżetu na koszty bieżące i aktywizację (wartość w kwartale w PLN)  

 
 Uwagi: 

 
 
 

 

 Załączniki: stan realizacji wskaźników LSR oraz liczba podpisanych i rozwiązanych umów. 
 
 


