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INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI REKOMENDACJI I ZALECEŃ  

DO RAPORTU Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ (EX-POST) 

STRATEGII  ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY DOLINY” 

 

Lp. Treść rekomendacji  Sposób realizacji rekomendacji i zaleceń  

1. W zakresie wpływu LSR i działań LGD na 

kapitał społeczny stwierdzono, iż aspekt 

oddziaływania na kapitał społeczny 

powinien zostać wzięty pod uwagę przy 

konstruowaniu nowej LSR. Należy rozważyć 

bardziej precyzyjne badanie oczekiwań 

społeczności obszaru oraz doboru narzędzi 

i form wsparcia. Badanie wskazuje również, 

iż niezbędnym może być badanie tej 

tendencji w perspektywie 

średniookresowej, aby móc elastycznie 

reagować na ten element w trakcie 

wdrażania LSR. Rekomendacja dotyczy 

elementu diagnozy leżącego po stronie LGS 

oraz elementu wprowadzenia mechanizmu 

elastycznej możliwości dokonania zmian w 

LSR w perspektywie średniookresowej np. 

po przeprowadzeniu ewaluacji mid-term. 

Kwestie związane z oddziaływaniem LSR na 

kapitał społeczny wzięto pod uwagę przy 

tworzeniu narzędzi diagnozy obszaru LSR 

oraz przedmiotowe kwestie podjęto w 

trakcie realizacji partycypacyjnych form 

diagnozowania obszaru LSR, która to 

diagnoza stanie się podstawą dla kształtu 

celów, przedsięwzięć, działań i wskaźników 

nowej LSR.   

2. W okresie wdrażania kolejnej LSR poddać 

należałoby badaniu śródokresowemu 

wpływ działań LGD i wdrażania LSR na 

aktywność społeczną, aby móc elastycznie 

reagować na ten element w trakcie 

wdrażania LSR. Rekomendacja dotyczy 

działania systemowego dotyczącego 

wprowadzenia mechanizmu elastycznej 

Kwestia badania ewaluacyjnego mid-term 

zostanie uwzględniony w planie monitoringu 

i ewaluacji nowej LSR.  
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możliwości dokonania zmian w LSR w 

perspektywie średniookresowej np. po 

przeprowadzeniu ewaluacji mid-term. 

3. Wsparcie w zakresie edukacji społeczności 

lokalnej i podnoszeniu wiedzy, kompetencji 

i umiejętności osób zaangażowanych we 

wdrażanie LSR powinno być kontynuowane 

w kolejnym okresie i uwzględnione w 

kolejnej LSR. Zakres tego wsparcia, ze 

względu na jego dużą skuteczność, 

powinien być podobny do wsparcia w 

okresie badanym.  

Kwestie związane z edukacją społeczności 

lokalnej i podnoszenie wiedzy, kompetencji i 

umiejętności osób zaangażowanych we 

wdrażanie LSR, wzięto pod uwagę przy 

tworzeniu narzędzi diagnozy obszaru LSR 

oraz przedmiotowe kwestie podjęto w 

trakcie realizacji partycypacyjnych form 

diagnozowania obszaru LSR, która to 

diagnoza stanie się podstawą dla kształtu 

celów, przedsięwzięć, działań i wskaźników 

nowej LSR.   

4. W kontekście skuteczność działań 

promocyjnych obszaru LSR, w tym 

produktów i usług lokalnych 

rekomendowany jest, w kontekście 

wysokiej potrzeby, przegląd narzędzi 

promocji obszaru, tak aby jeszcze bardziej 

zwiększyć skuteczność działań 

promocyjnych obszaru LSR, w tym 

produktów i usług lokalnych 

Obszar działań promocyjnych, w tym 

produktów i usług lokalnych został 

uwzględniony przy tworzeniu narzędzi 

diagnozy obszaru LSR oraz przedmiotowe 

kwestie podjęto w trakcie realizacji 

partycypacyjnych form diagnozowania 

obszaru LSR, która to diagnoza stanie się 

podstawą dla kształtu celów, przedsięwzięć, 

działań i wskaźników nowej LSR.   

5. W zakresie wpływu wdrażania LSR i działań 

LGD na rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze, sugeruje się, aby zweryfikować 

działania mające na celu rozwój 

przedsiębiorczości lub rozbudować zakres 

form wsparcia w tym zakresie. Kluczowym 

w tym zakresie wydają się być rozwiązania 

systemowe dostosowane przez LGD do 

lokalnej specyfiki obszaru. 

Obszar wpływu wdrażania LSR i działań LGD 

na rozwój przedsiębiorczości został 

uwzględniony przy tworzeniu narzędzi 

diagnozy obszaru LSR oraz przedmiotowe 

kwestie podjęto w trakcie realizacji 

partycypacyjnych form diagnozowania 

obszaru LSR, która to diagnoza stanie się 

podstawą dla kształtu celów, przedsięwzięć, 

działań i wskaźników nowej LSR.  Podjęto 

działania będące w zakresie działania LGD. 

Przedmiotowa rekomendacja ma swój 

wymiar systemowy, na który LGD nie ma 

wpływu.  
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6. W tematyce rozwoju turystyki i dziedzictwa 

kulturowego na obszarze, niezbędne jest 

wzmocnienie tego obszaru. Wskazuje się, 

że kluczowe zmiany powinny dotyczyć 

kształtu form wsparcia, zmiany sposobu 

finansowania, ograniczonego zakresu 

interesariuszy, gdzie przeważającymi są 

JST. W związku z tymi kwestiami, zasadnym 

wydaje się weryfikacja systemowo 

określonych form wsparcia oraz 

weryfikacja obszaru pod kątem potrzeb w 

w/w zakresie tematycznym. 

Obszar rozwoju turystyki i dziedzictwa 

kulturowego na obszarze został 

uwzględniony przy tworzeniu narzędzi 

diagnozy obszaru LSR oraz przedmiotowe 

kwestie podjęto w trakcie realizacji 

partycypacyjnych form diagnozowania 

obszaru LSR, która to diagnoza stanie się 

podstawą dla kształtu celów, przedsięwzięć, 

działań i wskaźników nowej LSR.  Podjęto 

działania będące w zakresie działania LGD. 

Przedmiotowa rekomendacja ma swój 

wymiar systemowy, na który LGD nie ma 

wpływu. 

7. Wsparcie w zakresie poprawy 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 

kulturalnej wymaga dostosowania form 

wsparcia do szerszego grona 

interesariuszy. W kontekście natomiast 

skuteczności tego wsparcia zauważono, 

konieczność rewizji dotychczasowych form 

wsparcia i interesariuszy procesu. 

Sumarycznie wsparcie oceniono jako 

znaczące, wskazując na konieczne, 

niewielkie usprawnienia w zakresie kształtu 

możliwych do realizacji przez LGD form 

wsparcia. Modyfikacje w pierwszej 

kolejności powinny mieć charakter 

systemowy i powinny zostać dostosowane 

przez LGD do lokalnej specyfiki obszaru 

LSR. 

Obszar poprawy infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej został 

uwzględniony przy tworzeniu narzędzi 

diagnozy obszaru LSR oraz przedmiotowe 

kwestie podjęto w trakcie realizacji 

partycypacyjnych form diagnozowania 

obszaru LSR, która to diagnoza stanie się 

podstawą dla kształtu celów, przedsięwzięć, 

działań i wskaźników nowej LSR.  Podjęto 

działania będące w zakresie działania LGD. 

Przedmiotowa rekomendacja ma swój 

wymiar systemowy, na który LGD nie ma 

wpływu. 

8. Wsparcie w zakresie zachowania lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego, 

przyrodniczego i turystycznego uznać 

należy za konieczne, jednakże z 

uwzględnieniem dostosowania form 

wsparcia do  szerszego grona 

interesariuszy. Sumarycznie wsparcie 

Obszar zachowania lokalnego dziedzictwa 

kulturowego, historycznego, przyrodniczego i 

turystycznego został uwzględniony przy 

tworzeniu narzędzi diagnozy obszaru LSR 

oraz przedmiotowe kwestie podjęto w 

trakcie realizacji partycypacyjnych form 

diagnozowania obszaru LSR, która to 
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oceniono jako znaczące, wskazując na 

konieczne, niewielkie usprawnienia w 

zakresie kształtu możliwych do realizacji 

przez LGD form wsparcia. Modyfikacje w 

pierwszej kolejności powinny mieć 

charakter systemowy  i powinny zostać 

dostosowane przez LGD do lokalnej 

specyfiki obszaru LSR. 

diagnoza stanie się podstawą dla kształtu 

celów, przedsięwzięć, działań i wskaźników 

nowej LSR.  Podjęto działania będące w 

zakresie działania LGD. Przedmiotowa 

rekomendacja ma swój wymiar systemowy, 

na który LGD nie ma wpływu. 

9. W zakresie działań na rzecz osób powyżej 

50. roku życia stwierdzono konieczność 

zbadania oczekiwań tej grupy i doboru 

narzędzi wsparcia dla tej grupy 

defaworyzowanej. Badanie potwierdziło, iż 

celowość wsparcia w kontekście osób 

powyżej 50 roku życia, została osiągnięta, 

lecz potrzebne są drobne modyfikacje. w 

zakresie form wsparcia dla tej grupy, co ma 

zarówno wymiar systemowy, jak i wymiar 

lokalny, w kontekście badania oczekiwań 

tej grupy defaworyzowanej. 

Zagadnienia dotyczące badania potrzeb 

grupy osób powyżej 50. roku życia wzięto 

pod uwagę przy tworzeniu narzędzi diagnozy 

obszaru LSR oraz uwzględniono tą kwestię 

przy realizacji partycypacyjnych form 

diagnozy obszaru. Wyniki kompleksowego 

badania zdecydują, czy przedmiotowa grupa 

będzie zdefiniowaną grupą defaworyzowaną 

w ramach nowego LSR. 

10. W kontekście oceny działań na rzecz osób 

młodych w wieku 18 – 25 lat, stwierdzono 

konieczność kontynuowania wsparcia dla 

tej grupy, sugerując, iż grupa ta powinna 

zostać wskazana jako grupa 

defaworyzowana. 

Zagadnienia dotyczące badania potrzeb 

grupy osób młodych w wieku 18 – 25 lat 

wzięto pod uwagę przy tworzeniu narzędzi 

diagnozy obszaru LSR oraz uwzględniono tą 

kwestię przy realizacji partycypacyjnych form 

diagnozy obszaru. Wyniki kompleksowego 

badania zdecydują, czy przedmiotowa grupa 

będzie zdefiniowaną grupą defaworyzowaną 

w ramach nowego LSR. 

11. W odniesieniu do oceny działań na rzecz 

kobiet stwierdzono konieczność 

oddziaływania na tą grupę w kolejnym 

okresie. Sugeruje to, iż należałoby tą grupę 

wskazać jako grupę defaworyzowaną. 

Zagadnienia dotyczące badania potrzeb 

grupy kobiet wzięto pod uwagę przy 

tworzeniu narzędzi diagnozy obszaru LSR 

oraz uwzględniono tą kwestię przy realizacji 

partycypacyjnych form diagnozy obszaru. 

Wyniki kompleksowego badania zdecydują, 

czy przedmiotowa grupa będzie 

zdefiniowaną grupą defaworyzowaną w 
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ramach nowego LSR. 

12. W zakresie oceny działań na rzecz dzieci i 

młodzieży stwierdzono konieczność 

oddziaływania na tą grupę w kolejnym 

okresie. Sugeruje to, iż należałoby tą grupę 

wskazać jako grupę defaworyzowaną. 

Zagadnienia dotyczące badania potrzeb 

grupy dzieci i młodzieży wzięto pod uwagę 

przy tworzeniu narzędzi diagnozy obszaru 

LSR oraz uwzględniono tą kwestię przy 

realizacji partycypacyjnych form diagnozy 

obszaru. Wyniki kompleksowego badania 

zdecydują, czy przedmiotowa grupa będzie 

zdefiniowaną grupą defaworyzowaną w 

ramach nowego LSR. 

13. W odniesieniu do oceny działań na rzecz 

osób z wykształceniem co najwyżej 

średnim stwierdzono konieczność 

oddziaływania na ta grupę w kolejnym 

okresie. Sugeruje to, iż należałoby tą grupę 

wskazać jako grupę defaworyzowaną. 

Zagadnienia dotyczące badania potrzeb osób 

z wykształceniem co najwyżej średnim, 

wzięto pod uwagę przy tworzeniu narzędzi 

diagnozy obszaru LSR oraz uwzględniono tą 

kwestię przy realizacji partycypacyjnych form 

diagnozy obszaru. Wyniki kompleksowego 

badania zdecydują, czy przedmiotowa grupa 

będzie zdefiniowaną grupą defaworyzowaną 

w ramach nowego LSR. 

14. W kontekście oceny działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych stwierdzono 

konieczność oddziaływania na ta grupę w 

kolejnym okresie. Sugeruje to, iż 

należałoby tą grupę wskazać jako grupę 

defaworyzowaną. 

Zagadnienia dotyczące badania potrzeb osób 

niepełnosprawnych wzięto pod uwagę przy 

tworzeniu narzędzi diagnozy obszaru LSR 

oraz uwzględniono tą kwestię przy realizacji 

partycypacyjnych form diagnozy obszaru. 

Wyniki kompleksowego badania zdecydują, 

czy przedmiotowa grupa będzie 

zdefiniowaną grupą defaworyzowaną w 

ramach nowego LSR 

15. Odnosząc się do wpływu LSR na poziom 

ubóstwa i wykluczenia  społecznego, 

stwierdzono konieczność oddziaływania na 

niwelowanie poziomu ubóstwa i 

wykluczenia społecznego w przyszłym 

okresie. Sugeruje to, iż należałoby ten 

zakres wsparcia ująć w celach, 

przedsięwzięciach i wskaźnikach przyszłej 

Zagadnienia dotyczące niwelowania poziomu 

ubóstwa i wykluczenia  społecznego wzięto 

pod uwagę przy tworzeniu narzędzi diagnozy 

obszaru LSR oraz uwzględniono tą kwestię 

przy realizacji partycypacyjnych form 

diagnozy obszaru. Wyniki kompleksowego 

badania zdecydują, czy przedmiotowa 

kwestia ujęta zostanie w celach, 
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LSR. przedsięwzięciach, działaniach i wskaźnikach 

nowej LSR.  

16. W związku oceną wpływu działań LGD i 

realizacji LSR, na poprawę komunikacji 

pomiędzy różnymi aktorami, budowanie 

powiązań i sieciowanie, należy zwiększyć 

partycypacyjny charakter tworzenia nowej 

LSR oraz jej wdrażania w przyszłym okresie. 

Ponadto należy zwiększyć zaangażowanie 

różnych aktorów we wdrażanie LSR i 

wzrost ich aktywności na obszarze. 

W obszarze tym na etapie tworzenia nowego 

LSR zaplanowano różnorodne i 

wieloaspektowe badania opierające się na 

metodach partycypacyjnych. Badania miały 

charakter grupowy jak i indywidualny. W 

trakcie badań zadbano o reprezentatywność, 

w taki sposób aby różni aktorzy mogli wziąć 

w nich udział. Ma to przełożyć się lepszą 

reprezentatywność treści nowej LSR, a co za 

tym idzie za zwiększeniem partycypacji na 

etapie wdrążania LSR.  

17. W zakresie komplementarności 

realizowanych inwestycji zaleca się 

skonstruowanie matrycy logicznej dla 

przyszłego okresu, która uwzględniać 

będzie aspekt komplementarności 

projektów na etapie wdrażania LSR. 

Kwestia komplementarności zostanie 

uwzględniona podczas tworzenia matrycy 

logicznej nowej LSR. 

 

 


