Załącznik do LSR nr 2 – PROCEDURA DOKONYWANIA EWALUACJI I MONITORINGU
Elementy podlegające monitoringowi
Elementy poddane badaniu

Wykonawca
badania

Źródła danych i metody ich zbierania

Czas i okres dokonywania
pomiar

Analiza i ocena danych

Poziom realizacji LSR na
podstawie stopnia
osiąganych mierzalnych i
weryfikowalnych
wskaźników wykonalności
celów LSR

Komisja
rewizyjna i
pracownicy biura
LGD

Analizy własne, sprawozdania beneficjentów,
ankiety beneficjentów, rejestr prowadzony przez
pracowników Biura LGD, wizja lokalna

Na bieżąco w całym okresie
wdrażania LSR

Stopień realizacji
wskaźników i
wykonalności celów

Stopień wykonania
Harmonogramu ogłaszanych
konkursów

Pracownicy Biura

Wewnętrzna baza danych konkursów

Na bieżąco w całym okresie
wdrażania LSR

Zgodność ogłaszanych
konkursów z
harmonogramem
konkursów w całym
okresie wdrażania LSR

Wydatkowanie środków na
poszczególne operacje

Komisja
rewizyjna i
pracownicy biura
LGD

Rejestr danych, dane księgowe

Na bieżąco w całym okresie
wdrażania LSR

Stopień wykorzystania
środków finansowych w
odniesieniu do poziomu
realizacji LSR oraz kwot
wynikających z
podpisanych umów

Monitorowanie realizacji
operacji zgodnie z Planem
Działania

Komisja
rewizyjna i
pracownicy biura
LGD

Analizy własne, sprawozdania beneficjentów,
rejestr prowadzony przez pracowników Biura
LGD bezpośrednie rozmowy z beneficjentami i
wizje lokalne na miejscu realizacji operacji

Na bieżąco w całym okresie
wdrażania LSR

Stopień i jakość
realizacji operacji,
poprawność realizacji
harmonogramu
osiągania
poszczególnych
wskaźników produktu,
poziom realizacji

wskaźników,
przedsięwzięć
Poziom osiągnięcia
zaplanowanych wskaźników
w Planie Komunikacji

Komisja
rewizyjna i
pracownicy biura
LGD

Analiza ankiet przeprowadzonych w tradycyjny
sposób, ankiet on-line, wywiadów bezpośrednich
przeprowadzonych podczas konferencji i spotkań,
opinie beneficjentów, raporty z rozmów z
mieszkańcami na otwartych spotkaniach,
wywiadów z wnioskodawcami

Na bieżąco w całym okresie
wdrażania LSR

Poprawność realizacji
zaplanowanych celów i
zadań
komunikacyjnych,
efekty działań
komunikacyjnych oraz
stopień ich realizacji

Zainteresowanie stroną
internetową
www.dorzeczewisloka.pl

Pracownicy biura

Licznik odwiedzin strony internetowej,
statystyki/dane od administratora strony
internetowej

Na bieżąco w całym okresie
wdrażania LSR

Skuteczność przepływu
informacji, efektywność
promocji obszaru LGD

Funkcjonowanie Biura LGD

Zarząd LGD

Anonimowe ankiety, opinia kierownika biura nt.
podległego personelu, wywiad z
wnioskodawcami, opinia Zarządu, opinia Komisji
Rewizyjnej

Na bieżąco w całym okresie
wdrażania LSR

Ocena efektywności
pracy pracowników,
sposobu przekazywania
istotnych informacji
potencjalnym
beneficjentom, ocena
jakości doradztwa.

Wykorzystanie
partycypacyjnych metod
wdrażania LSR

Pracownicy biura
LGD

Analiza ankiet przeprowadzonych w tradycyjny
sposób, ankiet on-line, wywiadów bezpośrednich
przeprowadzonych podczas konferencji i spotkań,
opinie beneficjentów, raporty z rozmów z
mieszkańcami na otwartych spotkaniach,
wywiadów z wnioskodawcami

Na bieżąco w całym okresie
wdrażania LSR

Zaangażowanie
społeczności lokalnej w
proces realizacji LSR

Elementy podlegające ewaluacji
Elementy poddane badaniu

Wykonawca
badania

Źródła danych i metody ich
zbierania

Czas i okres dokonywania pomiar

Analiza i ocena danych

Działalność LGD,
pracownicy i funkcjonowanie
Biura

Biuro LGD,
Zarząd (ocena
własna)

Badania ankietowe, opinie
beneficjentów, rozmowy z
mieszkańcami na otwartych
spotkaniach, wywiady z
wnioskodawcami, opinie
kierownika, Zarządu i
członków Stowarzyszenia

Ocena roczna w latach 2016–2022,
dokonywana w pierwszym kwartale
roku kolejnego, z wyłączeniem roku,
2023 gdy wykonywana na dzień 30
czerwca

Ocena poprawności działalności LGD
określająca skuteczność realizowanych
zadań w odniesieniu do założeń LSR,
ocena poprawności wywiązywania się
pracowników z powierzonych im
zadań i obowiązków

Skuteczność promocji i
aktywizacji społeczności
lokalnej

Biuro LGD,
(ocena własna)

Badania ankietowe wśród
mieszkańców

Ocena roczna w latach 2016–2022,
dokonywana w pierwszym kwartale
roku kolejnego, z wyłączeniem roku,
2023 gdy wykonywana na dzień 30
czerwca

Ocena skuteczności promocji LGD
oraz działań wdrażanych w ramach
LSR, mierzona, jako liczba osób, które
uzyskały informację na temat działań
oraz aktywizacji prowadzonej przez
LGD

Stopień realizacji celów LSR
– stopień realizacji
wskaźników

Biuro LGD,
Zarząd (ocena
własna)

Ankiety beneficjentów,
sprawozdania beneficjentów,
rejestr danych LGD

Ocena roczna, dokonywana w
pierwszym kwartale roku kolejnego,
z wyłączeniem roku, 2023 gdy
wykonywana na dzień 30 czerwca

Ocena celowości i trafności założeń
realizowanych w ramach LSR
Określenie poziomu realizacji
poszczególnych celów i wskaźników
LSR

Harmonogram rzeczowofinansowy LSR

Biuro LGD,
Zarząd (ocena
własna)

Rejestr danych

Raz na kwartał. Ostatnia
wykonywana w październiku 2023
roku

Ocena zgodności ogłaszanych i
realizowanych projektów z
harmonogramem określonym w LSR

Budżet LSR

Biuro LGD,
Zarząd (ocena
własna)

Rejestr danych, dane
księgowe

Raz na miesiąc. Ostatnia
wykonywana w grudniu 2023 roku

Stopień wykorzystania środków
finansowych w odniesieniu do
poziomu realizacji LSR oraz kwot

wynikających z podpisanych umów
Efektywność współpracy
międzyregionalnej i
międzynarodowej pomiędzy
LGD

Biuro LGD,
Zarząd (ocena
własna)

Analiza raportów i
sprawozdań lokalną
społecznością,
przeprowadzonych ankiet
tradycyjnych i on-line, sond
poprzez bramki sms, wpisów
na forach internetowych i
portalach społecznościowych

Raz na kwartał. Ostatnia
wykonywana w październiku 2023
roku

Stopień osiągania zaplanowanych
wskaźników i celów dotyczących
projektów współpracy

Jakość stosowanych
kryteriów wyboru operacji i
procedur

Biuro LGD,
Zarząd (ocena
własna)

Analiza raportów i
Raz na kwartał. Ostatnia
sprawozdań z wywiadów i
wykonywana w październiku 2023
ankiet przeprowadzonych z
roku
beneficjentami, dokumentacji
dotyczącej realizacji operacji
zgromadzonej w biurze LGD

Stopień realizacji zaplanowanych
operacji

