
MONITORING I EWALUACJA LSR
KRZYSZTOF STRZELECKI, 18.04.2017
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PLAN SZKOLENIA

Godziny Tematyka

10:00 – 12:00 Obowiązki wynikające z aktów prawnych, wytycznych, umowy o dofinansowanie

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 14:00 Czym jest ewaluacja i monitoring

14:00 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:30
Omówienie zapisów w lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dwie Rzeki w zakresie ewaluacji

i monitoringu

16:30 – 16:45 Przerwa kawowa

16:45 – 17:45
Ćwiczenia – opracowanie przykładowych dokumentów do prowadzenia w LGD Dwie

Rzeki ewaluacji i monitoringi

17:45 – 18:00 Podsumowanie szkolenia
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WYMOGI DOTYCZĄCE EWALUACJI I MONITORINGU 
WYNIKAJĄCE Z AKTÓW PRAWNYCH, WYTYCZNYCH, 
UMOWY
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ROZPORZĄDZENIE NR 1303/2013

• Artykuł 33 Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

• 1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawiera 

przynajmniej następujące elementy:

• f) opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii 

wykazujący potencjał lokalnej grupy działania do realizacji strategii oraz opis 

szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji;
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ROZPORZĄDZENIE NR 1303/2013

• Artykuł 34 Lokalne grupy działania

• 3. Zadania lokalnych grup działania obejmują:

• g) monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz 

przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą 

strategią.
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USTAWY

• Ustawa PS - o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

• Ustawa RLKS - o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

• Ustawa PROW - o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

• Ustawa EFMR - o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
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LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

• Kwestia monitoringu i ewaluacji opisana jest w rozdziale XI Lokalnej Strategii Rozwoju. 

• Zgodnie z wytycznymi w rozdziale tym powinna być przedstawiona ogólna charakterystyka 
zasad i procedur dokonywania ewaluacji oraz monitorowania wskazująca główne elementy 
podlegające badaniom oraz podmioty dokonujące ewaluacji i monitorowania (wewnętrzne 
czy zewnętrzne). 

• Ponadto załącznikiem do LSR powinny być procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu 
wskazujące m.in.: 

• elementy funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji 

• elementy wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji 

• elementy, które LGD zamierza monitorować 

• kryteria, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja funkcjonowania LGD i realizacji LSR 

• czas, sposób i okres objęty pomiarem. 
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PORADNIK

• Bardziej szczegółowo kwestie monitoringu i ewaluacji porusza Poradnik dla 

Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2020 wydany przez Departament Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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PORADNIK

• Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji 

ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu 

realizacji strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym, którego celem jest 

uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności 

wdrażanej strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej 

zatwierdzonymi założeniami i celami.
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PROCES MONITORINGU POWINIEN OBEJMOWAĆ:

• a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: 

• analizie stopnia osiągania mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników wykonalności 

celów strategii, 

• monitorowaniu operacyjnym na podstawie bezpośrednich rozmów z beneficjentami i 

wizji lokalnych na miejscu realizacji operacji, 

• wykorzystaniu partycypacyjnych metod ewaluacji (tj. angażowaniu społeczności lokalnej 

w proces ewaluacji);

• b) monitorowanie wydatkowania środków na poszczególne operacje i 

działania własne LGD.
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PORADNIK

• Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, 

planu, działania (eksperymentu) bądź obiektu (programu komputerowego, 

programu nauczania, rozwiązania technicznego) z punktu widzenia przyjętych 

kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. 

• Jednym z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych lub spodziewanych 

efektów realizacji danej interwencji publicznej. 

• Ewaluacja jest zatem próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy nasze działania 

przyniosły efekty (lub czy je przyniosą w przypadku ewaluacji ex-ante).
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PORADNIK

• Funkcjonowanie LGD powinno być na bieżąco monitorowane i poddawane 

badaniom ewaluacyjnym w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności 

działań. 

• Ewaluacja będzie niezbędna do sprawnego wydatkowania środków 

publicznych w ramach LSR, a także do szybkiego reagowania na zmieniające 

się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego na terenie LGD.
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PORADNIK
KLUCZOWE KWESTIE ODNOŚNIE KRYTERIÓW EWALUACJI

• Trafność/adekwatność/odpowiedniość – stopień, w jakim przyjęte cele projektu 
odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem i/lub realnym 
potrzebom beneficjentów.

• Efektywność/wydajność – ocena poziomu „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek 
poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów, przy czym przez nakłady 
rozumie się zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas.

• Skuteczność – ocena stopnia, na ile cele przedsięwzięcia, zdefiniowane na etapie 
programowania, zostały osiągnięte.

• Użyteczność – stopień zaspokojenia potrzeb beneficjentów w wyniku osiągnięcia rezultatów 
podejmowanych operacji.

• Trwałość – ocena faktu, czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać do 
zakończenia finansowania zewnętrznego oraz czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego 
projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju.
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EWALUACJA A MONITORING

Pomimo wielu wspólnych cech, ewaluacja nie jest monitoringiem – zadaniem 

monitoringu jest jedynie „rejestrowanie” najbardziej bezpośrednich efektów 

wdrażania (produktów), podczas gdy ewaluacja pozwala na ustalenie związków 

pomiędzy podjętymi działaniami, a uzyskanymi efektami, zwłaszcza w ujęciu 

średnio i długookresowym (rezultaty).
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UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ

• Zobowiązania Stron

• § 5. ust. 1: LGD zobowiązuje się do:

• 1) osiągnięcia wynikających z LSR celów i wskaźników;

• 6) prowadzenia na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub 
oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, 
w tym nazwy programu, w zakresie którego udzielono doradztwa, a także naboru, 
którego dotyczy i numeru zawartej umowy;

• 7) przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 6 wraz 
z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie 
wyboru operacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w 
§7;
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UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ

• Zobowiązania Stron

• § 5. ust. 1: LGD zobowiązuje się do:

• 23) monitorowania realizacji LSR, w szczególności poprzez:

• a) monitorowanie wskaźników realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć,

• b) opracowanie i udostępnienie beneficjentom w szczególności na stronie internetowej LGD 

formularza ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR,

• c) składanie Zarządowi Województwa do dnia 31 stycznia każdego roku realizacji LSR 

sprawozdania z realizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu udostępnionym przez Zarząd 

Województwa, a w przypadku pierwszego roku realizacji LSR – w terminie wskazanym przez 

Zarząd Województwa; 16



UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ

• Zobowiązania Stron

• § 5. ust. 1: LGD zobowiązuje się do:

• 25) niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o okolicznościach 

mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz niezwłocznego powiadamiania 

Zarządu Województwa o zmianie swoich danych zawartych w umowie;

• 26) współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, o której mowa w art. 55 

ustawy PROW oraz Komitetami Monitorującymi PROW, PO RYBY lub RPO, w 

szczególności w zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji LSR;
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UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ

• § 6. Zarząd Województwa zobowiązuje się do:

• 1) dokonywania oceny racjonalności harmonogramu (realizacji planu komunikacji), o którym 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 27 umowy, w szczególności poprzez weryfikację adekwatności działań 
komunikacyjnych do wskaźników realizacji tych działań, a także adekwatności planowanych 
efektów działań komunikacyjnych do budżetu tych działań, w terminie 14 dni od jego 
złożenia przez LGD;

• 2) przeprowadzania analizy sprawozdań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy, 
polegającej na weryfikacji zgodności danych zawartych w tych sprawozdaniach z LSR, 
umową oraz innymi dokumentami LGD, w terminie 30 dni od dnia złożenia. Po uzyskaniu 
wyjaśnień od LGD w zakresie informacji zawartych w tych sprawozdaniach, Zarząd 
Województwa może wydać LGD zalecenia mające na celu poprawę działalności LGD i 
realizacji LSR, z podaniem terminu ich wdrożenia; 18



UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ

• § 6. Zarząd Województwa zobowiązuje się do:

• 3) dokonywania oceny zmian umowy, o które wnioskuje LGD, biorąc pod uwagę 

racjonalność i zasadność tych zmian, a także warunki, o których mowa w § 10;

• 4) wyznaczania terminu i przeprowadzenia oceny efektywności realizacji LSR, o 

której mowa w § 5 ust. 1 pkt 17;

• 6) przeprowadzania kontroli w LGD nie rzadziej niż raz w roku w celu potwierdzenia 

wykonywania przez LGD zobowiązań określonych w § 5, w zakresie określonym 

przez Zarząd Województwa;
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UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ

• § 7. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy i do współpracy z Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mającej na celu zapewnienie właściwej 

obsługi oraz monitorowania postępowania w sprawie wyboru operacji 

finansowanych w ramach RPO, PROW lub PO RYBY 2014-20201 dotyczącej w 

szczególności:

• 6) gromadzenia i przekazywania danych związanych z realizacją powierzonych zadań 

LGD, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu prowadzonego przez LGD w 

zakresie danych, które nie będą dostępne dla Zarządu Województwa lub Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ
• Wykonanie umowy § 8.

• 1. Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:

• 1) nie osiągnie co najmniej 20% poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 
2016 – 2018, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach RPO dodatkowo nie osiągnie 85% wartości 
wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania, przewidzianej do osiągnięcia do końca 2018 roku lub

• 2) nie wykorzysta co najmniej 20% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, a w 
przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie 

• a) w ramach PROW dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

• – 10% środków finansowych na realizację LSR na operacje dedykowane w LSR grupom defaworyzowanym,

• – 20% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie miejsc pracy,

• b) w ramach PO RYBY dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

• – 20% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw

• – kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu ulega obniżeniu o 10 % oraz o różnicę pomiędzy 
poziomem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach 
danego programu, określonym w pkt. 2, a faktycznym poziomem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na 
wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego programu. 
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UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ

• 2. Jeżeli do 31 grudnia 2021 roku LGD:

• 1) nie osiągnie co najmniej 85% poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w LSR, a 

w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach RPO nie osiągnie ponadto 100% wartości wskaźników produktu 

ujętych w Ramach Wykonania, przewidzianej do osiągnięcia do końca 2021 roku lub

• 2) nie wykorzysta co najmniej 50% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, a w 

przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach:

• a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

• – 30% środków finansowych na realizację LSR na operacje dedykowane w LSR grupom defaworyzowanym,

• – 50% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie miejsc pracy

• b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

• – 50% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw

• – obniżeniu o 30% ulega kwota niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji 

w ramach LSR w ramach danego programu.
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UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ

• 3. Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:

• 1) osiągnie poziom co najmniej 50% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w 
latach 2016 – 2018, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach RPO dodatkowo zrealizuje w co 
najmniej 85%, wskaźniki ujęte w Ramach Wykonania;

• 2) wykorzysta co najmniej 40% środków finansowych na realizację LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje 
finansowanie w ramach PROW dodatkowo wykorzysta:

• a) 20% środków finansowych na realizację LSR na operacje dedykowane w LSR grupom defaworyzowanym i

• b) 40% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie miejsc pracy oraz

• 3) zrealizuje zobowiązania określone w niniejszej umowie

• – kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu może zostać podwyższona maksymalnie o 
kwotę stanowiącą 20% kwoty środków, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, o ile dostępne są środki finansowe 
w ramach danego programu – proporcjonalnie do potrzeb zgłoszonych przez LGD. 23



FAQ – MINISTERSTWO ROLNICTWA

• Czy istnieje katalog kryteriów ewaluacyjnych które powinna zastosować LGD 

w kryterium 15?

• Nie ma katalogu kryteriów ewaluacyjnych, LGD wybiera takie, które w 

szerokim aspekcie będą wskazywały na sposoby monitoringu LSR, analizy 

realizacji założonych w LSR wskaźników i informowały o niezrealizowanych 

obszarach tym samym wskazując na konieczność interwencji w danym 

obszarze.
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WYTYCZNE W ZAKRESIE EWALUACJI POLITYKI 
SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020
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EWALUACJA
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DEFINICJA EWALUACJI

• Ewaluacja stała się jednym z narzędzi doskonalenia realizacji projektów finansowanych ze 
środków strukturalnych Unii Europejskiej. Poprzez obserwację procesu i identyfikację 
popełnianych błędów uruchamia pracę nad ich eliminacją z dalszych działań. W 
dokumentach unijnych znajduje się obowiązująca definicja tego procesu. 

• „Ewaluacja jest definiowana, jako osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany 
przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, 
trafności  i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być 
zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na 
specjalnie w tym celu zebranych  i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej 
metodologii”
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INNE DEFINICJE EWALUACJI:

• Systematyczne badanie wartości projektu, z zastosowaniem określonych przyjętych 

kryteriów, mające na celu jego usprawnienie, rozwój lub lepsze zrozumienie.

• Zbieranie, analiza, interpretacja oraz komunikowanie informacji na temat znaczenia i 

wartości projektu przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych.

• Relacjonowanie przebiegu oraz wyników działań zarówno z pozytywnej jak i negatywnej 

strony.

• Ewaluacja to zbieranie, analiza oraz interpretacja danych na temat znaczenia i wartości 

tego, co podlega badaniu, przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla 

zainteresowanych.
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EWALUACJA SŁUŻY PROCESOWI UCZENIA SIĘ
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CELE EWALUACJI

• badanie jakości projektu, stopnia osiągania rezultatów

• stałe ulepszanie skuteczności i efektywności projektu

• wspomaganie procesu podejmowania decyzji

• identyfikacja słabych i mocnych stron projektu

• obiektywna ocena projektu na wszystkich jego etapach

• sygnalizowanie problemów

• ocena wartości podjętych działań projektowych,

• określanie stopnia zgodności realizacji projektu z założeniami

• badanie potrzeb

• zwiększanie profesjonalizmu świadczonych usług
30



ZADANIA EWALUACJI

• Ewaluacja powinna usprawniać realizację projektu. W związku z tym, należy 

zastanowić się w czym ewaluacja ma być nam przydatna i jakich informacji 

potrzebujemy, aby usprawnić projekt i zbadać jego efekty.

• Ewaluacja, która poddaje ocenie nasz projekt aby ocenić skuteczność 

podejmowanych w nim działań, powinna dostarczyć nam informację, w jaki 

sposób różne grupy korzystają z oferowanej pomocy i czy realizacja projektu 

przynosi konkretne efekty.
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RODZAJE EWALUACJI ZE WZGLĘDU NA MOMENT 
PRZEPROWADZENIA BADANIA

• Ewaluacja ex ante – ocena przeprowadzana przed wdrożeniem interwencji, na 
etapie jej projektowania. Odnosi się głównie do logiki interwencji, ocenia trafność, 
spójność oraz przewidywaną skuteczność i efektywność interwencji publicznej. 

• Ewaluacja ex post – badanie przeprowadzane po zakończeniu realizacji interwencji, 
którego zadaniem jest podsumowanie i ocena jej przebiegu oraz efektów. 
Identyfikuje czynniki wpływające na sukces lub niepowodzenie interwencji. 
Najczęściej stosowane w ewaluacji ex post kryteria to: skuteczność, efektywność, 
użyteczność, trwałość. 

• Ewaluacja ad hoc – badanie nierealizowane w oparciu o plan ewaluacji. Ewaluacje 
takie są realizowane w sytuacji wystąpienia wcześniej nieprzewidzianej potrzeby 
informacyjnej. 32



RODZAJE EWALUACJI ZE WZGLĘDU NA MOMENT 
PRZEPROWADZENIA BADANIA

• Ewaluacja mid-term – ocena przeprowadzana w połowie okresu wdrażania 

interwencji publicznej, np. programu. 

• Ewaluacja on-going / Ewaluacja bieżąca – ocena przeprowadzona podczas 

realizacji interwencji. 

• mogą doprowadzić do modyfikacji realizacji projektu oraz aktualizacji 

przyjętych założeń

• nie należy mylić ich z monitoringiem, gdyż ich zadaniem jest dokonanie 

pogłębionej oceny wybranych problemów
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RODZAJE EWALUACJI ZE WZGLĘDU NA POZIOM 
UMIEJSCOWIENIA PODMIOTU PROWADZĄCEGO 
EWALUACJĘ 

• Ewaluacja wewnętrzna – ocena przeprowadzana przez ewaluatora funkcjonującego 

w ramach instytucji odpowiedzialnej za realizację interwencji publicznej np. 

programu, z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych. 

• Ewaluacja zewnętrzna – ocena interwencji publicznej przeprowadzana przez 

ewaluatorów nienależących do instytucji odpowiedzialnej za jej realizację. 

• Ewaluacja hybrydowa – ewaluacja, w ramach której działania badawcze 

wykonywane są zarówno przez ewaluatora wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 

• Ewaluator – osoba lub grupa osób (zespół) przeprowadzająca ewaluację. 
34
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KRYTERIA EWALUACJI:

• Trafność/adekwatność – stopień, w jakim przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom 
w obszarze objętym projektem i/lub realnym potrzebom beneficjentów (zastosowanie: ewaluacja ex-ante, 
mid-term i on-going).

• Efektywność/wydajność – ocena poziomu „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów 
do uzyskanych wyników i rezultatów, przy czym przez nakłady rozumie się zasoby finansowe, ludzkie i 
poświęcony czas (zastosowanie: ewaluacja ex-ante, mid-term, on-going, ex-post).

• Skuteczność – ocena stopnia, na ile cele przedsięwzięcia, zdefiniowane na etapie programowania, 
zostaną/zostały osiągnięte (zastosowanie: ewaluacja ex-ante, mid-term, on-going, ex-post).

• Użyteczność – stopień zaspokojenia potrzeb beneficjentów w wyniku osiągnięcia rezultatów podejmowanych 
operacji (zastosowanie: ewaluacja on-going, ex-post).

• Trwałość – ocena faktu, czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać do zakończenia 
finansowania zewnętrznego oraz czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na 
procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju (zastosowanie: ewaluacja ex-post).
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KRYTERIUM:1 TRAFNOŚĆ
(TRAFNOŚĆ/ADEKWATNOŚĆ)

• Czy przyjęte cele i zastosowane narzędzia są adekwatne? 

• Czy spodziewane efekty programu/projektu odpowiadają potrzebom beneficjentów 

końcowych i dostarczają właściwych rozwiązań problemów w docelowych 

obszarach lub sektorach?

• Czy należy kontynuować interwencję w jej obecnym kształcie, czy zmienić ją w 

dużym stopniu lub pozwolić zakończyć w obecnym kształcie, ale bez dalszej 

kontynuacji podobnych przedsięwzięć?

• W jakim stopniu cele interwencji odpowiadają potrzebom danej społeczności?
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KRYTERIUM 2. EFEKTYWNOŚĆ 

• Efektywność koncentruje się na stosunku pomiędzy wynikami, rezultatami i/lub 

oddziaływaniem i środkami (w szczególności środkami finansowymi) 

przeznaczonymi do ich uzyskania. 

• Jak zróżnicowane działania w ramach dostępnych środków przełożyły się na 

planowane wyniki pod względem jakości i ilości. 

• Zasadnicze pytanie brzmi „czy wykonanie było dobre” i przez to dotyczy kwestii 

stosunku jakości do ceny. 

• Na ile możliwe było osiągnięcie zakładanych celów niższym kosztem? 
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KRYTERIUM 3. SKUTECZNOŚĆ 

• Czy grupy docelowe rzeczywiście odniosły korzyści z udzielonej pomocy?

• Porównuje to, co zostało zrobione z tym, co było pierwotnie planowane, na przykład 

faktyczne wyniki i rezultaty z oczekiwanymi lub szacowanymi wynikami i rezultatami i /lub 

oddziaływaniem. 

• Jakie zmiany nastąpiły w wyniku realizacji projektu - oceniając rzeczywiste i planowane 

korzyści osiągnięte przez beneficjentów w ramach realizacji projektu.

• Które z użytych instrumentów były najbardziej skuteczne? 

• Czy można byłoby osiągnąć lepsze efekty przy użyciu innych narzędzi, jeżeli tak to jakich? 
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KRYTERIUM 4. UŻYTYECZNOŚĆ/ODDZIAŁYWANIE 

• Odnosi się do bezpośrednich i niebezpośrednich efektów programu lub projektu –
pozytywnych i negatywnych zmian spowodowanych przez przedsięwzięcie. 

• Odzwierciedla stopień, w jakim korzyści odniesione przez docelowych beneficjentów 
wywarły szerszy, ogólny wpływ, przy założeniu, że projekt jest zazwyczaj tylko jednym z 
licznych elementów przyczyniających się do powstania ogólnego efektu. 

• Oddziaływanie określa związek pomiędzy celem przedsięwzięcia i korzyściami osiągniętymi 
przez beneficjentów oraz ocenę ich wpływu na określoną grupę ludzi w danym 
sektorze/regionie/kraju.

• Analiza, która powinna mieć charakter ilościowy i jakościowy powinna brać pod uwagę fakt, 
że jest to kryterium stopnia osiągnięcia celów ogólnych.
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KRYTERIUM 5. TRWAŁOŚĆ  

• Czy produkty i osiągnięcia przedsięwzięcia na poziomie celów szczegółowych będą 

kontynuowane po zakończeniu finansowania zewnętrznego?

• Czy długoterminowe oddziaływanie na szerszy proces rozwoju może być trwałe na 

poziomie sektora, regionu czy też całego kraju?

• Kwestie horyzontalne, takie jak równouprawnienie płci, wpływ na stan środowiska 

naturalnego i dobre zarządzanie lub inne kwestie międzysektorowe, takie jak 

likwidacja ubóstwa, mają wpływ na trwałość od początku przedsięwzięcia

• W jakim stopniu efekty będą osiągalne po zakończeniu programu/projektu?
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METODY EWALUACJI

Dla uzyskania wiarygodnych wyników przeprowadzonych badań oraz udzielenia pełnej 
odpowiedzi na postawione pytania badawcze i weryfikację hipotez, należy 
przeprowadzić wieloetapowe badania łącząc analizę różnych rodzajów danych oraz 
różnorodnych metod badawczych tzn. zastosowanie triangulacji, rozumianej jako 
zwielokrotnienie:

• metod i technik badawczych (triangulacja metodologiczna - polegająca na 
kontrolowaniu spójności wniosków formułowanych przy wykorzystaniu różnych 
metod gromadzenia danych),

• źródeł informacji (triangulacja źródeł informacji - polegająca na zwielokrotnieniu 
źródeł informacji w ramach tej samej metody ich gromadzenia).
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METODY BADAWCZE

• Ewaluator w trakcie badań wykorzystuje metody badań jakościowych i ilościowych.

• W ramach badania jakościowego wykorzystuje się analizę danych zastanych oraz różne formy 
wywiadów (FGI - Focus Group Interview, indywidualne wywiady pogłębione, wywiady 
eksperckie). 

• Część ilościowa natomiast opiera się na badaniu ankietowym z wykorzystaniem techniki 
CAWI/CATI/CAPI (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) i umożliwi otrzymanie istotnych 
informacji od respondentów przy zachowaniu szybkości realizacji i niskich kosztów badania. 

• Na etapie opracowywania narzędzi badawczych przestrzegać należy zasadę dostosowania 
terminologii do słownika respondentów. 

• Rzetelność zapewnia się dzięki formułowaniu pytań w zwięzły, jednoznaczny i zrozumiały sposób, 
przy zastosowaniu neutralnych sformułowań i prawidłowej kolejności zadawania pytań w celu 
uniknięcia sugerowania odpowiedzi. 44



WYBRANE TECHNIKI BADAWCZE
STOSOWANE W EWALUACJI
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ANALIZA DANYCH ZASTANYCH 
(DESK RESEARCH)

• Cechuje się szybkością i niskim kosztem realizacji, co stanowi dodatkowy atut przy wyborze tej 
techniki. 

• Analiza dokumentów będzie stanowiła ważny element badania, szczególnie w początkowym 
etapie, istotny dla dalszej konceptualizacji i operacjonalizacji badania. 

• W celu realizacji celów szczegółowych badania, ewaluator przeprowadza: 

• analizę dokumentów dotyczących realizacji projektów innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
wytycznych, dokumentacji projektowej oraz wszelkich dokumentów i opracowań wypracowanych w ramach 
projektu;

• analizę publikacji, raportów końcowych z poszczególnych, dokumentów dotyczących zakresu merytorycznego 
oddziaływania projektu;  

• analizę materiałów takich jak np. ankiety, karty obserwacji, dzienniki obecności, protokołów, pogłębione 
wywiady; ankiety on-line itd.
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ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY
(FGI  - FOCUS GROUP INTERVIEW)

• Zogniskowane wywiady grupowe to technika polegająca na przeprowadzeniu przez 

moderatora dyskusji wśród grupy fokusowej (przedstawicieli zespołu zarządzającego 

projektem, Forum konsultacyjnego, przedstawicieli grupy docelowej: użytkowników i 

odbiorców projektu) na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza. 

• Skład osobowy będzie przebiegał zgodnie z zasadą empowerment, wybór uczestników do 

grup docelowych badania fokusowego będzie oparty o kompetencje badanych oraz ich 

uczestnictwo w działaniach obejmujących przedmiot badania. 

• FGI dostarczy informacji nt. subiektywnych ocen badanych.
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ZALETY ZOGNISKOWANEGO WYWIADU 
GRUPOWEGO

• Między uczestnikami zachodzą interakcje i pojawia się dynamika grupowa. Korzystnie wpływa to 
na tempo oraz ilość uzyskiwanych danych. 

• Uczestnicy wywiadu przypominają sobie nawzajem różne sytuacje, w projekcie i dzięki temu 
możemy uzyskać więcej informacji o ich zadowoleniu lub jego braku. 

• J. M. Hess określa pozytywne aspekty wywiadu grupowego jako „5S” od pierwszych liter 
angielskich słów: synergy (synergia), snowballing (efekt kuli śniegowej dotyczący wypowiedzi 
respondentów), stimulation (stymulacja), security (bezpieczeństwo, które zapewnia obecność 
innych uczestników spotkania) oraz spontanity (spontaniczność zachowań).

• Korzystny jest również wpływ moderatora, który może uszczegółowić wypowiedź respondenta i 
upewnić się, że jasno ją wyraził. Jeśli na przykład badany stwierdzi, że nie jest zadowolony z 
udziału w projekcie, moderator dba aby respondent sprecyzował co konkretnie nie spełnia jego 
oczekiwań. 48



ZADANIA MONITORINGU TO:

2. Monitoring na potrzeby sprawozdawczości (raporty wewnętrzne i 

zewnętrzne). 

• Dane zebrane w trakcie procesu monitorowania są analizowane i 

wykorzystywane do przygotowywania raportów merytorycznych i 

finansowych zarówno na potrzeby samych realizatorów, w celu redystrybucji 

do zespołów wdrażających, jak i w celu opracowania i prezentacji 

wymaganych okresowych i końcowych sprawozdań zewnętrznych dla 

sponsora.
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OGRANICZENIA ZOGNISKOWANEGO WYWIADU 
GRUPOWEGO

• Często wymienianą wadą wywiadu fokusowego są stosunkowo wysokie koszty sesji 
(wynagrodzenie moderatora, upominki dla uczestników, wynajęcie sali oraz sprzętu itd.) w 
porównaniu np. do przeprowadzenia ankiety. 

• Należy jednak podkreślić, że w projekcie badawczym przeprowadza się znacznie mniej wywiadów 
grupowych niż ankiet w badaniach sondażowych a wywiad może dostarczyć znacznie więcej 
informacji. 

• Istnieje niebezpieczeństwo, że któryś z badanych zajmie pozycję lidera i narzuci swoją opinię 
innym lub większa część uczestników badania zdominuje mniejszość o odmiennych poglądach. 

• Gdy badamy satysfakcję klientów, może się zdarzyć, że większość respondentów danego wywiadu 
będzie bardzo zadowolona z produktu i nie pozwoli pozostałym wyrazić swoich krytycznych opinii. 

• Negatywny może być również wpływ moderatora, który jest w stanie manipulować dyskusją 
(często nieświadomie), aby osiągnąć wyniki pożądane przez zleceniodawcę. 50



ETAPY BADANIA FGI

• przygotowanie miejsca

• rekrutacja uczestników

• wybór moderatora

• opracowanie instrukcji (scenariusza)

• przegotowanie raportu końcowego
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EKSPERYMENT ASCHA

• Eksperyment Ascha – jeden z najsłynniejszych eksperymentów 

psychologicznych (właściwie serii eksperymentów), przeprowadzony przez 

Solomona Ascha w 1955 r. i dotyczący konformizmu.
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• Asch prosił ochotników, którzy zgłosili się do jego eksperymentu, aby jak 

najdokładniej przyjrzeli się trzem liniom (A, B, C) i zadecydowali, 

do której z nich najbardziej podobny jest odcinek X narysowany obok.

• W rzeczywistości odcinki X i C były tej samej długości, a badani nie 

mieli co do tego żadnych wątpliwości, jeśli siedzieli sami przed 

ekranem. W takich warunkach 98% badanych udzielała odpowiedzi:

"X jest najbardziej podobny do C".

• Odpowiedzi badanych dramatycznie zmieniały się, gdy badanie przeprowadzane było grupowo. 

Asch podstawiał 7 osób, które w przekonaniu rzeczywistej osoby badanej były także ochotnikami, 

choć naprawdę byli to wynajęci przez Ascha aktorzy. W pierwszych dwóch próbach (z innymi 

kartami niż ta przedstawiona na rysunku) aktorzy mieli udzielać prawidłowej odpowiedzi. W trzeciej 

próbie mieli natomiast mówić: "X jest najbardziej podobne do A". W takich warunkach ok. 2/3 

rzeczywistych osób badanych (a niekiedy nawet 3/4 w zależności od innych czynników) 

przynajmniej raz zmieniała zdanie i również twierdziła, że "X jest podobne do A" (badani 

przechodzili "próby spostrzegania" w grupie kilkakrotnie). 54



INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE 
(IDI - IN-DEPTH INTERVIEW)

• Indywidualne wywiady pogłębione są jedną z podstawowych technik badań jakościowych, 
polegają na indywidualnej rozmowie badacza z respondentem, mają założoną strukturę i cel.

• Stosowane są by uzyskać odpowiedzi na pytania "jak?" i "dlaczego?". 

• Badania jakościowe są bardziej elastyczne od pomiarów ilościowych, gdyż niedookreślająca 
konstrukcja narzędzi nie determinuje postaci wyników w takim stopniu, jak pomiar ilościowy

• Wywiady pogłębione mają ustalony schemat wątków tematycznych poruszanych w trakcie 
rozmowy. 

• Badanie to będzie prowadzone zgodnie ze wskazówkami opisanymi w scenariuszu wywiadu, 
będzie miało charakter częściowo ustrukturyzowany, gdzie punktem wyjścia będzie lista pytań, 
niemniej jednak dopuszczalne i wskazane będzie rezygnowanie z niektórych i generowanie 
nowych w trakcie rozmowy zależnie od jej przebiegu.
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SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY - BADANIE ANKIETOWE 
(CAWI - COMPUTER-ASSISTED WEB INTERVIEW)

• Sondaż diagnostyczny to metoda badań, która pozwoli na zgromadzenie informacji o 
interesujących problemach z zakresu funkcjonowania projektu od respondentów, którzy 
współpracowali przy realizacji projektów. 

• Dla osiągnięcia założonych celów wykorzystane zostanie badanie ankietowe techniką CAWI, 
prowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety udostępnionego respondentom w Internecie. 

• Silną stroną tego typu rozwiązań jest ograniczenie czasu i kosztów przygotowania badania i samej 
jego realizacji, a także wyłączenie ryzyka błędu czynnika ludzkiego przy kodowaniu udzielonych 
odpowiedzi do analizy.

• Badanie będzie miało charakter ilościowy, pytania zawarte w ankiecie w przeważającej ilości 
będą pytaniami zamkniętymi, pojawią się jednak również pytania półotwarte i otwarte. 

• Zgodnie z istotą metod ilościowych, ich wykorzystanie pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na 
podstawowe pytanie "ile?". 56



ZALETY CAWI

• najniższy koszt prowadzonych badań

• możliwość wypełnienia ankiety przez respondenta w dowolnym miejscu i 

czasie

• możliwość bezpośredniej kontroli nad uzyskiwanymi danymi przez 

zleceniodawcę

• szybkość realizacje badań

57



DOSTĘPNE NARZĘDZIA DO BADAŃ CAWI

• Formularze Google Forms - https://docs.google.com/forms/u/0/

• Web Ankieter - http://www.webankieter.pl/

• Interankieta - http://www.interankiety.pl/

• Zoho Survey - https://www.zoho.com/survey/
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ETAP 1. PLANOWANIE EWALUACJI 
– WSTĘPNY ZAKRES

Należy określić:

• cele ewaluacji – po co prowadzimy ewaluację? (np. zbadanie jakości 

przedsięwzięcia, słabych i mocnych stron projektu, doskonalenie kolejnych 

edycji szkoleń lub zaplanowania kolejnych projektów)

• odbiorców ewaluacji – kto będzie zainteresowany wynikami? 

• ewaluatora – kto będzie przeprowadzał ewaluację?
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ETAP 2. PROJEKTOWANIE EWALUACJI
– OPIS KONCEPCJI 

Projekt:

• Opis przedmiotu ewaluacji

• Sformułowanie pytań kluczowych (problemów)

• Określenie kryteriów ewaluacji

• Dobór metod badawczych

• Harmonogram realizacji ewaluacji

• Forma prezentacji wyników
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ETAP 3. GROMADZENIE I ZBIERANIE DANYCH 

• gromadzone są informacje, które posłużą do sporządzenia raportu

• etap może być wielokrotny, np. może okazać się, że po prezentacji wstępnej 

wersji raportu zakres dostarczonych informacji nie spełnia wszystkich 

oczekiwań i konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych, uzupełniających 

badań
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ETAP 4. ANALIZA DANYCH 

• analiza informacji zebranych na wcześniejszym etapie, zgodnie z ustaleniami 

poczynionymi na etapie planowania i projektowania ewaluacji 

• etap ten może być przeprowadzany wielokrotnie, np. po zebraniu określonej 

partii czy typów danych dokonuje się analizy i podsumowania, które staje się 

podstawą do dalszych prac badawczych
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ETAP 5. RAPORTOWANIE 

• Streszczenie raportu

• Spis treści

• Wprowadzenie

• Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu

• Opis wyników ewaluacji

• Wnioski i rekomendacje

• Aneksy (np. zastosowane narzędzia badawcze; tabele statystyczne; lista osób, z 
którymi z którymi przeprowadzono wywiady podczas badania)
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ETAP 6. POPULARYZACJA I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW 

• bieżące zarządzanie projektem

• cykliczne raportowanie do IZ

• tworzenie efektywniejszych koncepcji nowych projektów

• konferencje, seminaria, strony internetowe, publikacje („Dobre Praktyki”)
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MONITORING
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MONITORING

• Monitoring w praktyce projektowej to wewnętrzny mechanizm zarządzania 
projektem.

• Monitorowanie realizacji projektu jest integralną częścią codziennego zarządzania.

• Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i 
jakościowych informacji na temat wdrażania projektu w aspekcie finansowym i 
rzeczowym.

• Systematyczna obserwacja określonych wskaźników obrazujących postęp we 
wdrażaniu projektu, mająca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat 
zgodności przebiegu realizacji projektu z założonym harmonogramem i budżetem.
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CELE MONITORINGU

• pomiar postępu w realizacji projektu pod względem zaplanowanego 

budżetu, założeń, działań oraz rezultatów

• zbieranie danych do sprawozdań (SL 2014)

• bieżąca identyfikacja występujących problemów

• dokumentuje przebieg projektu (np. wskazuje, że zaplanowane szkolenie się 

odbyło, powstały materiały promocyjne, udzielono dotacji)

• jest to kluczowe źródło informacji niezbędnych do przeprowadzenia 

ewaluacji
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RODZAJE MONITORINGU

• Każdy podmiot realizujący projekt współfinansowany z funduszy europejskich 

zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu – wynika to z umowy o 

dofinansowanie. 

• Obowiązek ten obejmuje monitoring rzeczowy i finansowy. 

• rzeczowy polega na bieżącej weryfikacji realizacji prac projektowych – beneficjent śledzi czy 

wszystkie czynności wykonywane są poprawnie pod względem merytorycznym oraz zgodnie 

z przyjętym harmonogramem czasowym.

• finansowy to systematyczna obserwacja realizacji budżetu projektu, a więc weryfikowanie 

czy środki w projekcie wydawane są zgodnie z ich przeznaczeniem, tak jak było to określone 

we wniosku (LSR), a następnie w umowie o dofinansowanie.
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ZADANIA MONITORINGU TO:

1. Monitoring na potrzeby kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej).

• Monitoring ma na celu pomiar postępu, systematyczne kontrolowanie, czy wszystkie 

zaplanowane czynności przebiegają zgodnie z planem na każdym etapie realizacji projektu. 

• Realizatorzy, pozyskując dane ilościowe i jakościowe oraz gromadząc wymaganą 

dokumentację, wykorzystują ją następnie na potrzeby weryfikacji zgodności z planem oraz 

na potrzeby informacyjne dla ewentualnych kontroli zewnętrznych. 

• Wewnętrzne procedury raportowania powinny być spójne z wytycznymi sponsora, co do 

raportowania zewnętrznego i pozwalać na czas opracowywać zbiorcze formularze 

sprawozdawczości zewnętrznej.
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ZADANIA MONITORINGU TO:

3. Monitoring na potrzeby zarządzania jakością.

• Jakość w projekcie rozumiana jest jako stopień zaspokojenia potrzeb 

adresatów projektu oraz spełnienia ich wymagań. 

• Zarządzanie jakością oznacza, zatem czuwanie nad wypracowywaniem 

pożądanych efektów projektu, porównywanie ich adekwatnie do oczekiwań i 

przyjętych/obowiązujących norm i standardów oraz podejmowanie działań 

zaradczych, gdy zidentyfikuje się odstępstwa.
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ZADANIA MONITORINGU TO:

4. Monitoring na potrzeby zarządzania zmianą.

• Wspomaganie procesu decyzyjnego, umożliwia zarządzanie informacją, 

ułatwia znajdowanie rozwiązań w sytuacjach, kiedy zostały zidentyfikowane 

zagrożenia, pozwala na korygowanie odchyleń, nowelizację planów, 

spełniając tym samym rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych 

nieprawidłowościach i pozwalając na wprowadzenie koniecznych działań 

korygujących (poprawek).
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ZADANIA MONITORINGU TO:

5. Monitoring na potrzeby ewaluacji (ocena okresowa i końcowa - wartościowanie).

• Efekty monitorowania będą kluczowym źródłem informacji dla bieżącej oceny i 

ewaluacji okresowej i końcowej. 

• Ewaluacje okresowe mają charakter usprawniający i wskazujący kierunki 

ewentualnych zmian w zapisach projektowych. 

• Ewaluacje końcowe w projektach skupiają się najczęściej na ocenie projektu w 

kontekście osiągnięcia zakładanych celów i wypracowanych rezultatów w 

odniesieniu do istotnych kryteriów oceny takich, jak adekwatność, skuteczność, 

użyteczność, efektywność, czy trwałość. 72



NARZĘDZIA MONITORINGOWE

• Dla skutecznego wdrażania projektu zwłaszcza na etapie jego uruchamiani 

jednym z ważniejszych zadań dla zespołu zarządzającego projektem jest 

opracowanie niezbędnych narzędzi monitoringowych, czyli różnego rodzaju 

formularzy, druków, wzorów, tabel, arkuszy, które umożliwią pomiar 

postępu rzeczowego i finansowego.
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1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, KTÓRA INWENTARYZUJE WSZYSTKIE 
ISTOTNE, ZAPLANOWANE PARAMETRY PROJEKTU WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW WE 
WNIOSKU, BĘDĄCE BAZĄ WYJŚCIOWĄ DLA MONITORINGU:

• Struktura organizacyjna projektu,

• Struktura personalna projektu,

• Struktura zadaniowa projektu,

• Harmonogram – wykres Gantt’a,

• Tabele wskaźników rezultatów,

• Matryca logiczna,

• Bazy danych - Tabele danych o beneficjentach,

• Szczegółowy plan budżetu.
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2. KWESTIONARIUSZE - NAJCZĘŚCIEJ OPRACOWANE PRZEZ REALIZATORÓW 
ZESTANDARYZOWANE FORMULARZE, ODPOWIEDNIO OZNAKOWANE, 
ZWŁASZCZA:

• Karty rekrutacyjne,

• Karty pracy,

• Karty doradcze,

• Listy obecności,

• Dzienniki szkoleń,

• Zestawienia/ rejestry np. wydanych zaświadczeń/dyplomów, wypłaconych dotacji,

• Ankiety ewaluacyjne,

• Testy.
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3. ARKUSZE KALKULACYJNE - ROBOCZE FORMULARZE OPRACOWANE PRZEZ 
REALIZATORÓW, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ I ANALIZOWAĆ 
PRZEBIEG FINANSOWY PROJEKTU:

• Arkusze kalkulacyjne ze szczegółowym budżetem planowanym,

• Arkusze kalkulacyjne (miesięczne i zbiorcze) z budżetem wykonywanym,

• Arkusze kalkulacyjne z saldami kategorii wydatków (miesięczne, zbiorcze),

• Arkusze miesięcznych przepływów gotówkowych,

• Harmonogramy płatności – transze dotacji – wnioski o płatność.
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4. SCHEMATY OBIEGU DOKUMENTÓW:

• Wzory sprawozdań,

• Schemat przepływu sprawozdań,

• Terminarz sprawozdań.
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ISTOTNE ZAPISY W LSR Z PUNKTU WIDZENIA 
EWALUACJI I MONITORINGU

• Tabela Cele i Wskaźniki

• Rozdział XI. Monitoring i ewaluacja

• Załącznik nr 2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

• Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych 

wskaźników produktu

• Procedura wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania 

grantów, monitoringu i kontroli w ramach realizowanych projektów grantowych
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PORADNIK
PLANOWANIE MONITORINGU I EWALUACJI W LGD

• Aby prawidłowo realizować LSR, LGD powinna przyjąć zasady dokonywania 

monitoringu i oceny własnej tam, gdzie wytyczyła sobie cele i tam, gdzie chce 

osiągnąć zamierzony efekt. 

• Niezbędne zatem jest badanie i analizowanie przez LGD podejmowanych działań. 

• Ocena powinna umożliwić w jak największym stopniu określenie, czy LSR jest 

wdrażana prawidłowo (1), a jej realizacja przebiega zgodnie z założeniami (2) i czy 

sposób funkcjonowania stowarzyszenia przebiega w sposób gwarantujący 

wypełnienie wszystkich nałożonych na nie zadań (3). 
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PORADNIK
KLUCZOWE KWESTIE ODNOŚNIE PLANOWANIA 
EWALUACJI
• W przypadku oceny funkcjonowania LGD powinna wskazać istotne elementy swojego funkcjonowania, 

które będą podlegały ocenie. Elementy te powinny móc sprawdzić, czy LGD funkcjonuje poprawnie. Do 

tej kategorii należeć mogą elementy takie, jak: efektywność pracy biura i organów LGD, ocena przebiegu 

konkursów, sposobu przepływu informacji, ocena pracowników, efektywność promocji i aktywizacji 

lokalnej społeczności, efektywność współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej między LGD, itp.

• W przypadku oceny wdrażania LSR LGD powinna wskazać elementy oceniające proces wdrażania LSR. 

Elementy te powinny móc sprawdzić, czy realizacja LSR przebiega zgodnie z założeniami. Elementami 

tymi mogą być np.: stopień realizacji celów i wskaźników, stopień realizacji wybranych operacji, 

wykorzystania budżetu, jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur itp.

• Sformułowanie kryteriów według których będzie sporządzana ocena.

• Czas i okres przeprowadzenia oceny.

• Sposób pomiaru, w tym za pomocą ankiet, statystyk i/lub rejestrów.

• Uwzględnienie wniosków i opinii pozyskanych podczas realizacji planu komunikacji.
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PORADNIK
KLUCZOWE KWESTIE ODNOŚNIE PLANOWANIA 
MONITORINGU

• LGD powinna wskazać elementy, które zamierza monitorować. Elementy te 
powinny być w stanie na bieżąco monitorować, czy LGD funkcjonuje poprawnie 
oraz czy realizacja LSR przebiega zgodnie z założeniami. Elementy monitorowane 
przez LGD mogą się częściowo pokrywać z tymi, które będą oceniane w trakcie 
okresowych ewaluacji okresowych. Mogą to być m.in.: stopień wykorzystania 
budżetu, zainteresowanie stroną internetową LGD, ogłaszanymi konkursami, 
prowadzonymi szkoleniami, itp. 

• Opracowanie formularzy do zbierania danych (sprawozdania, ankiety). 

• Czas i okres zbierania danych. 

• Sposób zapewnienie przekazywania danych przez beneficjentów (np. oświadczenia). 
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PLANOWANIE MONITORINGU I EWALUACJI

• Dobrą praktyką planowania monitoringu i ewaluacji jest rozpisanie metod 

zbierania oraz analizy i oceny danych w odniesieniu do badanych zagadnień 

w formie tabeli (przykład poniżej). 

• Takie tabelaryczne zestawienie jest bardzo przejrzyste i ułatwia analizę 

adekwatności i wykonalności zaproponowanej metodologii. Pomaga to 

również w śledzeniu postępów w realizacji badania. Każda zawarta w tabeli 

informacja powinna spełniać trzy kryteria: rzetelności, istotności oraz 

aktualności.
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PRZYKŁADOWY SPOSÓB REALIZACJI BADANIA 
(MONITORINGU LUB EWALUACJI)

CO SIĘ BADA? KTO WYKONUJE? JAK SIĘ WYKONUJE? KIEDY? OCENA

Pytania badawcze; 

elementy 

funkcjonowania i 

wdrażania podlegające 

ocenie

Najczęściej zewnętrzni i 

niezależni eksperci 

(ewaluacja zewnętrzna), 

ale także osoby 

zaangażowane we 

wdrażanie (w przypadku 

ewaluacji wewnętrznej i 

monitoringu)

Źródła danych i metody 

ich zbierania; 

kryteria, według których 

będzie przeprowadzana 

ocena realizacji LSR i 

funkcjonowania LGD, a 

także sposób 

dokonywania pomiaru

Czas i okres 

dokonywania 

pomiaru

Analiza i ocena 

danych; 

wskaźniki
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PRZYKŁADOWE ELEMENTY FUNKCJONOWANIA LGD
PODLEGAJĄCE EWALUACJI:

CO SIĘ BADA? KTO WYKONUJE? JAK SIĘ WYKONUJE? KIEDY? OCENA

• Pracownicy biura 

LGD,

• Organ decyzyjny, 

• Podwykonawcy,

Zarząd LGD 

(ocena własna)

• opinia dyrektora 

i/lub kierownika 

biura nt. podległego 

personelu 

• wywiad z 

wnioskodawcami 

• opinia zarządu, 

• opinia Komisji 

Rewizyjnej

Czas pomiaru: 

I kwartał roku 

następującego po 

roku ocenianym 

Okres objęty 

pomiarem: 

cały rok 

kalendarzowy 

• rzetelne i terminowe 

wypełnianie obowiązków 

wskazanych w umowie 

• realizacja LSR zgodnie z 

harmonogramem 

• uczestnictwo w 

posiedzeniach 

• przestrzeganie regulaminu 

• jakość świadczonych usług 
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PRZYKŁADOWE ELEMENTY WDRAŻANIA LSR 
PODLEGAJĄCE EWALUACJI: 

CO SIĘ BADA? KTO WYKONUJE? JAK SIĘ WYKONUJE? KIEDY? OCENA

• Cele określone 

w LSR, 

• procedura 

wyboru, 

kryteria, 

harmonogram, 

• budżet 

• Zewnętrzni, 

niezależni 

eksperci (ocena 

zewnętrzna) 

• Ocena własna 

• Ewaluacja z 

udziałem 

społeczności 

lokalnej 

analiza 

przeprowadzona przez 

ekspertów na 

podstawie CAPI lub 

CATI lub CAWI lub IDI 

lub FGI z 

pracownikami LGD, 

beneficjentami i 

wnioskodawcami. 

Czas pomiaru: 

każdy kwartał 

Okres objęty 

pomiarem: 

kwartał 

poprzedzający 

• powszechność dokumentu 

na obszarze LGD 

• stopień realizacji 

poszczególnych celów 

• stopień wykorzystania 

budżetu 

• zgodność z 

harmonogramem 

• opinia społeczności 

lokalnej na temat 

wdrażania LSR i 

realizowanych operacji
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PRZYKŁADOWE ELEMENTY PODLEGAJĄCE 
MONITOROWANIU:

CO SIĘ BADA? KTO WYKONUJE? JAK SIĘ WYKONUJE? KIEDY? OCENA

• Harmonogram 

ogłaszania 

konkursów, 

• budżet LGD, 

• wskaźniki realizacji 

LSR

Pracownicy biura 

LGD (ocena własna)

• dane zebrane z 

przeprowadzonych 

konkursów

• rejestr danych 

Na bieżąco 

• zgodność ogłaszania 

konkursów z 

harmonogramem, 

• stopień wykorzystania 

funduszy, 

• wysokość 

zakontraktowanych środków, 

• stopień realizacji 

wskaźników 
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NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WYKORZYSTYWANE 
DO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM I MONITORINGU

• Arkusze excel

• Dropbox

• Dokumenty Google

• Narzędzia do zarządzania projektami – ASANA, MS Project
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ĆWICZENIE 1
PRZYPORZĄDKUJ METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE DO 
WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW I JE UZASADNIJ:
1. Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD

2. Liczba pikników o charakterze ekologicznym

3. Liczba podmiotów/osób, które skorzystały z formy indywidualnego doradztwa w ramach LGD

4. Liczba operacji polegających na utworzeniu działalności gospodarczej

5. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

6. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z otoczenia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, u których nastąpił rozwój postaw obywatelskich i 
wzrost aktywności w życiu lokalnej społeczności. 

7. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z otoczenia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nabyły wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, w 
tym przedsiębiorczości społecznej. 90



ĆWICZENIE 2
OKREŚL A NASTĘPNIE ZAPROJEKTUJ NARZĘDZIA 
BADAWCZE DO MONITORINGU

1. Zainteresowanie stroną internetową LGD

2. Jakość pracy pracowników biura LGD

3. Jakość pracy stowarzyszenia LGD

4. Realizacja założeń harmonogramu ogłaszania konkursów

5. Realizacja planu działania LGD

6. Liczba uczestników imprez promujących lokalne dziedzictwo, w tym uczestników z grup 
defaworyzowanych

7. Liczba osób, która podniosła kwalifikacje zawodowe

8. Liczba utworzonych miejsc pracy (w tym samozatrudnienie)
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ĆWICZENIE 3
OKREŚL A NASTĘPNIE ZAPROJEKTUJ NARZĘDZIA 
BADAWCZE DO EWALUACJI

1. Wykorzystanie budżetu LSR

2. Efektywność świadczonego doradztwa i szkoleń

3. Stopień realizacji planu komunikacji

4. Efektywność realizacji planu komunikacji

5. Jakość pracy zarządu LGD i organu decyzyjnego

6. Ocena lokalnych kryteriów wyboru
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BUDOWA ANKIETY EWALUACYJNEJ 
– PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI TWORZENIA ANKIET I 
KONSTRUOWANIA PYTAŃ

1. Łatwe pytania na początku - Pytania umieszczone na początku ankiety powinny 

być stosunkowo łatwe i raczej dotyczyć faktów, a nie postaw czy opinii. Oprócz 

zwiększenia motywacji do wypełnienia ankiety budujemy dobrą relację 

zbadanymi.

2. Dane o osobie badanej i ogólne pytania na końcu - Pytania ogólne, 

demograficzne (wiek, płeć etc.) oraz umiejscawiające osobę badaną w organizacji  

(wydział,  stanowisko  etc.) powinny być umieszczone na końcu ankiety. Jeśli 

ogólne pytania są umieszczone w ankiecie przed szczegółowymi, wpływają na 

ogólny stan emocjonalny i na sposób odpowiedzi na pytania szczegółowe.
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BUDOWA ANKIETY EWALUACYJNEJ 
– PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI TWORZENIA ANKIET I 
KONSTRUOWANIA PYTAŃ

3. Unikanie „delikatnych” pytań - Powinniśmy unikać kontrowersyjnych i 

„delikatnych” pytań, a jeśli już muszą być użyte, to powinny znaleźć się na 

końcu ankiety. Czasami w ankietach zadaje się „delikatne” pytania, które 

nie są ważne z punktu widzenia celów badania (kultura osobista trenera).

4. Łączenie pytań w bloki - Pytania dotyczące tego samego problemu 

powinny być  umieszczone w ankiecie razem. Często pytania stosujące tę 

samą skalę mogą być blokowane, co ułatwia respondentom wypełnianie 

oraz skraca czas wypełniania
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BUDOWA ANKIETY EWALUACYJNEJ 
– PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI TWORZENIA ANKIET I 
KONSTRUOWANIA PYTAŃ

5. Logiczne uporządkowanie pytań - Umieszczając pytania w ankiecie, staramy się 

utrzymać ich logiczne uporządkowanie. Jeśli na przykład czas różnicuje pytania, to 

powinny one być umieszczone chronologicznie w ankiecie.

6. Ostrożność w stosowaniu pytań otwartych - Pytania otwarte są dosyć często 

nadużywane w badaniach ankietowych. Ich przewaga nad pytaniami zamkniętymi 

polega na dawaniu respondentowi możliwości swobodnego wypowiadania się. 

Niestety, istnieje kilka problemów z nimi związanych. Po pierwsze, takie pytania 

wymagają więcej czasu i lepszej motywacji od osób badanych. Po drugie, są one 

bardzo pracochłonne, szczególnie przy dużej liczbie osób badanych.
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BUDOWA ANKIETY EWALUACYJNEJ 
– PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI TWORZENIA ANKIET I 
KONSTRUOWANIA PYTAŃ

7. Optymalna wielkość ankiet - Wielkość ankiet powinna być dostosowana do celów oraz 

praktycznych wymogów przeprowadzenia badania. Zwykle niepotrzebnie zakłada się, że 

ankiety muszą być bardzo krótkie. Dobrze przygotowana ankieta może być dłuższa i może 

dalej motywować do jej solidnego wypełnienia. Optymalna długość ankiety powinna być 

sprawdzona w badaniu próbnym.

8. Zwiększanie rzetelności - Precyzja pomiaru zwiększa się (poprzez wyższy  wskaźnik  

rzetelności), jeśli stosuje się więcej pytań do badania jednego obszaru, jaki podlega 

badaniu (czynnika). Jeśli, na przykład, chcemy zbadać precyzyjnie ogólny poziom 

satysfakcji ze szkolenia, to lepiej zmierzy go kilka pytań szczegółowych łącznie niż jedno 

pytanie wprost o ogólną satysfakcję. Wynika to z zasad psychometrycznych pomiaru.
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OPRACOWANIE SCENARIUSZA FGI

• WPROWADZENIE

• Przedstawienie się moderata - wyjaśnienie jego roli;

• Przedstawienie celu spotkania i badania: wyjaśnienie idei badania i roli wywiadu 

grupowego, dlaczego tutaj się spotkaliśmy i co będziemy robić?

• Ustalenie zasad dyskusji – wyjaśnienie reguł dyskusji, w tym przekazanie informacji o 

nagrywaniu, kwestia wykorzystania danych; uczestnicy grupy reprezentują tylko siebie 

w swoich wypowiedziach - wypowiadają się z pozycji „ja”, a nie „my” czy w trybie 

bezosobowym.
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OPRACOWANIE SCENARIUSZA FGI

• ROZGRZEWKA

• Pytania wprowadzające.

• Pytania związane z tematem, dotyczące ogólnych doświadczeń. 

• Nie powinny mieć krytycznego znaczenia dla tematu (nie powinny być zbyt poważne, 

głębokie, zagrażające)
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OPRACOWANIE SCENARIUSZA FGI

• DYSKUSJA WŁAŚCIWA

• Pytania zasadnicze w obszarach badawczych

• PODSUMOWANIE

• Pytania podsumowujące, pytania o przyszłość
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MONITORING GRANTOBIORCÓW
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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