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I Wstęp. Streszczenie najważniejszych wyników badania  

Poziom realizacji dokumentu „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru 

Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2016-2021” w okresie realizacji został oceniony jako 

bardzo dobry. W trakcie badań podkreślano bardzo wysoką skuteczność w zakresie osiągnięcia 

wskaźników docelowych zawartych w LSR. Należy podkreślić, że bardzo dobry poziom realizacji 

wskaźników możliwy był mimo nanoszenia aktualizacji w LSR skutkujących zwiększeniem zakresu 

oczekiwanych rezultatów. 

Warto podkreślić, że osiem spośród jedenastu przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w zakresie 

celów szczegółowych (1.1 Wsparcie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu na obszarze LSR, 

2.1 Poprawa jakości infrastruktury przestrzennej i turystycznej oraz pobudzenie oddolnych inicjatyw 

oraz 2.2 Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa oraz wsparcie działań edukacyjnych i kulturalnych 

dla mieszkańców obszaru LGD) już w 2021 roku osiągnęło poziom docelowy oczekiwany w roku 2024. 

W przypadku pozostałych przedsięwzięć poziom realizacji wskaźników kształtuje się na zadowalającym 

poziomie. 

W ramach budżetu przeznaczonego na realizację zadań w ramach założonych przedsięwzięć do roku 

2021 nie wykorzystano pełnej kwoty limitu w przedsięwzięciach polegających na wsparciu 

podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, budowy i przebudowy 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz budowy, przebudowy lub wyposażenia 

obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych 

i gospodarczych. W pozostałych przedsięwzięciach zostały osiągnięte limity przeznaczonych środków 

w ramach przeprowadzonych naborów. Pod kątem wykorzystania budżetu łącznie przyznano wsparcie 

na poziomie 67,62% limitu wsparcia przeznaczonego na oba cele ogólne. 

Warty podkreślenia jest fakt, iż gminy tworzące obszar LGD są postrzegane jako atrakcyjne w oczach 

64,9% badanych. Oznacza to, że znacznie przekroczony został poziom wskaźnika oddziaływania Wzrost 

odsetka osób wśród mieszkańców postrzegających obszar LGD jako atrakcyjny przewidziany do 

osiągnięcia na 2024 rok. W LSR zakładano wzrost tego wskaźnika do poziomu 42%. 

W badanym okresie funkcjonowanie LGD było niedostatecznie oceniane w zakresie integracji społecznej 

(co mogło mieć jednak związek z pandemią Covid-19). Wydarzenia i projekty realizowane przez LGD 

Ziemia Zamojska cieszą się zróżnicowanym zainteresowaniem mieszkańców gmin objętych LSR. 

Najbardziej popularne wśród badanych wydarzenia miały charakter projektów współpracy. Niższym 

zainteresowaniem cieszyły się wydarzenia organizowane przez danę gminę (np. kulturalne, rekreacyjno-

sportowe, obchody świąt) oraz zajęcia edukacyjne/szkolenia, które organizowane są przez LGD „Ziemia 
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Zamojska”. Z przeprowadzonych badań wynika także, że respondenci wykazują także ograniczoną 

znajomość najważniejszych faktów historycznych dotyczących miejscowości/gminy zamieszkania oraz  

nie potrafią wskazać najważniejszych atrakcji turystycznych w okolicy. Może to wskazywać na 

konieczność rozszerzenia działań o charakterze promocyjnym i informacyjnym, a także wzmacniającym 

lokalną tożsamość. Innymi słowy obszar ten może wymagać zwiększenia intensywności działań, głównie 

pod kątem zwiększenia zainteresowania odbiorców danym rodzajem aktywności lub dopasowaniem 

wydarzeń ze względu na zainteresowanie nimi mieszkańców.  

Z kolei ze względów administracyjnych należy wziąć pod uwagę konieczność uproszczenia kryteriów 

związanych z możliwością otrzymania dofinansowania oraz uproszczenie procedur związanych 

z obieganiem się o środki zewnętrzne (zmniejszanie biurokratyzacji).  

I.1 Wprowadzenie 

Prezentowany dokument zawiera wyniki ewaluacji „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2016-2021. Celem badania 

jest przeprowadzenie ewaluacji z wdrażania LSR w zakresie związanym z realizacją wskaźników 

i prawidłowym określeniem celów LSR.  

Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, 

tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych 

informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy 

ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu. Ażeby prezentowany 

raport w pełni prezentował zakres działań LGD dokument obejmuje również monitoring postępu 

rzeczowego realizowania założeń LSR.   

Raport ewaluacyjny opiera się na ocenie wdrażania założeń LSR i odpowiada na pytanie, czy przyjęte 

cele i podjęte później działania pozwoliły na osiągniecie założonych rezultatów. 

Niniejsze opracowanie stanowi raport z ewaluacji definiowanej jako badanie społeczno-ekonomiczne, 

którego celem jest oszacowanie w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów (skuteczności, 

efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) oraz efektów wdrażania interwencji publicznych 

rozumianej w opracowywanym przypadku jako poziom realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ze względu 

na termin przeprowadzania badania mamy do czynienia z ewaluację okresową (wdrażania). Ewaluacja 

ma na celu również identyfikację barier związanych z realizacją celów wskazanych w LSR. 

I.2 Podstawa prawna 

Konieczność przeprowadzenia ewaluacji wynika z zapisów „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2016-2021” 
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w szczególności zawartych w rozdziale XI Monitoring i ewaluacja oraz Załącznikiem nr 2 do LSR. Zgodnie 

z wymienionym wyżej załącznikiem: Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu obejmuje 

najważniejsze zagadnienia związane z wdrażaniem LSR oraz funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania 

w ramach PROW 2014-2020. 

Drugim elementem określającym kształt monitoringu i ewaluacji w niniejszym dokumencie są regulacje 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarte w Wytycznych nr 5/3/2017 oraz Wytycznych nr 10/1/20221 

w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020.  

Tym samym podstawa prawna do przeprowadzenia ewaluacji wynika z regulacji wyższego rzędu 

oraz przepisów wewnętrznych LGD. Przywoływane założenia są względem siebie spójne.  

I.3 Cel badania 

Niniejszy raport ewaluacyjny ma charakter sprawozdawczy. Jego celem jest ocena wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju oraz realizacji działań Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania, w szczególności 

związanych z realizacją wskaźników i prawidłowym określeniem celów LSR. W raporcie ujęto również 

rekomendacje, których realizacja umożliwi wprowadzanie zmian i optymalizację wdrażania LSR oraz 

usprawnianie funkcjonowania LGD w kolejnych latach. Jest to również bardzo istotne w perspektywie 

budowania planów strategicznych i operacyjnych w kolejnej perspektywie finansowej UE.  

I.4 Zakres badania 

Poniżej zdefiniowano zakres badania ewaluacyjnego wraz z określeniem obligatoryjnych obszarów 

badawczych. Perspektywy przeprowadzonego badania ewaluacyjnego:  

− przedmiotowa - przedmiotem ewaluacji są zadania zrealizowane przez Lokalną Grupę Działania 

Ziemia Zamojska w celu wypełnienia założeń określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju; 

− czasowa - raport dotyczy siedmioletniego okresu realizacji LSR i funkcjonowania LGD Ziemia 

Zamojska (od 2014 r. do 31.12.2021 r.); 

− przestrzenna - zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar wszystkich gmin wchodzących 

w skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska obejmujący Gminy: 

Grabowiec, Komarów Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, 

Sułów, gdzie były realizowane zadania objęte LSR. 

 
1 Wytyczne nr 10/1/2022 zastępują Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z 
dnia 18 sierpnia 2017 r. Wytyczne nr 10/1/2022 obowiązują LGD od dnia 15 czerwca 2022 r.  
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Zgodnie z wytycznymi i regulacjami zakres badania, ewaluacji zewnętrznej, dotyczy następujących pytań 

i obszarów badawczych, umieszczonych w poniższej tabeli.  

Tabela 1 Obligatoryjny zakres badania  

Obszar badawczy Pytania badawcze 

Ocena wpływu na główny 
cel LSR (jeśli inny niż 
obszary poniżej) 
Ocena wpływu na kapitał 
społeczny 

Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników LSR? 
Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność 
społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne? 
W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

Przedsiębiorczość 
W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości? 
Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR jest 
wskazane? 

Turystyka kulturowa 
i dziedzictwo 

W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 
turystyki i dziedzictwa kulturowego? 
W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego? 

Grupy defaworyzowane 

Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w ramach 
LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup? 
Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 
Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa  
i wykluczenia społecznego? 

Innowacyjność 
W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne? 
Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR? 

Projekty współpracy 
Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy? 
Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

Ocena funkcjonowania LGD 

Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną 
realizację LSR? 
Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-
promocyjnych, doradczych? 
Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR? 

Ocena procesu wdrażania 

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem? 
Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste  
i przyjazne dla beneficjentów? 
Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)? 
Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji  
o procesie realizacji LSR i jej rezultatach? 

Wartość dodana podejścia 
LEADER 

Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 
budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 
Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest w dostateczny 
sposób wykorzystywany i promowany? 
Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 
rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego wzmocnienia? 
Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie lub 
względem wiodącego  projektu/tematu określonego w LSR? 

Źródło: opracowanie własne 

II Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania 

II.1 Procedura dokonywania monitoringu i ewaluacji, 

W przeprowadzonym badaniu prezentuje się wyniki monitoringu, które dodatkowo podlegają ocenie 

jakościowej. Tym samym mamy do czynienia z przeprowadzeniem pełnej procedury ewaluacyjnej 

koncentrującej się na elemencie ilościowym oraz jakościowym.  

Badaniu poddano: 

− analizę stopnia realizacji kamienia milowego,   
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− stopień realizacji celów i wskaźników LSR, 

− stopień wykorzystania budżetu, 

− warunki życia i możliwości rozwoju w gminach Grabowiec, Komarów Osada, Łabunie, Miączyn, 

Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, w opinii ich mieszkańców, 

− ocenę działań LGD „Ziemia Zamojska” realizowanych w ramach LSR wyrażaną przez 

mieszkańców gmin Grabowiec, Komarów Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, 

Stary Zamość, Sułów, 

− korzystanie z oferty LGD „Ziemia Zamojska” realizowanych w ramach LSR przez mieszkańców 

gmin Grabowiec, Komarów Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, 

Sułów. 

II.2 Wykorzystane narzędzia badawcze i źródła danych 

W procesie ewaluacji aktualnie obowiązującej „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska” wykorzystano następujące źródła 

informacji i narzędzia badawcze: 

− tekst Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Zamojska, 

− dane i informacje pozyskane ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, w tym 

dane dotyczące: 

• wykorzystania budżetu, 

• wskaźników realizacji celów ogólnych, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć, 

− dane statystyczne pozyskane z Banku Danych Lokalnych, dotyczące: 

• liczby ludności w gminach objętych LSR, 

• przyrostu naturalnego na 1000 ludności w gminach objętych LSR, 

• salda migracji wewnętrznej w gminach objętych LSR, 

• ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminach objętych 

LSR, 

• bezrobocia rejestrowanego w gminach objętych LSR, 

• liczby pracujących na 1000 ludności w gminach objętych LSR, 

• przeciętnego wynagrodzenia brutto w gminach objętych LSR, 

• liczby Podmiotów Gospodarki Narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców 

w gminach objętych LSR, 

• dochodów na 1 mieszkańca  w gminach objętych LSR, 

• wydatków na 1 mieszkańca w gminach objętych LSR. 
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− informacje zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Zamojska, w tym dotyczące: 

• liczby ogłaszanych konkursów, liczby złożonych wniosków, liczby wybranych wniosków, 

liczby projektów zgodnych z LSR, kwot przyznanej pomocy. 

Powyższe źródła danych i pozostałe pozyskane materiały były poddane analizie w ramach tzw. „desk 

research”. Analiza źródeł wtórnych „desk research” to poszukiwanie informacji dostępnych, 

wytworzonych podczas realizacji określonych przedsięwzięć, będących ich bezpośrednim efektem, lub 

opisujących ich przebieg. Desk research polega także na analizie danych zgromadzonych przez inne 

podmioty, np. dane statystyczne. Podstawę analizy stanowią ustawy, akty prawne, dokumenty, 

statystyki publiczne, sprawozdania, analizy i publikacje, roczniki statystyczne etc.  

W ramach jakościowego modułu badania zrealizowano: 

− dwa zogniskowane wywiady grupowe z udziałem biura LGD oraz Zarządu LGD, w których 

uczestniczyło łącznie 11 osób. Zogniskowany wywiad grupowy to metoda badawcza 

wykorzystywana w badaniach jakościowych w psychologii, socjologii, badaniach społecznych 

i marketingowych. Obecnie w metodologii badań stosuje się kilka terminów akcentujących różne 

aspekty metody. Wyrażenie „zogniskowany wywiad grupowy” (focused group interview) to nazwa 

amerykańska, utworzona w latach czterdziestych XX wieku. Podkreśla ona aktywność prowadzącego 

(moderatora), który zadaje pytania - prowadzi wywiad równocześnie z kilkoma osobami. Nazwa 

„grupa zogniskowana” (focus group) sugeruje, że uczestnicy są skupieni na określonym temacie. 

Z kolei popularny w Europie termin „dyskusja grupowa” (group discussion) akcentuje aktywność 

uczestników, interakcję i wymianę poglądów. Niezależnie od tego, jaką zastosujemy nazwę, myślimy 

zasadniczo o tym samym - o aktywności badawczej polegającej na tym, że moderator prowadzi 

dyskusję zaproszonych wcześniej respondentów, dobranych zgodnie z kryteriami wynikającymi 

z celów projektu. Grupa dyskusyjna, wg współczesnych standardów, powinna liczyć od 6 do 8 osób. 

Jedna sesja trwa zwykle około 1,5 - 2 godzin. Prototypem takiej sytuacji są autentyczne spotkania i 

dyskusje ludzi w świecie. 

− pogłębiony grupowy wywiad telefoniczny z Radą LGD, w którym uczestniczyło 5 osób. Wywiad 

telefoniczny jest prowadzony w podobny sposób co wywiad kwestionariuszowy, 

ale za pośrednictwem telefonu. Osobą przeprowadzającą wywiad jest badacz, który zaznacza 

odpowiedzi respondentów i automatycznie przetwarza je do bazy danych. W kwestionariusze 

wywiadów telefonicznych można wkomponować elementy badań jakościowych w postaci pytań 

otwartych i półotwartych.  

− indywidualne wywiady pogłębione z beneficjentami działań LGD – 8 wywiadów. Wykorzystana 

technika to jakościowa metoda zbierania informacji podczas indywidualnej rozmowy 
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z respondentem. W wywiadzie pogłębionym nacisk kładzie się na swobodę wypowiedzi. Ankieter 

tak kieruje rozmową, aby poruszone były wszystkie tematy, ale pozwala na pełną swobodę 

wypowiedzi respondenta. Dzięki wywiadom pogłębionym: dobrze poznajemy opinie i postawy 

rozmówców, opisujemy motywy działań, sprawdzamy stopień rozumienia pomysłów czy też 

eksplorujemy wizerunek organizacji.  

III Opis wyników badania wraz z ich interpretacją  

Zaprezentowane poniżej dane dotyczą charakterystyki gmin będących obszarem realizacji LSR. 

Przedstawione dane pozwalają ocenić sytuację demograficzną, sytuację na rynku pracy oraz sytuację 

finansów publicznych w analizowanych gminach: 

− Na podstawie danych z GUS należy wskazać, że we wszystkich gminach będących w obszarze 

działania LSR występuje ujemny przyrost naturalny i jednocześnie (za wyjątkiem gminy Sitno) 

ujemne lub niemal zerowe saldo migracji.  

− Dochody na jednego mieszkańca we wszystkich gminach są zbliżone i zawierają się w zakresie 

od 4700 zł do 5700 zł. Na tym tle wyróżnia się jedynie gmina Skibieszów, w której dochody na 

jednego mieszkańca wynoszą 6200 zł. W przypadku wydatków na jednego mieszkańca wartości 

w analizowanych gminach są również zbliżone i zwierają się w przedziale od 4200zł do 5500 zł. 

Tabela 2 Opis gmin będących w obszarze LSR- dane demograficzne oraz finanse publiczne (dane w %) 
 Dane demograficzne Finanse publiczne 

Gmina Ludność 

Przyrost 
naturalny na 

1000 
ludności 

Saldo migracji 
wewnętrznej 

Dochody na 1 
mieszkańca 

Wydatki na 1 
mieszkańca 

 2020 2020 2020 2020 2020 

Grabowiec 3 835 -16,39 -48 4800 4800 

Sitno 6 719 -4,03 26 5 200,00 5 100,00 

Miączyn 5 677 -8,64 -30 4 700,00 4 400,00 

Skierbieszów 5 086 -8,99 1 6 200,00 5 500,00 

Stary Zamość 5 144 -7,77 1 5 700,00 5 300,00 

Łabunie 6 190 -8,39 -8 4 900,00 4 800,00 

Nielisz 5 387 -8,86 -5 5 400,00 5 000,00 

Komarów Osada 4 880 -6,71 -28 4 700,00 4 200,00 

Sułów 4 401 -11,02 -22 4 800,00 4 700,00 

Suma 47 319 -80,8 -113 46 400,00 43 800,00 

Średnia  -8,98  5155,56 4866,67 

Źródło: dane GUS 
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Analizując sytuację na rynku pracy na obszarze LSR należy zauważyć, że gminy zróżnicowane są w kwestii 

liczby osób w wieku nieprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten 

pośrednio pokazuje sytuację demograficzną (np. związaną z ogólnym trendem starzenia się 

społeczeństwa) regionu oraz może być wyznacznikiem obciążeń z tytułu wydatków publicznych na osoby 

w wieku nieprodukcyjnym.  

Podsumowanie: 

− W najlepszej sytuacji wydaje się być gmina Łabunie, gdzie na każde 100 osób w wieku 

produkcyjnym przypadało 58 w wieku nieprodukcyjnym. Najgorszy wskaźnik w tym kontekście 

charakteryzuje gminę Grabowiec, gdzie na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 

niemal 75 osób w wieku nieprodukcyjnym.  

− Gmina Grabowiec jest również jedyną z gmin będących przedmiotem analizy, w której pomiędzy 

2016 i 2020 rokiem wzrósł poziom bezrobocia (z 13,8% do 14,2%). W pozostałych gminach 

wystąpił zauważalny spadek odsetka osób bezrobotnych.  

− Przeciętne wynagrodzenie brutto jest jednakowe we wszystkich gminach obszarów LSR.  

− Z perspektywy niniejszej ewaluacji kluczowym jest wskaźnik liczby Podmiotów Gospodarki 

Narodowej w rejestrze REGON w przeliczeniu na 1000 ludności. Wartość ta została w LSR 

wpisana jako wskaźnik oddziaływania dla pierwszego celu ogólnego. Wartość wskaźnika ten 

wzrosła z 435,5 w roku 2016 do 528,6 w roku 2020. Tym samym osiągnięty (i znacznie 

przekroczony) został poziom docelowy założony w LSR na rok 2023, który wynosił 470. 

Tabela 3 Opis gmin będących w obszarze LSR- rynek pracy (dane w %) 

Rynek Pracy 

Gmina 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym 

na 100 osób w 
wieku 

produkcyjnym 

Bezrobocie 
rejestrowane 

Podmioty 
Gospodarki 

Narodowej w 
rejestrze REGON 
na 1000 Ludności 

Pracujący na 
1000 ludności 

Przeciętne 
wynagrodzenie 

brutto 

 2020 2016 2020 2016 2020 2020 2020 

Grabowiec 74,6 13,80% 14,20% 38,2 48,8 45 4 135,39 

Sitno 62,6 11,20% 9,50% 63,8 72,2 56 4 135,39 

Miączyn 60,4 14,00% 9,50% 36,9 47,6 37 4 135,39 

Skierbieszów 68,1 13,30% 11,20% 53,6 60 52 4 135,39 

Stary Zamość 64,5 12,50% 10,80% 53,5 62,6 40 4 135,39 

Łabunie 58 13,10% 9,80% 59,4 72,7 45 4 135,39 

Nielisz 67,2 11,40% 8,30% 39,5 52,7 44 4 135,39 

Komarów 
Osada 

66,8 15,70% 11,70% 50,3 60,9 40 4 135,39 

Sułów 69,7 12,20% 10% 40,3 51,1 45 4 135,39 

Średnia 65,77 13.02% 10.56% 435,50 528,60 44,89  

Źródło: dane GUS. 
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III.1 Analiza stopnia realizacji wskaźników kamienia milowego   

W poniższej tabeli zilustrowano postęp w zakresie realizacji wskaźników kamienia milowego. W analizie 

uwzględniono 12 wskaźników rezultatu dla trzech celów szczegółowych realizowanych w ramach LSR, 

w tym: 

1.1 Wsparcie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu na obszarze LSR,  

2.1 Poprawa jakości infrastruktury przestrzennej i turystycznej oraz pobudzenie oddolnych inicjatyw, 

2.2 Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa oraz wsparcie działań edukacyjnych i kulturalnych dla 

mieszkańców obszaru LGD.  

Cele te warunkują możliwość osiągnięcia dwóch celów ogólnych:  

1.0 Rozwój gospodarczy i przeciwdziałanie marginalizacji obszaru LSR  i  

2.0 Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców obszaru LGD poprzez wzmocnienie atrakcyjności 

oraz rewitalizację obszaru LGD.  

W tabeli 4 zawarte są informacje dotyczące postępu rzeczowego w realizacji poszczególnych 

wskaźników rezultatu, ma więc ona charakter monitorujący. Zaprezentowane w niej dane 

zostaną opatrzone komentarzem uwzględniającym wyniki badania jakościowego, które pozwala odnieść 

poniższe dane do informacji na temat praktyki działalności LGD.  

Istotne wydaje się przede wszystkim to, że spośród katalogu wskaźników zaprezentowanych w tabeli 

poniżej, osiem cechuje się wartością równą lub wyższą niż 100% założonego na rok 2024 poziomu: 

− liczba utrzymanych miejsc pracy, 

− wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty, 

− liczba odbiorców publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów promocyjnych, 

− liczba uczestników wydarzeń promocyjnych, 

− liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, 

turyści, mieszkańcy, 

− liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, 

turystyczne oraz produkty lokalne, 

− liczba osób odwiedzających muzea lub obiekty pełniące ich funkcje, 

− liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach kulturalnych. 

Cztery  wskaźniki nie osiągają nadal wartość docelowej: 

− liczba utworzonych miejsc pracy, 

− liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
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− liczba osób korzystających z przebudowanych/ wybudowanych obiektów infrastruktury 

technicznej, 

− liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych. 

Należy podkreślić, że bardzo dobry poziom realizacji wskaźników możliwy był mimo nanoszenia 

aktualizacji w LSR skutkujących zwiększeniem zakresu oczekiwanych rezultatów. W wymiarze 

ilościowym wyniki osiągają zatem bardzo dobry poziom. Należy podkreślić wysoki poziom realizacji 

wskaźników: 

− liczba utrzymanych miejsc pracy, 

− liczba odbiorców publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów promocyjnych, 

− liczba uczestników wydarzeń promocyjnych, 

− liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, 

turyści, mieszkańcy, 

− liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, 

turystyczne oraz produkty lokalne, 

− liczba osób odwiedzających muzea lub obiekty pełniące ich funkcje, 

− liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach kulturalnych. 

Najwyższą skuteczność działań odnotowano w przypadku wskaźników: 

− liczba uczestników wydarzeń promocyjnych, 

− liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach kulturalnych, 

czyli liczby uczestników wydarzeń promocyjnych oraz liczby osób, które uczestniczyły w zajęciach 

kulturalnych. Działania biura LGD w tych dwóch obszarach wydają się być dobrze dopasowane do 

potrzeb lokalnej społeczności. Dodatkowo poziom realizacji wskaźników: 

− liczba utworzonych miejsc pracy, 

− liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

− liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, 

zbliża się do pułapu 100%. Mimo, że realizacja zadań, które mierzone są za pomocą tych wskaźników, 

jest tylko w części zależna od efektywności działań podejmowanych przez biuro LGD, poziom ich 

realizacji należy ocenić jako bardzo wysoki. Świadczy to o wysokiej skuteczności tych działań. Jako 

szczególnie kłopotliwe z punktu widzenia praktyki funkcjonowania należy ocenić realizację wskaźników: 

liczba utworzonych miejsc pracy i liczba utrzymanych miejsc pracy, których skuteczność uwarunkowana 

jest kwestiami proceduralnymi i tylko do pewnego stopnia uzależnionymi od zaangażowania 

i skuteczności działań podejmowanych przez biuro LGD. Mimo tych szczególnych uwarunkowań, także 
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w przypadku liczby utworzonych miejsc pracy i liczby utrzymanych miejsc pracy, zauważyć można 

wyjątkową skuteczność działań biura LGD. 

Tabela 4 Realizacja wskaźników rezultatu kamienia milowego 2016-2021.  

L.p. Nazwa wskaźnika 
Wartość liczbowa danego 
wskaźnika wskazanego w 

LSR do osiągnięcia 

Osiągnięta wartość liczbowa 
danego wskaźnika wskazanego 

w LSR do osiągnięcia 

% osiągnięcia 
danego 

wskaźnika 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy 40 36,25 90,6% 

2. Liczba utrzymanych miejsc pracy 53 61,51 116% 

3. 
Liczba osób korzystających z 
nowych obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

3330 3270 98,2% 

4. 

Liczba osób korzystających z 
przebudowanych/ 
wybudowanych obiektów 
infrastruktury technicznej 

3200 2040 63,75% 

5. 
Wzrost liczby osób 
odwiedzających zabytki i obiekty 

143 143 100% 

6. 
Liczba odbiorców publikacji, 
materiałów promocyjnych, 
gadżetów promocyjnych 

2500 2500 100% 

7. 
Liczba uczestników wydarzeń 
promocyjnych 

200 500 250% 

8. 

Liczba projektów współpracy 
skierowanych do następujących 
grup docelowych: przedsiębiorcy, 
turyści, mieszkańcy 

1 1 100% 

9. 

Liczba projektów współpracy 
wykorzystujących lokalne zasoby 
przyrodnicze, kulturowe, 
turystyczne oraz produkty lokalne 

4 4 100% 

10. 
Liczba osób odwiedzających 
muzea lub obiekty pełniące ich 
funkcje 

500 500 100% 

11. 
Liczba osób, które uczestniczyły w 
zajęciach kulturalnych 

80 132 165% 

12. 
Liczba osób, które uczestniczyły w 
zajęciach edukacyjnych 

90 89 99% 

Źródło: dane biura Ziemia Zamojska 

W tabeli 5 przedstawiono dane dotyczące postępu rzeczowego w realizacji poszczególnych wskaźników 

produktu, ma więc ona również charakter monitorujący. Zaprezentowane w niej dane 

zostaną opatrzone komentarzem uwzględniającym wyniki badania jakościowego, które pozwala odnieść 

poniższe dane do informacji na temat praktyki działalności LGD. Należy zauważyć, ze spośród jedenastu 

wskaźników aż osiem osiągnęło już wartości docelowe przewidziane na rok 2024: 

− liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, 

− liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim, 

− liczba wydanych/opracowanych publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów promocyjnych,  

− liczba wydarzeń promocyjnych,  
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− liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym współpracy międzynarodowej,  

− liczba obiektów objętych wsparciem,  

− liczba wspartych inicjatyw – zajęcia kulturalne, warsztaty,  

− liczba wspartych inicjatyw – zajęcia edukacyjne, szkolenia dla lokalnych liderów.  

Pozostałe trzy wskaźniki, które nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane to: 

− liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,  

− liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,  

− liczba przebudowanych/ wybudowanych/ wyposażonych obiektów infrastruktury technicznej 

i kulturalnej.  

Należy zauważyć, że te trzy wskaźniki związane są z przedsięwzięciami, których wynik nie zależy jedynie 

od działań podejmowanych przez LGD i w tym kontekście należy ze szczególną uwagą śledzić ich 

realizację.  

Ogólnie poziom realizacji wskaźników produktu należy uznać za wysoki. 

Tabela 5 Realizacja wskaźników produktu kamienia milowego 2016-2021. 

L.p. Nazwa wskaźnika 

Wartość liczbowa 
danego wskaźnika 

produktu wskazanego 
w LSR do osiągnięcia 

Osiągnięta wartość 
liczbowa danego 

wskaźnika produktu 
wskazanego w LSR do 

osiągnięcia 

% osiągnięcia 
danego 

wskaźnika 
produktu 

1 
Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

32 20 62,5 

2 
Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

8 8 100 

3 
Liczba nowych obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

39 35 89,7 

4 

Liczba przebudowanych/ 
wybudowanych/ wyposażonych 
obiektów infrastruktury technicznej i 
kulturalnej 

16 12 75 

5 
Liczba zabytków poddanych pracom 
konserwatorskim lub restauratorskim 

2 2 100 

6 
Liczba wydanych/opracowanych 
publikacji, materiałów promocyjnych, 
gadżetów promocyjnych 

1 1 100 

7 Liczba wydarzeń promocyjnych, 1 1 100 

8 
Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy w tym współpracy 
międzynarodowej 

5 5 100 

9 Liczba obiektów objętych wsparciem 2 2 100 

10 
Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia 
kulturalne, warsztaty 

4 4 100 

11 
Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia 
edukacyjne, szkolenia dla lokalnych 
liderów 

3 3 100 

Źródło: dane biura Ziemia Zamojska  
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III.2 Analiza stopnia realizacji celów i wskaźników LSR – stan na 2021 rok  

Osiąganie celów określonych w LSR jest możliwe dzięki skutecznemu wdrażaniu przedsięwzięć 

zdefiniowanych jako kluczowe dla realizacji zaplanowanych wskaźników LSR. Aby dokonać aktualnej 

oceny stopnia realizacji celów i wskaźników LSR, należy zestawić wartości wskaźników osiągnięte do 

końca 2021 roku z wartościami końcowymi zakładanymi do osiągnięcia w 2024 roku. Warto podkreślić, 

że osiem spośród jedenastu przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w zakresie: 

− celu szczegółowego 1.1 Wsparcie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu na obszarze 

LSR  

− celu szczegółowego 2.1 Poprawa jakości infrastruktury przestrzennej i turystycznej oraz 

pobudzenie oddolnych inicjatyw  

− celu szczegółowego 2.2 Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa oraz wsparcie działań 

edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców obszaru LGD,  

już w 2021 roku osiągnęło poziom docelowy oczekiwany w roku 2024. W przypadku pozostałych 

przedsięwzięć poziom realizacji wskaźników kształtuje się na zadowalającym poziomie.  

Najkorzystniej przedstawia się sytuacja przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”, dla którego osiągnięto już niespełna 90% oczekiwanego 

poziom realizacji.  

Do 2021 roku udało się także zrealizować w 75% zadania dotyczące przebudowy/budowy/wyposażania 

obiektów infrastruktury technicznej i kulturalnej.  

W przypadku operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa poziom realizacji do 2021 

roku przekroczył 60% (na założone 66%). Monitoring wskazuje na bardzo dobre – skuteczne i efektywne 

funkcjonowanie biura LGD jako struktury organizacyjnej oraz instytucjonalnej.  
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Tabela 6 Stopień realizacji celów – wskaźniki dedykowane przedsięwzięciom w LSR 

Przedsięwzięcie Grupy docelowe 
Sposób 

realizacji 
Nazwa 

Jednostka 
miary 

Wartość 
początkowa 

2014 rok 

2021 
wartość w 

trakcie 
ewaluowania 

Wartość 
końcowa 
2024 rok 

Wsparcie podejmowania działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich 

Przedsiębiorcy, 
mieszkańcy, lokalni 

wytwórcy, rolnicy, osoby 
z grup 

defaworyzowanych 

konkurs 
Liczba zrealizowanych operacji 

polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

sztuka 0 20 32 

Wsparcie podmiotów tworzących nowe 
miejsca pracy 

Przedsiębiorcy, 
mieszkańcy, lokalni 

wytwórcy, osoby z grup 
defaworyzowanych 

konkurs 
Liczba zrealizowanych operacji 

polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

sztuka 0 8 8 

Budowa i przebudowa niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Mieszkańcy, organizacje 
pozarządowe, turyści 

konkurs 
Liczba nowych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 
sztuka 0 35 39 

Przebudowa, budowa lub wyposażenie 
obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
odtworzenia lub nadania funkcji 
kulturalnych, społecznych i 
gospodarczych 

Mieszkańcy, organizacje 
pozarządowe 

konkurs 

Liczba przebudowanych/ 
wybudowanych/ wyposażonych 

obiektów infrastruktury technicznej i 
kulturalnej 

sztuka 0 12 16 

Konserwacja i rewitalizacja obiektów o 
szczególnym znaczeniu historycznym, 
przyrodniczym lub kulturowym dla 
obszaru LGD 

Mieszkańcy, organizacje 
pozarządowe, turyści 

konkurs 
Liczba zabytków poddanych pracom 

konserwatorskim lub restauratorskim 
sztuka 0 2 2 

Promocja lokalnego dziedzictwa i 
zasobów lokalnych 

Mieszkańcy, organizacje 
pozarządowe, turyści 

Konkurs, 
projekty 

współpracy 

Liczba wydanych/opracowanych 
publikacji, materiałów promocyjnych, 

gadżetów promocyjnych 
komplet 0 1 1 

Liczba wydarzeń promocyjnych sztuka 0 1 1 

Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy w tym współpracy 

międzynarodowej 
sztuka 0 5 5 
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Przedsięwzięcie Grupy docelowe 
Sposób 

realizacji 
Nazwa 

Jednostka 
miary 

Wartość 
początkowa 

2014 rok 

2021 
wartość w 

trakcie 
ewaluowania 

Wartość 
końcowa 
2024 rok 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
poprzez tworzenie i doposażenie 
muzeów lub obiektów pełniących ich 
funkcje 

Mieszkańcy, organizacje 
pozarządowe, turyści 

konkurs Liczba obiektów objętych wsparciem sztuka 0 2 2 

Organizacja zajęć kulturalnych i 
edukacyjnych dla mieszkańców obszaru 

Mieszkańcy, organizacje 
pozarządowe, dzieci i 

młodzież, lokalni liderzy 

Konkurs, 
projekt 

grantowy 

Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia 
kulturalne, warsztaty 

sztuka 0 4 4 

Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia 
edukacyjne, szkolenia dla lokalnych 

liderów 
sztuka 0 3 3 

Źródło: dane biura LGD Ziemia Zamojska 
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III.3 Analiza stopnia wykorzystania budżetu 

Jedynym źródłem finansowania zewnętrznego Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR) LGD „Ziemia 

Zamojska” na okres programowania PROW 2014-2020 jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 

Podsumowanie: 

− w zakresie kwoty limitu przeznaczonego na finansowanie działań związanych z pierwszym celem 

ogólnym przyznano finansowanie stanowiące 78,35% limitu., 

− w zakresie kwoty limitu przeznaczonego na finansowanie działań związanych z drugim celem 

ogólnym przyznano finansowanie stanowiące 60,44% limitu, 

− łącznie przyznano wsparcie na poziomie 67,62% limitu wsparcia przeznaczonego na oba cele 

ogólne. 

Tabela 7 Analiza wykorzystania budżetu 

Program Cel ogólny 
Środki przewidziane na 

realizację LSR na okres 2016-
2021 

Udzielone wsparcie w ramach 
poszczególnych programów 

(pomoc przyznana) 

% wykorzystanie środków 
finansowych przeznaczonych 

na okres 2016-2018 
wg udzielonego wsparcia 

(pomoc przyznana) 

EFRROW 
1 1 120 654,97 878 027,60 78,35 

2 1 674 845,03 1 012 322,88 60,44 

SUMA  2 795 500 1 890 350,48 67,62 

Źródło: dane biura Ziemia Zamojska 

W ramach budżetu przeznaczonego na realizację zadań w ramach założonych przedsięwzięć nie 

wykorzystano kwoty limitu w następujących przedsięwzięciach: 

− Wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 

− Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

− Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia 

lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych 

W pozostałych przedsięwzięciach zostały osiągnięte limity przeznaczonych środków w ramach 

przeprowadzonych naborów. 
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Tabela 8 Realizacja finansowa i rzeczowa w latach 2016-2021 (nie uwzględnia limitu w kwocie 201500 euro związanego z poddziałaniem 19.3). 

Przedsięwzięcie 
ilość naborów w 

latach 2016-
2021 

Liczba złożonych 
wniosków 

Liczba wniosków 
rozpatrzonych 

pozytywnie 

Odmowa 
przyznania 

pomocy/wycofa
ne wnioski 

Podpisane 
umowy łącznie 

Limit 
przedsięwzięcia 

Łączna kwota 
podpisanych 

umów/rozliczony
ch 

Procent 
wykorzystanej 

kwoty 
Pozostaje 

Wsparcie podejmowania i rozwijania 
działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich 

6 45 36 9 19 613425,65 370798,28 60,45 242627,37 

Budowa i przebudowa niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 

6 23 23 3 14 713618,48 380390,47 53,30 333228,01 

Budowa, przebudowa lub 
wyposażenie obiektów, terenów i 
przestrzeni w celu odtworzenia lub 
nadania funkcji kulturalnych, 
społecznych i gospodarczych 

7 20 20 7 11 694550,25 412351,36 59,37 282198,89 

Konserwacja i rewitalizacja obiektów o 
szczególnym znaczeniu historycznym, 
przyrodniczym lub kulturowym dla 
obszaru LGD 

1 2 2 0 2 507229,32 507229,32 100,00 - 

Promocja lokalnego dziedzictwa i 
zasobów lokalnych - publikacja 
materiałów promocyjnych 

1 1 1 0 1 22072,22 22072,22 100,00 - 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
poprzez tworzenie i doposażenie 
muzeów lub obiektów pełniących ich 
funkcje 

1 1 1 0 1 4307,72 4307,72 100,00 - 

Promocja lokalnego dziedzictwa i 
zasobów lokalnych - wydarzenia 
promocyjne 

1 1 1 0 1 13052,07 13052,07 100,00 - 

Organizacja zajęć kulturalnych i 
edukacyjnych dla mieszkańców 
obszaru LGD 

1 9 9 2 7 9207,06 9207,06 100,00 - 

Wsparcie podmiotów tworzących 
nowe miejsca pracy 

3 26 22 3 8 16537,23 16537,23 100,00 - 

RAZEM 27 128 115 24 64 2594000,00 1735945,73 66,92 858054,27 

Źródło: dane biura LGD Ziemia Zamojska 
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III.4 Zestawienie przeprowadzonych naborów w badanym okresie  

W poniższej tabeli przedstawiono specyfikację prowadzonych w badanym okresie naborów. 

Potwierdzają one omówiony uprzednio poziom realizacji LSR.  

Podsumowanie: 

− warto podkreślić, że dokumentacja obrazująca przebieg naborów, proces oceny i jego 

efekty udostępniania jest na stronie internetowej LGD, umożliwiając tym samym 

wielotorową kontrolę procesu oraz jego jawność i przejrzystość, 

− analiza dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych naborów w latach 2016-2021 wskazuje 

na zróżnicowaną jakość projektów zgłaszanych i wybieranych we wszystkich obszarach 

tematycznych. We wszystkich przeprowadzonych naborach złożono łącznie 161 wniosków 

(ostatecznie wycofano 5 z nich), z których 150 zostało uznanych za zgodne z wymogami LSR 

i uprawnione do wnioskowania o finansowanie. Spośród tych wniosków ostatecznie 

finansowanie uzyskało 131 wniosków, czyli 87,3% spośród wniosków spełniających wymogi 

LSR,  

− należy zauważyć, ze największa liczba wniosków składana była w naborach dotyczących 

projektów związanych ze wsparciem tworzenia nowych miejsc pracy oraz podejmowania 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 
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Tabela 9 Zestawienie przeprowadzonych naborów w badanym okresie 

L.p. 
Numer 

konkursu 
Nazwa działania 

Liczba złożonych 
wniosków 

Liczba 
projektów 

zgodnych z LSR 

Liczba wybranych 
wniosków 

Kwota przyznanej 
pomocy - projekty 

wybrane 

1. 1/2016 
Wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich 

6 5 5 400 000,00 

2. 1/2016 Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy 3 2 2 527 710,00 

3. 1/2016 
Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych 

5 5 5 523 820,35 

4. 1/2016 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 4 4 4 196 279,00 

5. 1/2017 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej 9 (w tym 1 wycofany) 8 7 640 000,00 

6. 2/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej 0 - - - 

7. 3/2017 Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy 16 14 11 2 952 828,00 

8. 4/2017 
Wsparcie dla budowania powiązań podmiotów w zakresie tworzenia i rozwoju 
produktów lokalnych, usług turystycznych lub krótkich łańcuchów dostaw 

0 - - - 

9. 5/2017 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 6 6 6 247 519,00 

10. 6/2017 
Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych 

6 6 6 660 622,00 

11. 1/2017/G Organizacja zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD 9 9 9 118 548,00 

12. 1/2018 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej 7 6  320 000,00 

13. 2/2018 
Wsparcie dla budowania powiązań podmiotów w zakresie tworzenia i rozwoju 
produktów lokalnych, usług turystycznych lub krótkich łańcuchów dostaw 

0 - - - 

14. 3/2018 
Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych(Liczba 
wydanych/opracowanych publikacji, materiałów promocyjnych) 

1 1 1 40 737,00 

15. 4/2018 Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych 1 1 1 40 150,00 

16. 5/2018 
Konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, 
przyrodniczym lub kulturowym dla obszaru LGD 

2 2 2 100 000,00 

17. 6/2018 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów 
lub obiektów pełniących ich funkcje 

1 1 1 39 833,00 

18. 7/2018 
Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych 

1 1 1 97 575,00 

19. 8/2018 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjne 4 4 4 212 381,00 

20. 9/2018 
Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych 

2 2 2 283 203,00 

21. 1/2019 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 
10 (w tym 1 
wycofany) 

9 7 560 000,00 

22. 2/2019 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1 1 1 32 433,00 

23. 3/2019 
Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych 

2 2 2 315 325,00 
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L.p. 
Numer 

konkursu 
Nazwa działania 

Liczba złożonych 
wniosków 

Liczba 
projektów 

zgodnych z LSR 

Liczba wybranych 
wniosków 

Kwota przyznanej 
pomocy - projekty 

wybrane 

24. 4/2019 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 4 4 3 240 000,00 

25. 5/2019 Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy 
10 (w tym 1 
wycofany) 

9 9 2 522 879,00 

26. 6/2019 
Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych 

3 3 3 283 369,00 

27. 1/2020 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 
12 (w tym 2 
wycofane) 

10 9 720 000,00 

28. 2/2020 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 8 8 8 324 395,00 

29. 3/2020 
Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych 

1 1 1 153 343,00 

30. 1/2021 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 9 8 8 337 497,00 

31. 2/2021 
Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych 

1 1 1 51 068,00 

32. 1/2022 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 17 17 12 960 000,00 

Suma 5 356 722 

Źródło: dane biura LGD Ziemia Zamojska 
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III.5 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców obszaru realizacji LSR  

Wśród mieszkańców obszaru, na którym realizowana jest LSR, przeprowadzone zostało badanie 

ankietowe, którego zakres dotyczył następujących obszarów: 

− Ocena warunków życia i możliwości rozwoju w gminie zamieszkania respondenta, 

− Ocena działań LGD „Ziemia Zamojska” realizowanych w ramach LSR, 

− Uczestnictwo/ korzystanie z działań i oferty LGD „Ziemia Zamojska” realizowanych w ramach LSR, 

− Wybrane dane demograficzne i społeczne respondentów. 

W badaniu wzięło udział 114 respondentów, w tym kobiety stanowiły niemal 79% badanych, a mężczyźni 

21%. Należy zwrócić uwagę na to, że jest to istotna dysproporcja w kontekście rzeczywistego rozkładu 

płci w badanej populacji i może mieć to znaczenie dla wyników prezentowanego badania.  

Tabela 10 Płeć 

Płeć % 

Kobieta 78,9 

Mężczyzna 21,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

Wśród respondentów najliczniejszą kategorię stanowią mieszkańcy gminy Sitno (17,5%), następnie gmin 

Skierbieszów i Miączyn (po niespełna 16%). Nieco ponad 11% badanych pochodzi z gminy Sulów i kolejne 

11% z gminy Stary Zamość. Mniej niż 10% respondentów zamieszkuje gminę Nielisz (8,8%), Grabowiec 

(7,0%), Komarów Osada (6,1%) i Łabunie (6,1%). 

Tabela 11 Gmina zamieszkania respondentów 

Gmina % 

Sitno 17,5 

Skierbieszów 15,8 

Miączyn 15,8 

Sułów 11,4 

Stary Zamość 11,4 

Nielisz 8,8 

Grabowiec 7,0 

Komarów Osada 6,1 

Łabunie 6,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

Wśród badanych przeważają osoby w wieku 35-50 lat, stanowiąc niemal 58% respondentów. Najmniej 

badanych reprezentuje kategorię najmłodszą – 24 lata i mniej (5,3%). Respondenci w wieku 25-34 lata 

oraz 50 lat lub więcej stanowią po 18,4%. Oznacza to, że niemal 4/5 respondentów reprezentuje 

kategorię osób w wieku 35 lat lub więcej, co niewątpliwie przekłada się na preferencje wyrażone w 

badaniu, warunkuje doświadczenia wynikające z korzystania z określonego typu infrastruktury, a także 
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sprzyja wyrażaniu ocen w oparciu o określone oczekiwań dotyczących kierunków rozwoju gmin objętych 

działaniami LGD Ziemia Zamojska. 

Tabela 12 Wiek 

Wiek % 

do 24 lat 5,3 

25-34 lat 18,4 

35-50 lat 57,9 

50 lat lub więcej 18,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR  

Zdecydowana większość respondentów legitymuje się wykształceniem wyższym (66,7%), następnie 

wykształceniem średnim lub średnim branżowym (27,2). Respondenci, który zadeklarowali posiadanie 

innego niż wymienione wykształcenia stanowią tylko nieco ponad 6%. 

Tabela 13 Wykształcenie 

Wykształcenie % 

wyższe 66,7 

średnie, średnie branżowe 27,2 

zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe 4,4 

gimnazjalne, podstawowe 1,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR  

Wśród respondentów dominują osoby zatrudnione poza rolnictwem (71,9%). Osoby prowadzące 

działalność gospodarczą stanowią mniej niż 10% badanych. Udział w badaniu wzięły także osoby 

bezrobotne, które stanowią nieco ponad 5% respondentów. Zatrudnieni w rolnictwie to 4,4% badanych. 

Pozostałe kategorie badanych łącznie (Uczący się/studiujący, Emeryt/rencista, Rolnik, Urlop 

wychowawczy i inne) stanowią niespełna 9% respondentów. 

Tabela 14 Status zawodowy respondentów 

Status zawodowy % 

Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność 
gospodarczą 

9,6 

Zatrudniony/a w rolnictwie 4,4 

Zatrudniony/a poza rolnictwem 71,9 

Uczący się/studiujący 1,8 

Osoba bezrobotna 5,3 

Rolnik 0,9 

Urlop wychowawczy 0,9 

Emeryt/rencista 2,6 

Inny typ 2,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR  

Badanych zapytano o to, czy posiadają gospodarstwo rolne i na tak zadane pytanie 34% badanych 

odpowiedziało twierdząco, choć należy podkreślić, że niemal 24% badanych zadeklarowało posiadanie 
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gospodarstwa do 5 ha. Tylko niespełna 2% badanych posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha 

lub większej. 

 

Tabela 15 Wielkość gospodarstwa rolnego respondentów 

Wielkość gospodarstwa % 

nie posiadam gospodarstwa rolnego 65,8 

do 5 ha 23,7 

5-10 ha 4,4 

11-20 ha 1,8 

21-50 ha 2,6 

50 ha lub więcej 1,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR  

Ocena warunków zamieszkiwania w gminach objętych działaniami LGD Ziemia Zamojska opiera się na 

ustosunkowaniu do serii trzech stwierdzeń: „Moja gmina jest atrakcyjnym miejscem”, „Moja gmina jest 

dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby” oraz „W 

ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”. Odpowiedzi na te pytania pozwalają 

stwierdzić, że ponad połowa respondentów wybierała oceny pozytywne, korzystne, dobrze oceniające 

sytuację w gminie, a także zachodzące w niej zmiany. Należy jednak podkreślić, że oceny ambiwalentne 

stanowią istotną część wskazań badanych – od niemal 16% do ponad 25%. Oznacza to, że nawet wśród 

uczestników badania, którzy niewątpliwie wyróżniają się wśród mieszkańców badanych gmin ze względu 

na samorekrutację do badania ankietowego dotyczącego realizacji LSR, istotna część badanych nie 

potrafi jednoznacznie ocenić aktualnego stanu oraz kierunku zmian w gminach obszaru LSR. Oceny 

negatywne stanowią mniej niż 20% wskazań, z wyjątkiem ostatniego stwierdzenia, przy którym pojawia 

się ponad 25% niekorzystnych ocen. Oznacza to, że choć warunki do życia w gminach obszaru LSR 

oceniane są jako korzystne, to już mniej przekonujący wydaje się badanym realny, dostrzegalny rozwój 

gmin w ostatnim roku. Wrażenie to może wiązać się z utrudnieniami dla funkcjonowania podmiotów 

publicznych wynikających z pandemii COVID-19. Ograniczyła ona możliwość realizacji wielu aktywności 

przewidzianych w planach rozwoju gmin na obszarze LSR.   

Szczególnie istotne jest pierwsze zagadnienie ponieważ pozwala wskazać, że gminy tworzące obszar 

LGD są postrzegane jako atrakcyjne w oczach 64,9% badanych. Oznacza to, że znacznie przekroczony 

został poziom wskaźnika oddziaływania Wzrost odsetka osób wśród mieszkańców postrzegających 

obszar LGD jako atrakcyjny przewidziany do osiągnięcia na 2024 rok. W LSR zakładano wzrost tego 

wskaźnika do poziomu 42%. 

Tabela 16 Ocena warunków zamieszkiwania w gminie 

Moja gmina jest atrakcyjnym miejscem % 

Zdecydowanie tak 25,4 

Raczej tak 39,5 
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Trochę tak, trochę nie 19,3 

Raczej nie 12,3 

Zdecydowanie nie 1,8 

Nie mam zdania 1,8 

Moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę 
realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby 

% 

Zdecydowanie tak 15,8 

Raczej tak 43,0 

Trochę tak, trochę nie 25,4 

Raczej nie 7,9 

Zdecydowanie nie 7,0 

Nie mam zdania 0,9 

W ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się % 

Zdecydowanie tak 20,2 

Raczej tak 34,2 

Trochę tak, trochę nie 15,8 

Raczej nie 15,8 

Zdecydowanie nie 9,6 

Nie mam zdania 4,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

Szczegółowo kwestię oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej na obszarze LSR respondenci oceniali 

w odniesieniu do kwestii rozwoju zawodowego, powstawania firm, klimatu inwestycyjnego oraz 

warunków dla turystów i osób przyjezdnych. Najkorzystniej wygląda sytuacja w przypadku oceny 

warunków dla turystów i osób przyjezdnych (niemal 59% wskazań pozytywnych), następnie oceny 

możliwości rozwoju zawodowego (niemal 42% wskazań). Klimat inwestycyjny oraz związane z nim 

powstawanie firm oceniane jest negatywnie przez większość badanych, choć należy podkreślić, że 

w obydwu przypadkach ponad 30% badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. 

Tabela 17 Opinie na temat rozwoju ekonomicznego gminy (w %) 

Opinia Tak Nie Nie wiem 

Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo 41,6 42,5 15,9 

W mojej gminie powstaje wiele firm 8,8 58,4 32,7 

W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy 12,4 54,0 33,6 

Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych 58,8 28,9 12,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

Wydarzenia i projekty realizowane przez LGD Ziemia Zamojska cieszę się zróżnicowanym 

zainteresowaniem mieszkańców gmin objętych LSR. Co ciekawe, wielu respondentów nie potrafiło 

określić, czy należy do organizacji pozarządowej (np. stowarzyszenie, fundacja) lub czy jest członkiem 

rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie). Najbardziej popularne wśród 

badanych wydarzenia to: projekty współpracy (również o charakterze międzynarodowym), 

przygotowanie gminnych wydarzeń oraz zajęcia/warsztaty kulturalne. Bardzo rzadko wybierane są 
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natomiast: udział w wydarzeniach organizowanych przez gminę (np. kulturalnych, rekreacyjno-

sportowych, obchodach świąt) oraz zajęcia edukacyjne/szkolenia, które organizowane są przez LGD 

„Ziemia Zamojska”. Ocenę skuteczności działań LGD Ziemia Zamojska pogarsza także fakt, że badani 

deklarują brak znajomości najważniejszych faktów historycznych dotyczących miejscowości/gminy 

zamieszkania oraz to, że nie potrafią wskazać najważniejszych atrakcji turystycznych w okolicy. 

 

Tabela 18 Uczestnictwo w wydarzeniach, projektach realizowanych przez LGD Ziemia Zamojska (w %) 

Sposób uczestnictwa Tak Nie Trudno powiedzieć 

Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (np. 
kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt). 

13,2 77,2 9,6 

Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w 
ramach grupy, do której należę). 

54,9 8,8 36,3 

Należę do organizacji pozarządowej (np. stowarzyszenie, fundacja). 35,5 3,6 60,9 

Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, 
przedsiębiorstwie) 

12,4 5,3 82,3 

Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień 
dotyczących gminy i mojej miejscowości. 

41,4 19,8 38,7 

Biorę udział w zajęciach edukacyjnych/szkoleniach, które 
organizowane są przez LGD „Ziemia Zamojska”. 

2,7 61,1 36,3 

Biorę udział w zajęciach/warsztatach kulturalnych, które 
organizowane są przez LGD „Ziemia Zamojska”. 

52,2 43,4 4,4 

Biorę udział w projektach współpracy (również o charakterze 
międzynarodowym), które organizowane są przez LGD „Ziemia 
Zamojska”. 

67,9 25,0 7,1 

Biorę udział w wydarzeniach promocyjnych lokalnego dziedzictwa i 
zasobów, które organizowane są przez LGD „Ziemia Zamojska”. 

50,4 40,7 8,8 

Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej 
miejscowości/gminy. 

12,5 75,9 11,6 

Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy. 4,4 86,7 8,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

 

Na pytanie o uczestnictwo w działania aktywizujących realizowanych przez LGD Ziemia Zamojska od 33% 

do 42% badanych potwierdzało udział w warsztatach kulinarnych, warsztatach rękodzieła lub 

konkursach. Oznacza to, że około 60% badanych zadeklarowało, że nie bierze udziału w tego typu 

aktywnościach. Należy więc rozważyć modyfikacje w zakresie oferty działań aktywizujących 

realizowanych przez LGD. 

 

Tabela 19 Uczestnictwo w działaniach aktywizujących realizowanych przez LGD „Ziemia Zamojska” (dane w %) 

Działanie Tak Nie Trudno powiedzieć 

Warsztaty kulinarne 34,8 63,4 1,8 

Warsztaty rękodzieła 42,1 57,9 0,0 

Konkursy 33,0 64,3 2,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 
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Oceny działań LGD Ziemia Zamojska związanych z obiektami infrastruktury poświęconej dziedzictwu 

lokalnemu są bardzo zróżnicowane. Bardzo dobre oceny uzyskały działania związane z remontem ołtarza 

w parafii rzymsko-katolickiej NMP w Skierbieszowie. Dobre oceny dotyczą także Izby Pamięci 

w Grabowcu. Izba muzealna w Barchaczowie wywołuje ambiwalentne odczucia wśród badanych, ale 

także najwięcej negatywnych ocen. Negatywnie oceniane są także działania związane z izbą pamięci bł. 

Stanisława Starowiejskiego w Łabuniach oraz obeliskiem Kolos (Gmina Komarów – Osada). Dodatkowo 

ponad połowa badanych twierdzi, że w ogóle tych obiektów nie zna. 

 

Tabela 20 Ocena działań LGD Ziemia Zamojska związanych z  obiektami infrastruktury poświęconej dziedzictwu 
lokalnemu (dane w %) 

Obiekt 
Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Trochę 
dobrze, 

trochę źle 
Źle Bardzo źle 

Nie znam 
tego obiektu 

Izba muzealna w Barchaczowie (Gmina 
Łabunie) 

14,7 10,1 48,6 0,9 0,0 25,7 

Izba Pamięci w Grabowcu (Gmina 
Grabowiec) 

12,7 49,1 5,5 0,9 31,8 0,0 

Parafia Rzymsko - Katolicka NMP w 
Skierbieszowie (remont ołtarza - Gmina 
Skierbieszów) 

50,5 18,9 3,6 0,0 4,5 22,5 

Izba Pamięci bł. Stanisława 
Starowiejskiego w Łabuniach (Gmina 
Łabunie) 

4,6 0,0 12,8 1,8 24,8 56,0 

Obelisk Kolos (Gmina Komarów – 
Osada) 

5,7 0,9 16,0 1,9 20,8 54,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

 

Deklarowany poziom znajomości obiektów turystyczno-rekreacyjnych znajdujących się na obszarze 

odziaływania LSR jest zróżnicowany. Najwięcej badanych zadeklarowała, że zna i korzysta  z trzech 

obiektów: Altany wraz z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Komarów Osada (55%), altany 

w miejscowości Nielisz (47,7%) i szlaku rowerowego w Gminie Łabunie (42,7%). Co ciekawe, 

respondenci zadeklarowali, że co prawda znają takie obiekty, jak: siłownia zewnętrzna w Kulikowie 

(Gmina Sułów) (58,2%), stacja naprawy rowerów w Nieliszu (54,1%), altany wraz z miejscem na ognisko 

w gminach Łabunie, Miączyn, Sitno, Grabowiec, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Nielisz (44,7%) i 

Tężnia w Stawie Noakowskim (Gmina Nielisz) (44,6), ale z nich nie korzystają. Najmniej znane obiekty 

turystyczno-rekreacyjne to: miejsca wypoczynku i integracji w postaci ławek oraz grilli betonowych 

(41,1%) i stacja naprawy rowerów w Nieliszu (30,3%). Wielu badanych (nawet niemal 50%, jak 

w przypadku szlaku rowerowego w Gminie Łabunie) nie potrafiło określić, nie tylko to, czy dany obiekt 

zna, ale także tego, czy z niego korzysta. 
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Tabela 21 Znajomość obiektów turystyczno-rekreacyjnych (dane w %) 

Obiekt 
Znam i 

korzystam 
Znam, ale nie 

korzystam 
Nie znam Nie wiem 

Tężnia w Stawie Noakowskim (Gmina Nielisz) 19,6 44,6 1,8 33,9 

Szlak rowerowy w Gminie Łabunie 42,7 2,7 6,4 48,2 

Altany wraz z miejscem na ognisko w gminach 
Łabunie, Miączyn, Sitno, Grabowiec, Skierbieszów, 
Stary Zamość, Sułów, Nielisz 

12,3 44,7 0,9 42,1 

Altana wraz z elementami siłowni zewnętrznej w 
Gminie Komarów Osada 

55,0 4,6 3,7 36,7 

Miejsca wypoczynku i integracji w postaci ławek oraz 
grilli betonowych 

6,3 26,8 41,1 25,9 

Stacja naprawy rowerów w Nieliszu 11,0 54,1 30,3 4,6 

Altany w miejscowości Nielisz 47,7 35,5 15,0 1,9 

Siłownia zewnętrzna w Kulikowie (Gmina Sułów) 29,1 58,2 10,9 1,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

W przypadku oceny znajomości obiektów służących aktywizacji i włączaniu społecznemu żaden 

z obiektów (Świetlica wiejska w Miączynie, Świetlica wiejska w Ruskich Piaskach (Gmina Nielisz), 

Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich (Gmina Sułów), Świetlica wiejska w Łabuniach, Dom Ludowy 

w Udryczach Woli (Gmina Stary Zamość)) nie wydaje się wywoływać entuzjazmu u mieszkańcach 

obszaru LSR. Stosunkowo najlepiej znanym obiektem jest Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich 

(Gmina Sułów), choć ponad 65% badanych deklaruje, że mimo znajomości obiektu nie korzysta z niego. 

Świetlica wiejska w Miączynie choć znana, to rzadko jest wykorzystywana, a co więcej ponad połowa 

badanych nie wie, jak odpowiedzieć na pytanie o ten obiekt. Badani w większości nie znają: Świetlicy 

wiejskiej w Ruskich Piaskach (Gmina Nielisz) (70,5%), świetlicy wiejskiej w Łabuniach (65,1%) oraz Domu 

Ludowego w Udryczach Woli (Gmina Stary Zamość) (59,6%). 

Tabela 22 Znajomość obiektów służących aktywizacji i włączaniu społecznemu (dane w %) 

Obiekt Znam i korzystam Znam, ale nie korzystam Nie znam Nie wiem 

Świetlica wiejska w Miączynie 11,5 31,0 3,5 54,0 

Świetlica wiejska w Ruskich Piaskach 
(Gmina Nielisz) 

4,5 22,3 70,5 2,7 

Centrum Kultury w Deszkowicach 
Drugich (Gmina Sułów) 

26,8 65,2 5,4 2,7 

Świetlica wiejska w Łabuniach 1,8 29,4 65,1 3,7 

Dom Ludowy w Udryczach Woli (Gmina 
Stary Zamość) 

8,3 28,4 59,6 3,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

  

Ocena działań LGD Ziemia Zamojska na rzecz grup defaworyzowanych jest zróżnicowana. Zdecydowanie 

korzystnie oceniane są działania realizowane na rzecz osób powyżej 45 rok użycia oraz osób długotrwale 
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bezrobotnych. Nieco mniej pozytywnych ocen otrzymały działania na rzecz osób młodych do 30 roku 

życia. Negatywnie natomiast oceniane są najczęściej działania realizowane na rzecz kobiet. Należy 

podkreślić, że badani często nie potrafili wyrazić zdania na temat działań na rzecz właścicieli małych 

gospodarstw niespecjalistycznych oraz na rzecz kobiet. 

Tabela 23 Ocena działań LGD Ziemia Zamojska na rzecz grup defaworyzowanych (dane w %) 

Wśród: 
Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Trochę dobrze, 

trochę źle 
Źle Bardzo źle 

Nie mam 
zdania 

osób młodych do 30 roku życia 24,1 14,3 30,4 2,7 3,6 25,0 

osób powyżej 45 roku życia 25,2 29,7 12,6 1,8 27,9 2,7 

osób długotrwale bezrobotnych 33,3 19,8 4,5 5,4 15,3 21,6 

kobiet  10,1 0,9 27,5 2,8 28,4 30,3 

właścicieli małych gospodarstw 
niespecjalistycznych  

16,4 2,7 23,6 1,8 18,2 37,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

 

Ocena działania LGD „Ziemia Zamojska” na rzecz tworzących ją gmin jest zdecydowanie pozytywna 

w zakresie poprawy ich atrakcyjności turystycznej (67% wskazań pozytywnych), poprawy infrastruktury 

drogowej (54,9% wskazań pozytywnych) oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców 

w rozwiązywanie lokalnych problemów (49,2% wskazań pozytywnych). Negatywne oceny dotyczą 

natomiast takich działań, jak: poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej (49,1% 

wskazań negatywnych), promocja dziedzictwa kulturowego (48,,7% ocen negatywnych) oraz poprawa 

oferty kulturalnej (46,4% ocen negatywnych). Trudności w ocenie działań dotyczyły przede wszystkim 

dwóch obszarów: poprawy infrastruktury i oferty sportowej oraz rekreacyjnej oraz budowania 

tożsamości regionalnej mieszkańców. 

 

Tabela 24 Ocena działania LGD „Ziemia Zamojska” na rzecz tworzących ją gmin w wybranych obszarach (dane 
w %): 

Obszar 
Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Trochę dobrze, 

trochę źle 
Źle 

Bardzo 
źle 

Nie mam 
zdania 

poprawy ich atrakcyjności 
turystycznej  

35,7 31,3 15,2 1,8 12,5 3,6 

promocji dziedzictwa 
kulturowego 

1,8 33,6 6,2 36,3 12,4 9,7 

poprawy oferty kulturalnej 10,7 33,9 4,5 33,0 13,4 4,5 

poprawy infrastruktury i oferty 
sportowej oraz rekreacyjnej 

29,8 2,6 6,1 12,3 19,3 29,8 

poprawy infrastruktury 
drogowej 

31,0 23,9 15,9 8,0 7,1 14,2 
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zwiększenia zaangażowania 
mieszkańców w rozwiązywanie 
lokalnych problemów  

18,8 30,4 21,4 8,9 2,7 17,9 

budowania tożsamości 
regionalnej mieszkańców 

6,4 20,9 22,7 13,6 4,5 31,8 

poszerzania możliwości 
zatrudnienia poza rolnictwem 

8,0 17,0 8,0 12,5 28,6 25,9 

poprawy warunków dla 
prowadzenia działalności 
gospodarczej 

4,5 6,4 18,2 31,8 17,3 21,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

 

Wśród źródeł informacji o LGD, z których korzystali respondenci najczęściej wskazywaną opcją są 

informacje na stronie internetowej/ portalach społecznych (43,9%) oraz instytucje (41,2%). Około 30% 

wskazań dotyczyło pozyskiwania informacji podczas imprez organizowanych przez LGD/ imprez podczas 

których prezentowała się LGD oraz poprzez udział w projekcie realizowanym przez LGD. Najrzadziej 

wskazywane źródła informacji o działaniach LGD to tablice w instytucjach publicznych (7,9%) i znajomi, 

sąsiedzi (8,8%). Tylko około 10% badanych czerpie takie informacje z filmów promocyjnych, ulotek czy 

broszur oraz artykułów w lokalnej prasie. Nie są zatem skuteczne formy docierania do mieszkańców 

obszaru z informacjami o działaniach podejmowanych w ramach LSR. Przekłada się to także na niską 

skuteczność promocji obiektów służących aktywizacji i włączaniu społecznemu i obiektów turystyczno-

rekreacyjnych objętych działaniami LGD Ziemia Zamojska. 

 

Tabela 25 Źródła informacji o LGD (w %) 

 % 

z informacji na stronie internetowej/ portalach społecznych 43,9 

w instytucji (urząd, szkoła) 41,2 

podczas imprez organizowanych przez LGD/ imprez 
podczas których prezentowała się LGD 

29,8 

uczestniczyłem/am w działaniach LGD/ brałem/am udział w 
projekcie 

27,2 

widziałem/am działania LGD 19,3 

z ulotek/broszur 12,3 

z artykułów w lokalnej prasie 10,5 

z filmów promocyjnych 10,5 

od znajomych, sąsiadów 8,8 

z informacji na tablicach w instytucjach publicznych 7,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

 

Respondentów zapytano także o to, jakie obszary dofinansowaliby gdyby mieli możliwość decydowania 

o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Najczęściej wskazywanym celem 
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dofinansowania byłaby infrastruktura drogowa (40,4%), zwiększenie liczby miejsc pracy poza 

rolnictwem (34,2%) oraz promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki 

(32,5%). Wskazania nie sumują się do 100% ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jeden cel 

dofinansowania. Z tego powodu około 20% wskazań otrzymały: działania ułatwiające założenia 

i prowadzenia działalności gospodarczej, działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby przed 34 

rokiem życia, Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań), zmniejszenie liczby osób 

bezrobotnych, działania wynikające z inicjatywy mieszkańców, infrastruktura i oferta sportowa 

i rekreacyjna, aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne), działania 

umożliwiające podjęcie pracy przez kobiety). Najrzadziej wskazywane cele to: działania umożliwiające 

podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia (9,6%), warunki życia osób niepełnosprawnych (11,4%) oraz 

działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem (13,2%). 

 

Tabela 26 Obszary, które respondenci dofinansowaliby gdyby mieli możliwość decydowania o podziale 
dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. 

Obszar % 

Infrastruktura drogowa 40,4 

Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem 34,2 

Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów 
naturalnych, turystyki 

32,5 

Infrastruktura i oferta kulturalna 29,8 

Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej 

23,7 

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby przed 
34 rokiem życia 

22,8 

Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań) 21,1 

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 21,1 

Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców 20,2 

Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna 18,4 

Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w 
sprawy lokalne) 

18,4 

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez kobiety 18,4 

Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z 
regionem 

13,2 

Warunki życia osób niepełnosprawnych 11,4 

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 
roku życia 

9,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 
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Tylko 28 respondentów zadeklarowało gotowość do zmiany miejsca zamieszkania motywując to 

najczęściej brakiem perspektyw zawodowych, a następnie utrudnionym dostępem do placówek opieki 

nad dziećmi, a także powodami osobistymi. 

 

Tabela 27 Powody rozważania zmiany miejsca zamieszkania. 

Jakie są powody? N 

Trudny dostęp do edukacji 1 

Trudny dostęp do instytucji kultury 3 

Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi 5 

Brak perspektyw zawodowych 19 

Powody osobiste/ rodzinne 5 

Inne 
Komunikacja miejska bardzo ograniczona; słabe 

zarobki; Brak rozwoju gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych z mieszkańcami obszaru LSR Ziemia 
Zamojska. 

III.6 Opinie beneficjentów współpracujących z LGD 

Badanie ewaluacyjne obejmowało również beneficjentów działań LGD – korzystających ze wsparcia 

realizowanego zgodnie z zapisami LSR. Pozyskano opinie na temat praktyki funkcjonowania organizacji, 

jak również oceny związane z mocnymi i słabymi stronami LGD Ziemia Zamojska. Poniżej syntetycznie 

omówiono główne pojawiające się głosy respondentów w zakresie funkcjonowania LGD Ziemia 

Zamojska. 

Beneficjenci podjęli się oceny współpracy z LGD Ziemia Zamojska oraz procesu realizacji LSR. Szeroko 

omawiano realizację projektów, gdzie wskazywano najkorzystniejsze dla wzrostu potencjału 

rozwojowego oraz te, których kontynuacja jest niezbędna do wzrostu atrakcyjności obszaru 

oddziaływania. W pierwszej kolejności podjęto temat przedsięwzięć z zakresu turystyki i dziedzictwa 

kulturowego, których realizacja przyczyniła się do budowania powiązań współpracy, wskazywano 

przykłady infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej, która powstała w ramach LSR. Potwierdzono 

również stwierdzenie, iż dalsze podejmowanie działań rozwoju w tym kierunku jest wskazane i wpływa 

korzystnie na mieszkańców jak i na gminy z punktu widzenia wzrostu zainteresowania turystycznego 

i kulturowego. Kolejnym podjętym tematem były projekty stawiające na przedsiębiorczość i rozwój 

gospodarczy obszaru, pozytywnie zaopiniowano dotychczasowe działania i ich skutki, wskazano 

potrzebę kontynuacji rozpoczętych i wdrażania nowych przedsięwzięć w tym zakresie, co jest niezbędne 

z perspektywicznego punktu widzenia. Obszernie został podjęty temat projektów związanych 

bezpośrednio z aktywizacją społeczną i wsparciem grup defaworyzowanych, które w ramach wdrażania 

LSR przyjęły różnorodne formy i kierowane były do rozmaitych grup odbiorców. W tym temacie pojawiły 

się głosy wskazujące doprecyzowanie na etapie definiowania grup defaworyzowanych jako zabieg 

niezbędny.  
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Drugim elementem jaki został poddany ocenie beneficjentów była jakość obsługi i poziom wsparcia 

udzielany przez LGD. Odpowiednie kompetencje, kompleksowa pomoc na każdym etapie realizacji 

projektów to jedne z wielu zalet które wskazywano oceniając podejście i działania podjęte przez 

członków LGD. Najistotniejsze w budowaniu pozytywnej opinii organizacji jest poziom zaangażowania 

LGD w realizację założeń LSR. Przy ocenie pojawiły się również negatywne doświadczenia beneficjentów 

w czasie procesu wdrażania i realizacji, oceny te miały charakter indywidualny i wynikały z pojedynczych 

osobistych doświadczeń. Pomimo barier jakie były stawiane na drodze do realizacji niektórych 

przedsięwzięć wynikających głównie z formalności i wymagań narzucanych odgórnie, LGD skupiało się 

na wsparciu i rozwiązywaniu tych problemów. Ogólna opinia dotycząca funkcjonowania i udzielanego 

wsparcia przez LGD jest pozytywna. 

Elementem poddanym ocenie były doświadczenia beneficjentów związane ze współpracą z Urzędem 

Marszałkowskim. Ogólny kontakt z instytucją oceniano jako dobry, wskazywano natomiast szereg 

zjawisk, które niekorzystnie wpływały na realizację założeń LSR, sprowadzały się one głównie do 

problemów natury administracyjnej. Głównym negatywem według respondentów był zbyt 

sformalizowane i zbiurokratyzowane procedury wymagane przez Urząd do realizacji projektów. 

Zreformowanie niektórych kwestii o charakterze proceduralnym i formalnym przyczyniłoby się do  

poprawy sytuacji w tym aspekcie.  

Oceniano również kwestię usprawnienia działań LGD, jednak nie wskazano konkretnych, które by tego 

wymagały. Pojawiały się takie czynniki, które według indywidualnych opinii wykazywały potrzebę 

usprawnienia, natomiast były one niezależne od samego LGD jak na przykład narzucone wymogi 

proceduralne wdrażania projektów.  

Ostatnie pytanie badawcze dotyczyło opinii na temat przyszłości i perspektyw rozwojowych LGD, 

również w kontekście nowego budżetu UE. Poniżej wskazano najbardziej reprezentatywne 

spostrzeżenia:  

- Kontynuacja podjętych do tej pory działań z zakresu turystyki i dziedzictwa kulturowego oraz 

rozbudowa je o nowe projekty jest jedną z głównych perspektyw rozwojowych. 

- Część respondentów mówiła o kontynuowaniu przedsięwzięć aktywizujących społeczeństwo, 

natomiast jako aspekt wymagający poprawy w dalszych działania wskazano dokładniejsze 

zdefiniowanie grup defaworyzowanych. 

- Należy położyć większy nacisk na przedsiębiorczość, pojawiło się wiele głosów opowiadających 

się za koniecznością zwrócenia większej uwagi na rozwój przedsiębiorczości na obszarze 

objętym LSR, jako główny powód wskazano wyludniania się gmin i starzenia społeczeństwa. 

Wyższy poziom gospodarczy gmin mógłby przyczynić się do zatrzymania młodych 

i wykształconych ludzi.  
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Podczas wypowiedzi, wielu z opiniujących zgodnie zwróciło uwagę na korzystne, długotrwałe i widoczne 

efekty zrealizowanych przedsięwzięć oraz ich wpływ na jakość życia mieszkańców. 

Uznaje się, iż opinie beneficjentów, uczestników badania pozytywnie oceniają praktykę funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska. Wśród zalet największą wskazywano zaangażowanie 

i komplementarność świadczonego wsparcia. Jako negatywne wskazano problematyczność wynikającą 

z narzuconych odgórnie wymagań. 
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IV. Odpowiedzi na wskazane pytania badawcze 

IV.1 Odpowiedzi na pytania badawcze, synteza 

W poniższej tabeli w zwięzły sposób odniesiono się do zdefiniowanych pytań badawczych. Treść 

odpowiedzi na pytania badawcze stanowi wypadkową zrealizowanych badań jakościowych.  

Lp.  Pytania badawcze / Odpowiedz 

1. Jaki jest stopień realizacji celów ogólnych i przypisanych do nich wskaźników LSR? 

Realizacja obranych celów zajęła więcej czasu niż wstępnie zakładano, często wydłużano czas w miarę 
pojawiających się potrzeb, mimo to żaden ze wskaźników nie był zagrożony. Przyznane zostały dwa bonusy, 
przy każdym z nich odpowiednio zostały zwiększone wskaźniki, ogłaszano dodatkowe nabory projektów.  W 
całym dotychczasowym procesie realizacji LSR nie doszło do zakończenia jednego z wybranych projektów 
dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości na obszarze, konsekwencją czego był zwrot przyznanych środków. 
Wobec czego stopień realizacji celów należy uznać za wysoki i niezagrożony.  

2. 
Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność społeczną, 
zaangażowanie w sprawy lokalne ? 

Rezultaty podjętych działań z zakresu aktywizacji społecznej wzbudziły pozytywny odbiór wśród mieszkańców 
obszaru LGD, stopień zainteresowania był bardzo wysoki, każde z podjętych przez mieszkańców działań 
napędzały kolejne, a zaangażowanie rosło proporcjonalnie do ilości przedsięwzięć. Oprócz organizacji 
wszelkiego rodzaju wydarzeń, szkoleń, warsztatów coachingowych, podjęto także próbę włączenia 
społeczności lokalnej do realizacji innych przedsięwzięć jak na przykład konkurs na ekologiczne 
zagospodarowanie terenu, w którym projekty zgłaszane były przez mieszkańców obszaru. Wysoka aktywność 
wynikała z możliwości decyzyjności oraz spełnienia realnych, lokalnych potrzeb. Kolejnym przykładem było 
włączenie społeczności do stworzenia produktów promujących gminy (film promocyjny z udziałem 
mieszkańców). Najistotniejszym efektem tych działań jest niemalejące zainteresowanie wśród mieszkańców, 
co potwierdzają wyniki danych zaprezentowanych w dokumencie.   

3. W jaki sposób należy wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kapitału społecznego i aktywizacji zrealizowane do tej pory osiągnęły wysoki 
wynik zadowolenia zarówno wśród mieszkańców jak i LGD w związku z czym należy kontynuować oraz 
poszerzać kierunki dotychczas podjętych działań.  

4. W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

W sferze przedsiębiorczości efekty podjętych działań oceniono jako dobre, mimo wynikających w trakcie 
realizacji trudności. Jako ważny aspekt wskazano kierunek w jakim rozwój ten postępuje. Różnorodność 
powstałych działalności gospodarczych (a co za tym idzie - nowych miejsc pracy), czy to usługowych czy 
handlowych przyczyniła się w znacznym stopniu do wzrostu poziomu jakości życia na obszarze LGD oraz do 
budowy samodzielności gmin.  

5. 
Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnego okresu programowania jest 
wskazane? 

Osiągnięte wyniki oraz występująca potrzeba zatrzymania procesu wyludniania i starzenia się społeczności są 
ważnymi powodami do ciągłego rozwijania tego kierunku. Istnieje także duże zapotrzebowanie na wspieranie 
przedsiębiorczości, ze względu na stosunkowo wysoki poziom bezrobocia rejestrowanego w gminach objętych 
LSR.  

6. W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie zatrudnienia? 

Widoczny jest efekt działań w postaci powstałych dotychczas miejsc pracy. Zauważone przez społeczeństwo, 
osiągnięte wyniki, wzbudziły chęć do podejmowania współpracy z zakresu przedsiębiorczości. Lokalny 
potencjał w zakresie zatrudnienia realnie rośnie, wskutek czego możliwe jest pozytywne spojrzenie 
perspektywiczne. 

7. 
W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie turystyki 
i dziedzictwa kulturowego ? 

Turystyka i dziedzictwo kulturowe to kierunki w których podjęte działania nie dały znaczących rezultatów, 
natomiast pozwoliły wyciągnąć wnioski na przyszłość. Pomimo znikomych efektów rośnie świadomości istoty 
rozwoju potencjału w tym zakresie. Obserwuje się także wzrost zainteresowania turystycznego obszarem 
działalności LGD.  
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8. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego ?   

Obszar objęty LSR zaopatrzony jest w ogromny potencjał turystyczny chociażby z uwagi na ciekawe tereny 
przyrodnicze (Park Krajobrazowy), kwestią którą należałoby się zdecydowanie zająć jest brak lub bardzo słaba 
jakość bazy noclegowej i gastronomicznej, co stanowi podstawę do dobrze rozwiniętego turystycznie terenu. 
Zwrócono również uwagę na lokalne możliwości rozwoju z zakresu turystyki rekreacyjnej. 

9. 
Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w ramach LSR działania 
odpowiadały na potrzeby tych grup? 

Realizowane w ramach LSR działania odbiły się pozytywnym wydźwiękiem oraz wysoką skutecznością w 
zakresie działań na potrzeby grup defaworyzowanych. Podjęte zostały przedsięwzięcia integrujące 
społeczeństwo. W ramach definiowania grup wykluczonych wskazano kobiety, na których rozwój mocno 
postawiono podczas prowadzonych działań. Realizowano między innymi warsztaty rozwojowe, szkolenia oraz 
spotkania coachingowe, po zakończonych wydarzeniach uczestnicy kontynuowali realizację niektórych z nich 
z uwagi na wzrost zainteresowania lub wynikające potrzeby. Zgodnie opowiedziano się za rewelacyjnym 
efektem podjętych działań. 

10. Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

Analizując zrealizowane przedsięwzięcia pod kątem włączenia grup defaworyzowanych nie trudno zauważyć 
pozytywny wpływ projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości. W wielu realizacjach mianem 
wykluczonych społecznie zdefiniowano ludzi bezrobotnych, również tych długotrwale utrzymujących ten 
status, poziom tego zjawiska zmniejszył się wraz z ilością nowo powstałych w ramach działania LGD działalności 
gospodarczych. Można stwierdzić, iż wraz ze wzrostem poziomu przedsiębiorczości znacząco spadł poziom 
wykluczenia społecznego. Wpływ LSR na poziom wykluczenia społecznego przejawia się również w projektach 
o mniejszej skali, poprzez stworzenie zróżnicowanej oferty miejsc spotkań, kół zainteresowań, szkoleń i 
warsztatów, których LGD było inicjatorem. 

11. 
Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego? 

Biorąc pod uwagę najbardziej efektywne do tej pory przedsięwzięcia tj. z zakresu przedsiębiorczości i 
aktywizacji społecznej zgodnie stwierdzono, że należy rzetelnie kontynuować podjęte działania. Próba 
podjęcia innych, zamiennych działań, może okazać się o wiele mniej korzystna w tych aspektach i nie spełnić 
oczekiwań.  

12.  W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne? 

Z lokalnego punktu widzenia można wskazać, które wyróżniał się innowacyjnością i dotyczył utworzenia 
palarni kawy oraz produkcji pralin. Przedsięwzięcie dostało miano innowacyjnego z uwagi na sposób odbioru 
przez lokalne społeczeństwo oraz zainteresowanie wśród grup spoza obszaru LGD. 

13. Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR? 

Znaczenie innowacyjności przybiera różne formy, jednak nie powstało nic realnie innowacyjnego, czym można 
by się chwalić w tym aspekcie, mimo to można zauważyć zadowolenie z lokalnego wybrzmienia tego pojęcia. 
Jednocześnie jak wskazano powyżej, w trakcie wdrażania LSR pojawiły się projekty, które można uznać za 
innowacyjne na poziomie lokalnym.  

14. Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy? 

W ramach współpracy zrealizowano pięć projektów, a dwa kolejne są na etapie przygotowawczym. Podjęte 
we współpracy działania były głównie wsparciem rozwoju w kierunku promocji turystyki i lokalnych produktów 
(publikacja kulinarna, stacje przy ścieżkach rowerowych). Zarówno proces realizacji jak i jego efekty zostawiły 
pozytywny wydźwięk wśród partnerów współpracy oraz odbiorców. 

15. Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

Nie została zauważona potrzeba zmian formy podejmowania współpracy, efekty i odbiór dotychczasowych 
realizacji pozostawiają chęć dalszego działania. Innymi słowy przyjęta forma współpracy, wydaje się być 
właściwą i oczekiwaną.  

16. Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną realizację LSR? 

Działania podejmowane w ramach LGD we współpracy z innymi podmiotami wybrzmiały pozytywną opinią 
zarówno wśród realizujących jak i odbiorców projektów. Doświadczenie oraz kompetencje podmiotów ze sobą 
współpracujących przyczyniły się do skutecznego procesu oraz efektywnych wyników realizacji projektów 
partnerskich.   
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17. 
Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, 
doradczych)? 

Ogólna opinia beneficjentów na temat sposobu działania LGD ma pozytywny wydźwięk. Osiągnięty został 
pewien stopień zaufania pomiędzy beneficjentami a biurem LGD, w konsekwencji skuteczności i efektywności 
podejmowanych działań. Negatywem jaki zostaje wskazany w pytaniu ogólnym o działanie LGD jest ponownie 
duże zbiurokratyzowania i problemy pojawiające się w procesie wnioskowania i realizacji projektów, 
wynikające z wymogów Urzędu Marszałkowskiego.   

18. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR? 

Wyższy poziom skuteczności wdrażania LSR jest uzależniony od wielu czynników, na które w dużej skali nie ma 
wpływu LGD.W Odpowiedzi na to pytanie badawcze nie wskazano konkretnych zmian w działaniach LGD, jako 
konieczne do zmiany wskazano głównie aspekty niezależne od samej organizacji.  

19. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem? 

Zarówno podczas realizacji finansowej jak i rzeczowej nie napotkano większych problemów, których nie dałoby 
się rozwiązać. Należy jednak zwrócić uwagę iż miały miejsce niewielkie problemy w zakresie finansowym, jako 
ich przyczynę wskazano głównie uwagi oraz wymaganie stawiane w trakcie realizacji . 

20. 
Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste  
i przyjazne dla beneficjentów? 

Procedury każdego z etapów wdrożenia projektów niestety budziły zakłopotanie wśród beneficjentów oraz w 
mniejszej skali wśród członków LGD. Z powodu złożoności stawianych wymagań w poszczególnych 
procedurach niezbędne było naprowadzanie oraz wysoko rozumiane doradztwo skierowane do 
beneficjentów. Ze strony LGD wymagało to większego zaangażowania w zdobycie wiedzy i kompetencji 
potrzebnych do udzielenia wsparcia. Beneficjenci ogólnie zaopiniowali proces jako wymagający uproszczenia. 

21. Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)? 

Przyjęte kryteria nie sprawiły większych problemów w procesie wyboru projektów oraz oceniono je jako 
spójne z celami założonymi w LSR.  

22. 
Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o procesie realizacji 
LSR i jej rezultatach? 

Przyjęty system wskaźników jest kompletny, swoim zakresem pozwala na dokładne monitorowanie 
poczynionych postępów w zakresie realizacji LSR. Ważne było by od samego początku w odpowiedni sposób 
agregować dane, oraz określić wskaźniki co w perspektywie stanowi bazę precyzyjnych badań i analiz. 

23. 
Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, budowanie 
powiązań między nimi i sieciowanie? 

Działalność podejmowana przez LGD Ziemia Zamojska w dużym stopniu opiera się na pracy partnerskiej, 
budowanie powiązań oraz ścieżek współpracy jest dal stowarzyszenia ważnym aspektem. W realizacji działań 
skupiano się budowaniu powiązań i partnerstwa. 

24. 
Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest w dostateczny sposób 
wykorzystywany i promowany? 

Powstały potencjał rozwojowy jest w odpowiedni sposób promowany, duży nacisk został położony na jego 
szeroko rozumianą promocję. Natomiast wskazuje się na potrzebę podniesienia stopnia wykorzystywania tego 
potencjału. Mówiono o dążeniu do pewnego rodzaju balansu między kierunkami rozwoju, punktowym 
obieraniu tych kierunków, by rozwój odbywał się zgodnie z azymutem na jaki pozwala konkretny obszar.  

25. 
Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym 
obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego wzmocnienia? 

Zawarte w LSR projekty wpisały się w zidentyfikowany potencjał, a wraz z ich realizacją zauważono wzrost jego 
znaczenia na obszarze. Aktywność LGD Ziemia Zamojska swoimi przyczynia się do wzmocnienia potencjału 
rozwoju lokalnego.  

26. 
Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie lub względem 
wiodącego  projektu/tematu określonego w LSR? 

Inwestycje wpisane w ramy LSR zostały przeprowadzone w sposób komplementarny względem siebie. Jest to 
konsekwencja odpowiednio podejmowanych ustaleń na poziomie planistycznym oraz każdych kolejnych 
działań w całym procesie wdrażania. 
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IV.2 Ocena według przyjętych kryteriów ewaluacyjnych 

Odpowiedź na wyspecyfikowane pytania badawcze powinna zostać uzupełniona o odpowiedzi 

odnoszące się do klasycznych kryteriów ewaluacji. Analogicznie jak w przypadku pozostałych 

komponentów badania, wnioski sformułowano na podstawie badań jakościowych oraz analizy danych 

zastanych.  

Trafność 

Czy cele programu odpowiadają potrzebom?  

Według zgromadzonych informacji i wypowiedzi można wywnioskować, że cele Lokalnej Strategii 

Rozwoju w dużym stopniu odpowiadały realnym potrzebom obszaru i jego mieszkańców. Przyjęte cele 

oraz przedsięwzięcia zostały dobrane w sposób trafny, a ich realizacja pozytywnie wpływa na rozwój 

obszaru oraz jakość życia mieszkańców. Szczególnie dobrze oceniono działania nakierowane na 

aktywizację społeczną i budowanie kapitału społecznego. Efekty tych działań okazały się przewyższyć 

oczekiwania i zakładane rezultaty, a dodatkowo wpłynęły na wzrost zainteresowania mieszkańców i 

budowanie potencjału rozwojowego obszaru.  

Efektywność 

Czy cele osiągnięto najniższym możliwym kosztem? 

W dokumencie LSR wskazano dwa cele ogólne, pierwszy skupiał się na rozwoju gospodarczym i 

przeciwdziałaniu marginalizacji, a drugi dotyczył podniesienia poziomu życia mieszkańców poprzez 

wzmocnienie atrakcyjności i rewitalizację obszaru LGD. Jako jedne z najbardziej efektywnych można 

wskazać przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji społecznej, których realizacja oceniona została 

pozytywnie. Należy wymienić projekty, których realizacja przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności 

obszaru LGD, jak przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, czy działania na 

rzecz wzmocnienia dziedzictwa kulturowego. W konsekwencji podjętych przedsięwzięć wzrósł potencjał 

rozwoju turystycznego obszaru, ale również podniósł się poziom jakości życia mieszkańców. 

Słabszy poziom efektywności dotknął działań z zakresu przedsiębiorczości, nie doszło do realizacji 

jednego z projektów czego skutkiem był zwrot otrzymanych środków. Mimo niższego stopnia realizacji 

założonych celów, warto podkreślić, że zrealizowano również przedsięwzięcia, których efekty są 

długotrwałe oraz wykazują tendencję do dalszego rozwoju. Jako niekorzystne wskazano sposób 

podejścia mieszkańców do tego typu przedsięwzięć, tj. ocena jako mało realne do wykonania przed 

rozpoczęciem oraz często występującą blokadę w postaci wymogów urzędowo-prawnych. Wymogi 

proceduralne i wysoki stopień zbiurokratyzowania są wskazywane jako główna przyczyna występujących 

problemów w realizacji, ich uproszczenie mogłoby przyczynić się do pozytywnych zmian w wynikach 

realizacji projektów.  
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Skuteczność 

Czy to, co osiągnięto jest tym, co planowano?  

Pomimo wydłużonego czasu realizacji niektórych celów, nie podlegało zagrożeniu osiągnięcie 

wyznaczonych wskaźników. Elementem potwierdzającym skuteczność podjętych działań, są 

przyznawane w trakcie realizacji dodatkowe bonusy. W kwestii skuteczności wskazywano również na 

potrzebę ukierunkowania podejmowanych działań na zatrzymanie młodych mieszkańców, zatrzymanie 

procesu starzenia się społeczeństwa i procesu wyludniania.  

Użyteczność/oddziaływanie 

Czy efekty programu są korzystne dla różnych grup odbiorców? 

Realizacja założeń programu znacząco przyczyniła się do poprawy sytuacji różnych grup mieszkańców 

obszaru LGD. Działania podjęte w myśl aktywizacji społecznej, których realizacja polegała na stworzeniu 

miejsc i bogatej oferty wydarzeń takich jak szkolenia, warsztaty, konkursy itp. zostały odebrane 

pozytywnie przez mieszkańców, zauważono korzystne dla mieszkańców skutki jak na przykład: 

podniesienie świadomości mieszkańców, integracja społeczności lokalnej oraz integracja 

międzypokoleniowa. Jako korzystne w tym zakresie wskazano również działania związane 

z przedsiębiorczością, których efektem była poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez stworzenie 

i podtrzymanie nowych miejsc pracy.  

Trwałość 

Czy efekty działania są trwałe, długookresowe? 

Z inwestycyjnego punktu widzenia realizowane projekty mają charakter długotrwały. Nie zostało 

zdiagnozowane zagrożenie trwałości zrealizowanych przedsięwzięć. Na długookresowość i trwałość 

uzyskanych efektów znaczący wpływ ma społeczeństwo, stopień zaktywizowania i utrzymanie przez LGD 

wysokiego poziomu współpracy z różnymi grupami.  
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V Podsumowanie zawierające wnioski i rekomendacje 

V.1 Wnioski 

1. Udało się osiągnąć wartości docelowe przewidziane na 2024 rok dla wskaźników oddziaływania dla 

pierwszego i drugiego celu ogólnego. W odniesieniu do kamieni milowych dla wskaźników rezultatu 

osiągnięto poziom docelowy przewidziany na 2024 roku w zakresie ośmiu z dwunastu wskaźników. 

W sensie ilościowym poziom realizacji poszczególnych wskaźników należy uznać za wysoki. 

2. Badani w większości pozytywnie oceniają swoja gminę pod względem atrakcyjności oraz uważają za 

dobre miejsce do życia. Jednocześnie większość badanych uważa, że w ostatnim roku warunki do 

życia w ich gminie się poprawiły. 

3. Poziom uczestnictwa w wydarzeniach i projektach realizowanych przez LGD jest niski, przy czym w 

wybranych aktywnościach (zajęcia/warsztaty kulturalne, projekty współpracy, wydarzenia 

promocyjne lokalnego dziedzictwa i zasobów) udział deklaruje między 50 a 68% respondentów. 

Należy jednak podkreślić wysoką ocenę LGD w zakresie organizacji powyższych wydarzeń – 

respondenci bezpośrednio uczestniczący w danych zajęciach oceniają je bardzo pozytywnie.  

4. Oceny działań LGD Ziemia Zamojska związanych z obiektami infrastruktury poświęconej dziedzictwu 

lokalnemu są bardzo zróżnicowane. Bardzo dobre oceny uzyskały działania związane z remontem 

ołtarza w parafii rzymsko-katolickiej NMP w Skierbieszowie. Negatywnie oceniane działania 

związane z izbą pamięci bł. Stanisława Starowiejskiego w Łabuniach oraz obeliskiem Kolos (Gmina 

Komarów – Osada). Dodatkowo ponad połowa badanych twierdzi, że w ogóle tych obiektów nie zna. 

5. Ocena działania LGD „Ziemia Zamojska” na rzecz tworzących ją gmin jest zdecydowanie pozytywna 

w zakresie poprawy ich atrakcyjności turystycznej, poprawy infrastruktury drogowej oraz 

zwiększenia zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów. Negatywne 

oceny dotyczą działań związanych z poprawą warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, 

promocją dziedzictwa kulturowego oraz poprawą oferty kulturalnej. 

6. Wśród źródeł informacji o LGD, respondenci najczęściej wskazują stronię internetową/ portale 

społecznościowe oraz instytucje. 

7. Ocena działań LGD Ziemia Zamojska na rzecz grup defaworyzowanych jest zróżnicowana. 

Zdecydowanie korzystnie oceniane są działania realizowane na rzecz osób powyżej 45 rok użycia 

oraz osób długotrwale bezrobotnych. Nieco mniej pozytywnych ocen otrzymały działania na rzecz 

osób młodych do 30 roku życia. W sposób zróżnicowany natomiast oceniane są działania 

realizowane na rzecz kobiet (27,5% ocenia je ani dobrze, ani źle, 28,4% bardzo źle, z kolei 30,3% 

badanych nie ma zdania na ten temat).  

8. Wskazano konieczność dalszego podejmowania działań rozwoju w kierunku infrastruktury 

turystyczno-wypoczynkowej, który wpływa korzystnie na mieszkańców jak i na gminy z punktu 

widzenia wzrostu zainteresowania turystycznego i kulturowego. 

9. Większość oceniających określiła poziom działania LGD jako bardzo dobry oraz nie wskazywano 

konkretnych zmian których wprowadzenie mogłoby znacząco wpłynąć na poprawę funkcjonowania. 

10. Głównym negatywnym aspektem według respondentów są zbyt sformalizowane 

i zbiurokratyzowane procedury wymagane przez Urząd Marszałkowskim do realizacji projektów. 
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Zreformowanie niektórych kwestii o charakterze proceduralnym i formalnym przyczyniłoby się do 

poprawy sytuacji w tym aspekcie. 

11. Respondenci jako element wymagający kontynuowania wskazali na przedsięwzięcia aktywizujące 

społeczeństwo, natomiast jako aspekt wymagający poprawy wskazano dokładniejsze zdefiniowanie 

grup defaworyzowanych. 

V.2 Rekomendacje 

Rekomendacje stanowią otwarty katalog działań, które winno się podjąć w okresie bezpośrednio 

następującym po akceptacji treści niniejszego opracowania – Raport z ewaluacji wdrażania LSR lata 2016 

– 2021 LGD „Ziemia Zamojska. Zasadniczym materiałem wyjściowym do opracowania przedmiotowego 

rozdziału stanowiły wyniki badań ankietowych oraz wywiady grupowe i pogłębione (z udziałem biura 

LGD, Zarządu LGD, Rady LGD oraz beneficjentów działań LGD).  

Na podstawie wnikliwej analizy poniżej przedstawia się podstawowe rekomendacje:   

1. Konieczne jest zwiększenie i lepsze dopasowaniem działań integrujących społeczność na 

obszarze LGD. Powyższe ma związek z niedostatecznym poziomem uczestnictwa mieszkańców 

w wydarzeniach organizowanych przez LGD.  

2. Należy położyć większy nacisk na przedsiębiorczość – jako główny powód wskazano wyludniania 

się gmin i starzenia społeczeństwa. Wyższy poziom gospodarczy gmin mógłby przyczynić się do 

zatrzymania młodych i wykształconych ludzi. 

3. Rekomenduje się w możliwym zakresie poszerzanie działań związanych z interwencją 

infrastrukturalną w sektorze turystyki i rekreacji, która jest bardzo dobrze oceniana 

i charakteryzuje się dużą efektywnością.  

4. Zasadnicza większość problemów związanych z funkcjonowaniem LGD ma charakter 

zewnętrzny i wymaga podejmowania działań na rzecz zwiększenia konsultacji dla mieszkańców 

w celu zrozumienia mechanizmów administracyjnych związanych z pozyskiwaniem środków. 

Kwestia dotyczy przede wszystkim działań edukacyjnych w zakresie zrozumienia schematu 

komunikacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a beneficjentami końcowymi, który przybiera 

zbyt sformalizowaną strukturę bądź ogranicza się do lakonicznych informacji.  

5. W zakresie zewnętrznym, wskazuje się na trudność z dopełnieniem wszystkich procedur 

aplikacyjnych. Wnioski aplikacyjne powinny być prostsze w obsłudze. Jest to mocno 

zbiurokratyzowany, sformalizowany proces pozyskiwania projektów. Rekomenduje się 

powstanie szerszego systemu wsparcia wnioskodawców na poziomie LGD.   
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