
XI MONITORING I EWALUACJA  
 

11.1 Zasady monitorowania i ewaluacji 
 
Planowanie strategiczne z natury rzeczy obejmuje długi horyzont czasowy. Określone w Lokalnej Strategii 
Rozwoju cele, przedsięwzięcia i odpowiadające im wskaźniki dotyczą okresu ośmiu lat (2016- 2023). W tak 
długim okresie czasu bardzo prawdopodobne jest wystąpienie zdarzeń mających negatywny wpływ na 
funkcjonowanie biura LGD oraz samą realizację strategii. Aby zapewnić wysoką skuteczność i efektywność 
podejmowanych działań opracowano szczegółowe zasady monitoringu i ewaluacji.  
 
Zasady monitoringu zakładają stałe i systematyczne zbieranie oraz analizowanie informacji zarówno na temat 
funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji LSR. Monitoring prowadzony będzie przez pracowników Biura LGD, 
których w procesie analizy danych wspomaga również Zarząd LGD. W ramach monitoringu gromadzone będą 
dane finansowe (zwłaszcza stan realizacji budżetu) oraz rzeczowe (przede wszystkim stan realizacji wskaźników 
LSR). Załączona do strategii procedura szczegółowo określa zakres przedmiotowy  
i podmiotowy monitoringu, rodzaj gromadzonych danych, a także sposób i okres pomiaru. Procedura określa 
również dane i wskaźniki, które będą zbierane przez cały okres wdrażania LSR. Poza samym gromadzeniem 
danych procedura określa również mechanizmy analizy i wykorzystywania wyników monitoringu. Dane objęte 
monitoringiem będą miały charakter dezagregowalny, uwzględniając między innymi kontekst geograficzny 
(gminy), aktywność przedstawicieli grup defaworyzowanych oraz specyfikę obu funduszy (EFRROW i EFRM). 
 
O ile monitoring jest procesem ciągłym, to ewaluacja LSR ma charakter przede wszystkim zaplanowany i 
okresowy. Nie mniej jednak, w przypadku sytuacji wyjątkowych lub kryzysowych opracowane przez LGD 
procedury zakładają również ewaluację doraźną. Celem ewaluacji jest ocena wartości interwencji publicznej w 
ramach LSR dokonana przy uwzględnieniu kryteriów skuteczności, efektywności, istotności, użyteczności i 
trwałości. W ramach planowanych działań przewiduje się zarówno kompleksową ocenę całego LSR, jak  
i ewaluację tematyczną w podziale na oba fundusze (EFRROW i EFRM). Założono realizację czterech 
podstawowych rodzajów ewaluacji: ex ante, bieżącej, okresowej (ang. mid term) oraz ex post. 
 
Ewaluacja ex ante przeprowadzona została jeszcze na etapie przygotowania LSR. W ramach tej oceny 
sprawdzono jakość rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych LGD, zwłaszcza tych dotyczących 
funkcjonowania Biura i naboru wniosków. Poza tym, ewaluacja ex ante obejmowała również weryfikację 
istotności i spójności założonych celów. W tym celu wykorzystano wyniki konsultacji społecznych, analizę SWOT 
oraz metodę matrycy logicznej. 
 
Ewaluacja bieżąca realizowana będzie przez Biuro i Zarząd w pierwszym kwartale każdego roku od 2017 do 
2022. Okres oceny obejmować będzie wydarzenia z roku poprzedniego. Jej celem będzie systematyczna ocena 
stanu realizacji LSR i inicjowanie ewentualnych działań korygujących. Ewaluacja będzie miała zarówno charakter 
formatywny (funkcjonowanie Biura i Rady) jak  
i konkluzywny (wdrażanie LSR). Przy ocenie bieżącej szczególna uwaga zostanie zwrócona na realizację Planu 
działania i Planu komunikacji oraz budżetu LSR. Szczegółowe informacje na temat elementów objętych 
ewaluacją oraz sposobu oceny znajdują się  
w procedurze monitoringu i ewaluacji stanowiącej załącznik do LSR.  
   
Ewaluacja okresowa planowana jest na II połowę 2018 r. Po dwuletnim okresie wdrażania strategii dostępne 
będą zarówno wyniki dotychczas przeprowadzonych naborów jak i  inne istotne dla oceny LGD dane z 
monitoringu. Okres oceny obejmować będzie wydarzenia od początku wdrażania LSR (2016) do czasu 
bezpośrednio poprzedzającego ewaluację okresową (2018). Co ważne, przeprowadzenie ewaluacji okresowej 
nastąpi jeszcze przed określoną w § 8 umowy ramowej oceną wykonania założonych wskaźników przez Urząd 
Marszałkowski. Tym samym, LGD będzie miała możliwość wprowadzenia ewentualnych działań korygujących 
przed oceną okresową Urzędu. Ewaluacja będzie miała zarówno charakter formatywny (funkcjonowanie Biura, 
Rady i Zarządu) jak  
i konkluzywny (wdrażanie LSR). Ocena obejmie zarówno aspekt finansowy jak i rzeczowy realizacji LSR. Planuje 
się, aby za przeprowadzenie ewaluacji odpowiedzialny był podmiot zewnętrzny, który dzięki swojej niezależności 
i kompetencjom dokona obiektywnej oceny funkcjonowania LGD i wdrażania LSR. Szczegółowe informacje na 



temat elementów objętych ewaluacją oraz sposobu oceny znajdują się w procedurze monitoringu i ewaluacji 
stanowiącej załącznik do LSR. 
  
Ewaluacja ex post zostanie przeprowadzona po zakończeniu wdrażania LSR w 2023 r. Ocena obejmować będzie 
wydarzenia z całego okresu wdrażania strategii tj. lata 2016-2022. Celem badania będzie przede wszystkim 
ocena skuteczności i efektywności podjętych działań, oraz weryfikacja użyteczności i trwałości osiągniętych 
efektów w kontekście potrzeb obszaru LSR. Ewaluacja będzie miała zarówno charakter formatywny 
(funkcjonowanie Biura, Rady i Zarządu) jak i konkluzywny (wdrażanie LSR). Wśród elementów objętych 
ewaluacją znajdą się wszystkie określone w LSR wskaźniki rzeczowe i finansowe, a także objęte monitoringiem 
mierniki odnoszące się do funkcjonowania LGD. Podobnie jak w przypadku oceny okresowej ewaluację ex post 
przeprowadzi niezależny wykonawca zewnętrzny. Szczegółowe informacje o elementach i sposobie oceny 
znajdują się w procedurze monitoringu i ewaluacji stanowiącej załącznik do LSR. 
 
11.2 Kryteria ewaluacyjne 
Przy ocenie funkcjonowania LGD i realizacji LSR zastosowane zostaną następujące kryteria: 
 

1. Skuteczność: ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów i przedsięwzięć na podstawie określonych w 
LSR wskaźników. Zakłada się również ocenę skuteczności organów LGD w ramach ewaluacji formatywnej. 
Kryterium wykorzystane zostanie podczas ewaluacji okresowej (2018 r.) i ex post (2023 r.). Dopuszcza się 
możliwość wykorzystania tego kryterium na potrzeby ewaluacji doraźnej, o ile wyniki monitoringu lub ocen 
zewnętrznych wskażą na potrzebę jej przeprowadzenia.  

2. Efektywność: porównanie uzyskanych efektów z poniesionymi nakładami. Kryterium zostanie 
wykorzystane zarówno do oceny realizacji LSR jak i funkcjonowania Biura w ramach ewaluacji okresowej 
(2018 r.) i ex post (2023 r.). 

3. Istotność: właściwe sformułowanie celów w kontekście potrzeb obszaru LSR. Kryterium weryfikuje czy cele 
i przedsięwzięcia oraz odpowiadające im wskaźniki rzeczywiście stanowią właściwą odpowiedź na 
zidentyfikowane problemy lub szanse rozwojowe. Kryterium zostało już wykorzystane w ramach ewaluacji 
ex ante LSR.  

4. Użyteczność: właściwe sformułowanie celów w kontekście potrzeb obszaru LSR. Zarówno „istotność” jak i 
„użyteczność” polegają na ocenie zasadności określonych w LSR celów. O ile jednak „istotność” to 
kryterium wykorzystane podczas ewaluacji ex ante, to „użyteczność” zastosowanie zostanie podczas 
ewaluacji okresowej (2018 r.) i ex post (2023 r.). 

5. Trwałość: ocena prawdopodobieństwa tego czy osiągnięte zmiany lub korzyści będą nadal kontynuowane. 
Kryterium wykorzystane zostanie do oceny realizacji LSR w ramach ewaluacji okresowej (2018 r.) i ex post 
(2023 r.). 

 
11.3 Wykorzystanie wyników monitoringu i ewaluacji  
 
Informacje uzyskane z ewaluacji i monitoringu wykorzystane zostaną w następujący sposób: 

1. Realizacja celu poznawczego - głównym celem monitoringu i ewaluacji będzie zwiększenie wiedzy LGD 
oraz zainteresowanych interesariuszy na temat mechanizmów wdrażania LSR i poszczególnych operacji 
oraz uzyskanie informacji dotyczącej efektów strategii, jej sukcesów i niepowodzeń. Wiedza uzyskana w 
trakcie monitoringu i ewaluacji ma pomóc w wypracowywaniu decyzji strategicznych przez LGD. 
Dodatkowo, w ramach realizacji Planu komunikacji, informacje będące wynikiem ewaluacji będą 
przedstawiane mieszkańcom obszaru LSR. 

Realizacja celu instrumentalnego - głównym celem monitoringu i ewaluacji w podejściu instrumentalnym 

będzie wykorzystanie jej wyników i rezultatów do podejmowania decyzji związanych z realizowanymi operacjami 

jak i samą strategią. Uzyskane  

z ewaluacji dane będą miały kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących działań promocyjno-

informacyjnych (przede wszystkim wśród wnioskodawców), decyzji finansowych (wybór projektów w kontekście 

założonych wskaźników) jak  

i decyzji organizacyjnych (proces decyzyjny i obsługa administracyjna w LGD). Opracowana na potrzeby 

realizacji LSR procedura monitoringu i ewaluacji zakłada bieżące gromadzenie danych z monitoringu i ich 

szczegółową analizę przez Zarząd co najmniej raz na kwartał. 


