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Monitoring i ewaluacja – Załącznik LSR Perły Mazowsza. 

 

 

 

 

 

 

 

Za prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Perły Mazowsza– Lokalna Grupa 

Działania. Do zadań Zarządu w tym obszarze należeć będzie: 

 pozyskiwanie i gromadzenie danych z systemu monitoringu, 

 opracowanie planu oceny każdej z faz wdrażania LSR, 

 zapewnienie przeprowadzenia ewaluacji ex-ante – przed rozpoczęciem realizacji LSR, 

 zapewnienie przeprowadzenia ewaluacji okresowej jeśli wymagać będzie tego sytuacja, powstanie zagrożenie co do 

możliwości osiągnięcia rezultatów zakładanych w przypadku konkretnego projektu i przedsięwzięcia, 

 przekazanie wyników ewaluacji związanych z monitorowaniem wdrażania LSR Walnemu Zgromadzeniu LGD, 

 upowszechnienie wyników przeprowadzonej ewaluacji, 

 zapewnienie przeprowadzenia do dnia 30 czerwca 2023 roku ewaluacji końcowej stopnia realizacji LSR w 

odniesieniu do celów ogólnych, której wyniki posłużą przygotowania  planu działań na następny okres 

programowania, 

W tym celu raz w roku Zarząd LGD będzie przedkładał Walnemu Zebraniu Członków raport ewaluacyjny, który 

będzie zawierał: 

 wykaz zrealizowanych przedsięwzięć 

 opis efektów osiągniętych w przypadku każdego z przedsięwzięć wraz z ich porównaniem do założeń przyjętych w 

LSR, 

 analiza wpływu realizowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów określonych w LSR, 

 ewentualne wnioski co do zmiany sposobu funkcjonowania LGD i jej komórek organizacyjnych zapewniające 

sprawne realizowanie celów LSR. 

 Wnioski wynikające z raportu będą miały na celu wprowadzenie takiego rodzaju zmian, które w efekcie 

doprowadzą do usprawnienia działania LGD oraz procesu aktualizacji LSR. 

Ewaluacja w trakcie realizacji danego przedsięwzięcia dokonywana będzie w okresach rocznych. Będzie ona 

polegać na dokładnym przeanalizowaniu wszystkich zrealizowanych w minionym roku kalendarzowym operacji. Zbada 

oddziaływanie przedsięwzięć, ich efekty i trwałość, i ich wpływ na osiągnięcie zakładanych celów w LSR. 

Udzieli odpowiedzi na następujące pytania: 

 w jakim stopniu zrealizowano założone cele? 

 jakie były zakładane, a jakie realne koszty? 

 co wpłynęło na skuteczność projektu? 

 jakie były zakładane a jakie realne efekty realizacji przedsięwzięć (badanie stopnia realizacji wskaźników)? 

 

Ewaluacja dotyczyć będzie nie tylko działań związanych z osiągnięciem celów, ale także obejmie: 

 sprawność funkcjonowania organów LGD, 

 funkcjonowanie biura i jego pracowników, 

 jakość i efektywność stosowanych procedur, przepływu informacji, sprawność podejmowania decyzji 
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Monitorowane elementy – monitorowanie postępu rzeczowego czyli: 

 sprawdzanie zgodności realizowanego LSR z harmonogramem,  

 postępu finansowego, który dotyczy zbadania czy na poszczególne przedsięwzięcia w strategii wydawane są kwoty 

zgodne z budżetem LSR  

 stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów. 

 

Kryteria, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja: 

 Trafność (relevance) - pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele LSR odpowiadają zidentyfikowanym 

problemom w obszarze objętym projektem i realnym potrzebom grup docelowych (zastosowanie: ewaluacja ex-ante, 

mid-term i on-going) 

 Efektywność (efficiency) - odpowie nam na pytanie na ile możliwe było osiągnięcie zakładanych celów niższym 

kosztem czyli pozwala ocenić stosunek poniesionych nakładów finansowych, czasowych, ludzkich do uzyskanych 

wyników i rezultatów (zastosowanie: ewaluacja ex-ante, mid-term, on-going, ex-post) 

 Skuteczność (effectiveness) - pozwala ocenić stopień osiągniętych celów LSR zdefiniowanych na etapie 

programowania (zastosowanie: ewaluacja ex-ante, mid-term, on-going, ex-post) 

Użyteczność (utility) - pozwala ocenić, czy projekt wpłynął na wiedzę, zachowanie grupy docelowej czyli w jakim 

stopniu realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania problemu i przyniosła korzyści grupą docelowym 

(zastosowanie: ewaluacja on-going, ex-post) 

 Trwałość (sustainability) - pozwala ocenić, czy pozytywne efekty LSR na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu 

finansowania zewnętrznego oraz czy możliwe jest utrzymanie się wpływu projektu w dłuższym okresie czasu na 

procesy rozwojowe na poziomie LGD (zastosowanie: ewaluacja ex-post) 

Harmonogram prowadzenia ewaluacji i monitoringu 

Rok Monitoring Ewaluacja 

2016 brak raportu Ewaluacja ex-ante 

2017 Raport monitoringowy do 31 stycznia 

za rok ubiegły 

Ewaluacja on-going do 31 marca za rok poprzedni 

2018 Raport monitoringowy do 31 stycznia 

za rok ubiegły 

Ewaluacja on-going do 31 marca za rok poprzedni 

2019 Raport monitoringowy do 31 stycznia 

za rok ubiegły 

Ewaluacja on-going do 31 marca za rok poprzedni 

Ewaluacja mid-term za połowę okresu realizacji LSR 

2020 Raport monitoringowy do 31 stycznia 

za rok ubiegły 

Ewaluacja on-going do 31 marca za rok poprzedni 

2021 Raport monitoringowy do 31 stycznia 

za rok ubiegły 

Ewaluacja on-going do 31 marca za rok poprzedni 

2022 Raport monitoringowy do 31 stycznia 

za rok ubiegły 

Ewaluacja on-going do 31 marca za rok poprzedni 

2023 Raport monitoringowy do 31 stycznia 

za rok ubiegły 

Ewaluacja on-going do 31 marca za rok poprzedni 

Ewaluacja ex-post za realizację całości LSR 

 

Dane uzyskane z ewaluacji oraz monitoringu posłużą ewentualnej aktualizacji LSR oraz bieżącemu kontrolowaniu 

osiąganych wskaźników założonych w LSR. (w ujęciu rocznym – okresowym (pierwsze dwa okresy – trzyletnie, 

ostatni okres dwuletni)). 


