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Motto dla naszych działań….

„Jeśli możesz coś zrobić
lub marzysz, że mógłbyś to robić,
zabierz się za to.
Odwaga ma w sobie moc geniusza.”
Johan Wolfgang Goethe
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Wstęp

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) opracowana dla Stowarzyszenia LGD Działaj
z Nami obejmuje obszar gmin: Świebodzin ( z wyłączeniem miasta), Lubrza, Skąpe, Szczaniec.
Powstała na bazie warsztatów z udziałem przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i
gospodarczego z terenów wszystkich gmin objętych LSR. Wypracowane w czasie spotkań
materiały zostały konsultowane z mieszkańcami, a na bazie tych konsultacji, wypracowane cele
główne i szczegółowe. Wybrane cele główne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia i operacje
wynikają z uwarunkowań obszaru objętego LSR. Lokalna Strategia Rozwoju ma charakter
przekrojowy i koncentruje się na dwóch głównych tematach zawartych w celach ogólnych:
wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz rozwój turystyki, rekreacji i sportu.
Lokalne partnerstwo nie zastępuje, zatem istniejących instytucji, jednak dzięki
nowemu sposobowi współpracy (szczególnie przy członkostwie zwyczajnym gmin)
i celowi zewnętrznemu dofinansowania, wspiera wybrane kierunki rozwoju terenu.
W

opracowanym

dokumencie

rozwijane

są

wątki

opisujące

specyficzne

zasoby

i możliwości dla rozwoju terenu objętego LSR. Charakter dokumentu pokazuje specyficzne
podejście do rozwiązywania problemów poprzez trójsektorowe działania we wszystkich sferach
życia mieszkańców.
Lokalna Strategia Rozwoju obejmująca cztery gminy lubuskie w powiecie
świebodzińskim, została opracowana na lata 2009 – 2015. Tak przyjęty przedział czasowy
wynika przede wszystkim z koniecznej do zachowania zgodności z innymi dokumentami
planistycznymi i strategicznymi na poziomie województw i całego kraju.
Uwzględnia strategiczne i programowe dokumenty, a zapisane ich formy umożliwią realizację
założeń strategii przez samorządy, przedsiębiorców i rolników oraz organizacje pozarządowe.
Strategia uwzględnia: Rozporządzenie Rady (WE)nr 1698/2005, Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego, Strategie Rozwoju Gmin:
Świebodzina, Lubrzy, Skąpego, Szczańca oraz ich Plany Rozwoju Lokalnego.
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1. Charakterystyka LGD – jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR
1.1 Dane dotyczące LGD
a) nazwa LGD
Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami
b) status prawny
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698 /2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wspierania
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 14 września 2007r, natomiast zmiana statutu
dostosowującego do nowych przepisów nastąpiła w dniu 15 grudnia 2008r.
c) data wpisu do KRS
Stowarzyszenie zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 października 2007r.
d) numer KRS
0000290500
1.2.Opis procesu budowania partnerstwa
Budowanie partnerstwa rozpoczęło się w 2007 roku od spotkania przedstawicieli
samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu trzech gmin Świebodzin,
Lubrza, Skąpe, które wspólnie zdecydowały o zawiązaniu partnerstwa. Następnie odbywały się
spotkania konsultacyjne we wszystkich gminach oraz warsztaty, które doprowadziły do
realizacji zawiązania partnerstwa w postaci powołania Stowarzyszenia. Powołano je na
Walnym Zebraniu w dniu 14 września 2007r pod nazwą Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami,
z 16 osobami fizycznymi, członkami zwyczajnymi - założycielami.
W styczniu 2008 roku, gmina Szczaniec zgłosiła wniosek, aby objąć teren jej gminy
działaniem LGD. Zarząd spotkał się z wójtem tej gminy oraz z grupami społecznymi. Po
analizie, w czerwcu 2008 roku, przyjęto do Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami gminę, jako
członka wspierającego. Ponieważ realizacja programu przebiegała z duża akceptacją społeczną,
systematycznie zwiększała się liczbę członków zwyczajnych i osiągnęła w grudniu 2008
poziom 27 członków zwyczajnych w tym 22 osoby fizyczne, Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolnego oraz 4 gminy.

4

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami

W czasie swej działalności Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zyskało wiarygodność
na terenie działania, ściśle współpracując z organizacjami pozarządowymi, gminami oraz
przedsiębiorcami. Walne Zebranie w dniu 27.11.2008 przyjęło zmianę statutu ,dostosowując go
do ustawy z dnia 7 marca 2007r. To umożliwiło gminom bycie członkami zwyczajnymi.
Następnie rozpoczęto budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla rozszerzonego obszaru
obejmującego 4 gminy. W spotkaniach warsztatowych udział brali przedstawiciele trzech
sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego z terenu wszystkich gmin objętych LSR.
Wypracowane przemyślenia, strategie potrzeb i plany rozwoju poszczególnych środowisk,
doprowadziły do jednomyślnego wytyczenia celów głównych i szczegółowych zawartych w
niniejszej strategii.
Dokument ten oparty jest na solidnych podstawach merytorycznych, ale przede
wszystkim powstał w sposób całkowicie partnerski, oddolny, a wybór, którego dokonano nie
był przypadkowy. Cele strategiczne i operacyjne, które sobie założono wynikają bezpośrednio z
różnorodnych

uwarunkowań

obszaru.

Zostały

również

poparte

wynikami

wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, warsztatów, dyskusji oraz przeprowadzoną
analizą SWOT. Są więc bezpośrednią odpowiedzią na określone potrzeby i pomysły.
Nadrzędną zasadą, która przyświecała twórcom strategii było szeroko rozumiane partnerstwo.
Ponieważ jednak działania określone w tym dokumencie nie dotyczą wszystkich aspektów
życia na tym obszarze, ale koncentrują się tylko na wybranych dziedzinach, Stowarzyszenie
LGD Działaj z Nami nie zastępuje istniejących instytucji, lecz ma za zadanie je wspierać,
działać w specyficznych obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój
terenu. Zintegrowany charakter dokumentu świadczy o współdziałaniu trzech najważniejszych
sektorów, czyli: publicznego, społecznego i gospodarczego.
Proces opracowania strategii opierał się na działaniach oddolnych. Polegał on na
zaangażowaniu i uczestnictwie przedstawicieli społeczności czterech gmin, które LGD
obejmuje. Warsztaty tematyczne mające na celu wypracowanie analizy SWOT, określenie
problemów, sformułowanie założeń strategicznych oraz misji i wizji, zostały przeprowadzone
we wszystkich gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Działania nadzorował
koordynator zespołu strategicznego.
Uczestnicy warsztatów reprezentowali trzy sektory, przy czym została zachowana
równość szans przez kobiety i mężczyzn. W trakcie szkoleń zostały wyłonione grupy
tematyczne uczestników, które wypracowały najlepsze rozwiązania, będące podstawą do
tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Mieszkańcy czterech gmin wypowiadali się w różno tematycznych ankietach. Rozesłaniem, zbieraniem i analizą zajęli się młodzi mieszkańcy,
docierając do gmin. Szeroko propagowana informacja w mediach lokalnych (gazety, radio, TV)
dała możliwość szerokiego odbioru i wypowiedzenia się mieszkańcom. Biorąc pod uwagę, że
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mieszkańcy wywodzili się z czterech gmin w powiecie świebodzińskim, z dużą ilością sołectw,
należy uznać oddolne opracowanie Strategii za duże osiągnięcie. Konsultacje- szkoleniawarsztaty odbywały się począwszy od maja do września 2008.
W

trakcie

tych

spotkań

przedyskutowano

szereg

alternatywnych

projektów

wykorzystujących potencjał gmin stowarzyszonych biorących udział w inicjatywie. Wynikiem
tych konsultacji było też stworzenie listy najlepszych pod względem finansowym i
jakościowym zadań i najbardziej efektywnych sposobów ich realizacji.
Ten sposób postępowania pozytywnie wpłynął na planowanie oraz zwiększenie
efektywności zaangażowanych nakładów. Jako warunek powodzenia LGD uznano podjęcie
działań atrakcyjnych (o dużej wartości dodanej) dla partnerów publicznych, prywatnych
i społecznych. Miarą realizacji tego celu była liczba członków LGD oraz rozszerzenie
działalności statutowej Stowarzyszenia.
Opracowana w ten sposób strategia o nazwie Lokalna Strategia Rozwoju jest
podstawą przygotowania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Leadera, oraz
przyczyni się do szerokiej popularyzacji działań na terenie gmin: Lubrza, Skąpe, Szczaniec i
Świebodzin.
1.3 Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzanie lub zmiany składu
LGD
a) Charakterystyka członków LGD i rozszerzanie składu
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby prawne ( Lubuski Ośrodek
Doradztwa Rolnego i 4 gminy) oraz osoby fizyczne ( 22 osoby), a mogą zostać nimi na
podstawie złożonej deklaracji z rekomendacją potwierdzającą działanie na rzecz obszarów
wiejskich. Spośród osób fizycznych 12 osób reprezentuje sektor społeczny, 3 publiczny,
natomiast 7 osób sektor ekonomiczny.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna,
która:
•

aktywnie włączy się w realizację celów statutowych Stowarzyszenia

•

złoży deklarację członkowską

•

posiada odpowiednie kwalifikacje i rekomendację

•

zostanie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przyjęta w poczet Stowarzyszenia

Członkiem wspierającym mogą zostać osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc
finansową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.
Lista członków ( wszystkich) w załączniku nr 1
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b) Sposób rozszerzenia lub zmiany składu LGD
Deklaracja i statut są zamieszczone na stronie internetowej, co umożliwia bieżące
rozszerzanie składu LGD. Zgodnie ze statutem, o przyjęciu osób fizycznych i prawnych jako
członków do Stowarzyszenia decyduje Zarząd, stąd możliwość przyjmowania sukcesywnego,
ponieważ Zarząd zbiera się, raz w miesiącu.
LGD Działaj z Nami ma w swoim działaniu i w statucie zapisy mówiące
o rozszerzaniu lub zmianie składu członków LGD:
1) W każdym momencie można wstąpić do LGD
2) W biurze LGD można pobrać deklarację członkowską
3) Kandydat wypełnia deklarację członkowską
4) Kandydata rekomenduje przedstawiciel danego sektora
5) Deklarację wypełnioną składa się w biurze LGD
6) Deklaracja przedkładana jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu
7) Zarząd decyduje o przyjęciu
8) Jeśli członkiem zwyczajnym zostaje gmina, wówczas jest to automatyczne
rozszerzenie LGD i należy przystąpić do aktualizacji LSR
9) Zapis §10 Statutu określa przyjmowanie członków do Stowarzyszenia
10) Zapis §12 ust 2, Statutu mówi o prawach członków, wstępujących do LGD.
11) Zapis §15 Statutu mówi o powodach skreślenia z listy członków LGD.
12) Zapis § 20 ust 4 pkt. Statutu mówi o kompetencjach Zarządu dotyczącym
wykluczenia członków.
Statut w załączniku nr 2
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1.4 Struktura Rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej
właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust 4. rozporządzenia
nr 1698/2005, zwanych dalej organem decyzyjnym.

Walne Zebranie
Członków
Komisja
Rewizyjna

Rada
Stowarzyszenia

Zarząd

Biuro

a) zakładana liczba członków Rady ( wg statutu §22 ust 4.) – 9-13 członków.
Rada składa się z 10 członków, wybierana przez Walne Zebranie Członków. Na czele Rady stoi
przewodniczący, który wraz z zastępcą wybierani są przez Walne Zebranie.
Wszystkie gminy mają swoich przedstawicieli w składzie rady. 4 osoby reprezentują sektor
publiczny, 3 sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, natomiast 2 osoby posiadają
znajomość języka obcego.
W LGD funkcjonuje zasada zakazu łączenia funkcji w organie decyzyjnym
z funkcją w zarządzie lub komisji rewizyjnej ( statut §17 ust 2.)
W Stowarzyszeniu funkcjonują: Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna.
a) Zgodnie ze Statutem wszystkie funkcje są rozdzielone.
b) Statut określa liczbę członków Rady 9-13 oraz określa zadania oddzielnie dla
Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
c) Członek Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej nie może zasiadać w Radzie.
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d) Członek Rady nie może być zatrudniony w Biurze.
e) Jeśli wybór operacji dotyczy członka Rady lub jego rodziny lub podmiotu, który
reprezentuje, nie bierze udziału w posiedzeniu Rady oceniającej operację.
f) Rada może zgłosić nowelizację kryteriów wyboru operacji
g) Zarząd opracowuje zmiany w LSR, w tym kryteriów wyboru operacji.
h) Walne zebranie opiniuje i przyjmuje lub nie przyjmuje zmiany w LSR, w tym
kryteria wyboru operacji
Skład Rady wg podziału na sektory:
Gmina
Lubrza
Skąpe
Szczaniec
Świebodzin

Sektor

Sektor

Sektor

Znajomość

publiczny
1

społeczny

gospodarczy
1

języka obcego

1
2

2
1
2

2

Imienny skład Rady Decyzyjnej załącznik nr 3
Procentowy udział członków Rady w poszczególnych sektorach
liczba

publiczny
społeczny
gospodarczy

Dokumenty potwierdzające przedstawicielstwo danego sektora w załączniku nr 4
1.5 Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego
a) Zasady powołania członków reprezentujących członków organu decyzyjnego
LGD ( statut § 19 ust 5 pkt 2 i 3) do kompetencji Walnego Zebrania Członków
należy:
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1) określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
2) ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
b) Zasady odwoływania członków reprezentujących członków organu decyzyjnego
LGD ( statut § 22 ust 6) członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie
2) odwołania członka Rady przez Walne Zebranie Członków
3) śmierci członka Rady,
c) Opis procedury funkcjonowania organu decyzyjnego LGD
Opis procedur funkcjonowania organu decyzyjnego LGD, regulamin
w załączniku nr 5
Procedura naboru pracowników LGD w załączniku nr 6
Opis stanowisk w załączniku nr 7
Opis warunków technicznych i lokalowych biura LGD w załączniku nr 8
1.6. Kwalifikacje i doświadczenia członków Rady
Zgodnie z załącznikiem nr 11 – członkowie Rady mają odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenia. 5 członków ukończyło kurs w zakresie podejścia Leader, wielu ma szkolenia
z zakresu działań PROW,1 członek liczne szkolenia organizowane przez FAPĘ- dotyczące
rozwoju

obszarów

wiejskich.

Wszyscy

członkowie

maja

udokumentowana

wiedzę

i doświadczenie jako koordynatorzy projektów, kierownicy oraz aplikujący o rożne środki,
również dotyczące rozwoju obszarów wiejskich 2 członków ma udokumentowana wiedzę
języków obcych ( j. niemiecki, j. angielski, francuski).
Szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczeń członków w załącznik nr11 – nasz
załącznik nr 9
1.7 Doświadczenia członków LGD w realizacji operacji
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami zarówno 4 gminy, Lubuski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego jak i 22 indywidualnych członków, posiadają solidne
doświadczenie w realizacji rozwoju obszarów wiejskich. Dowodem na to są ich dokumenty
poświadczające źródło i wysokość środków. Np. gmina Świebodzin uzyskała wsparcie z EFS
na działania dotyczące środowisk wiejskich oraz z FWW, Ministerstwa Sportu, INTERREG
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IIIA i wielu innych. Gmina Skąpe może pochwalić się pozyskaniem środków z PAOW,
ZPORR, EFS oraz innych, również z przeznaczeniem na rozwój obszarów wiejskich. To samo
dotyczy gminy Lubrza, która aplikowała z powodzeniem o środki do ZPORR, PAOW,
SAPARD z przeznaczeniem na rozwój obszarów wiejskich. Kolejny członek Stowarzyszenia,
Gmina Szczaniec, wnosi doświadczenie do naszej działalności swoimi osiągnięciami w
pozyskiwaniu środków z EFS oraz INTERREG IIIA i FWW, które zostały przeznaczone na
wszechstronne działania związane z poprawą jakości życia na wsiach.
Indywidualni członkowie stowarzyszenia, reprezentujący różne sektory, to ludzie
aktywni, zaangażowani i mający szerokie doświadczenia w pozyskiwaniu środków z różnych
źródeł np. z EFOiGR, AMiMR, Ministerstwa Kultury, Euroregionu Sprewa- Nysa-Bóbr,
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi oraz wiele innych.
Doświadczenia członków zdobyte indywidualnie, czy na rzecz swoich firm oraz stowarzyszeń,
z pewnością stanowić będą wartość dodaną naszych doświadczeń i zostaną wykorzystane z
wielkim powodzenia w pracy naszego stowarzyszenia. Wykorzystamy je na rzecz rozwoju
środowisk wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami posiada dokumentację poświadczającą wiedzę i
doświadczenie gmin oraz innych członków w swoim biurze. Możliwa jest do udostępnienia na
wypadek kontroli w LGD.
Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami w 1 rocznej działalności zdobyło doświadczenie
poprzez doszkolenie dyrektora biura i pracowników. Aplikując o środki do FWS na działania
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na wsiach 4 gmin. Również do Urzędu
Marszałkowskiego Lubuskiego, Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, Urzędów Gmin.
Wnioski napisane do Funduszu Współpracy, Ministerstwa Pomocy, Fundacji PolskoNiemieckiej oraz Polsko-Amerykańskiej, również EFS i POKL. Wszystkie działania w ramach
tych projektów skierowane na rozwój i współpracę środowisk wiejskich objętych obszarem
Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami.

Szczegółowy opis doświadczeń LGD i członków LGD w realizacji operacji
załącznik nr 17 - nasz załącznik nr 10

Oświadczenie z Gmin o udostępnieniu dokumentacji potwierdzającej doświadczenie
- załącznik nr 11
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2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej
spójności
2.1 Wykaz gmin wchodzących w skład LGD
Udział w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju zadeklarowały trzy gminy wiejskie:
Lubrza, Skąpe i Szczaniec oraz gmina miejsko-wiejska Świebodzin z wyłączeniem miasta.
Istotną cechą obszaru realizacji LSR jest duża liczba wód powierzchniowych oraz położenie w
dorzeczu Odry, co w połączeniu z rezerwatami przyrody daje duże możliwości rozwoju w
dziedzinie turystyki oraz wypoczynku.
a/ Lubrza – gmina wiejska w pow. świebodzińskim
b/ Skąpe - gmina wiejska w pow. świebodzińskim
c/ Szczaniec – gmina wiejska w pow. świebodzińskim
d/ Świebodzin- gmina miejsko-wiejska w pow. Świebodzińskim
( W załączniku do wniosku znajdują się uchwały rad gmin o przystąpieniu do LGD)
2.2. Uwarunkowania przestrzenne
a) Położenie
W nawiązaniu do podziału administracyjnego kraju obszar realizacji LSR, leży
w zachodniej części kraju, w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Obszar
LSR

graniczy

z

zachodnią

częścią

województwa

wielkopolskiego.

Odległość

od

najważniejszego ośrodka regionalnego Zielonej Góry wynosi ok. 45 km.
W odniesieniu do krain fizyczno-geograficznych obszar realizacji LSR znajduje się na
Pojezierzu Lubuskim. Obszar należy do mezoregionu Pojezierza Łagowskiego, Obniżenia
Obrzańskiego, a także częściowo Równiny Torzymskiej w zachodniej części obszaru LSR.
Obszar leży w dorzeczu Odry, na wododziale między rzeką Odra i Wartą. Przez teren obszaru
LSR przebiegają cieki wodne takie jak Paklica, Ołobok, Gryżyna czy Jabłonna. Obszar posiada
urozmaiconą rzeźbę terenu ukształtowaną przez działalność lodowca skandynawskiego i jego
wód roztopowych. Występujące obszary rynnowe są pokryte licznymi jeziorami, do
największych należą Niesłysz, Trzebioch, Paklicko Wielkie, Wilkowskie. Mniejsze jeziora i
stawy i liczne stawy są charakterystycznym krajobrazem obszaru LSR.
Odnosząc położenie obszaru realizacji LSR do układu komunikacyjnego należy zwrócić
uwagę na przebieg dróg (kolejowych i drogowych) o znaczeniu międzynarodowym
i

krajowym.

Wszystkie

połączenia

komunikacyjne

o

znaczeniu

krajowym

i międzynarodowym posiadają na obszarze realizacji LSR układ równoleżnikowy
i południkowy. Droga krajowa nr 2, przebiegająca przez sam środek obszaru (w gminach
Szczaniec, Świebodzin i Lubrzę), która stanowi najważniejsze połączenie drogowe
z Niemcami i dalej z Europą Zachodnią. Przez obszar przebiega także trasa szybkiego ruchu
łącząca Szczecin z Pragą. Przez obszar LSR przebiegać będzie budowana autostrada A2,
12
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a planowany węzeł w Jordanowi, w gminie Świebodzin, daje duże możliwości rozwoju
gospodarczego
Mapa Gmin obszaru realizacji LSR: Lubrza, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin.
(zaznaczone niebieskim obramowaniem)

Komunikacja kolejowa również zorientowana jest w układzie równoleżnikowym. Trasa
Poznań – Berlin przebiega przez środek obszaru LSR , zapewniając gminom

szybkie

połączenia z aglomeracją poznańską i berlińską.
Do najważniejszych cech położenia obszaru realizacji LSR należy zaliczyć:
•

Położenie w bliskiej odległości od Zielonej Góry (ok. 45 km) i Berlina,

•

Dogodna lokalizacja w stosunku do przebiegu głównych szlaków
komunikacyjnych kraju,

•

Liczne obszary wodne i tereny przyrodnicze.

b) Powierzchnia (w km2)
13
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Powierzchnia obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obejmuje 632 km2.
Wielkość poszczególnych gmin obszaru realizacji LSR przedstawia tabela .
Powierzchnia gmin obszaru realizacji LSR w 2006r.
Gmina
Lubrza
Skąpe
Szczaniec
Świebodzin
Obszar LSR

Powierzchnia (w km2)
122
181
113
216
632
Źródło: Bank Danych Regionalnych. GUS. 2006.

c) ukształtowanie powierzchni
Analiza położenia geograficznego łączy obszar realizacji LSR z Pojezierzem Lubuskim
w tym dwoma mezoregionami, mianowicie Pojezierzem Łagowskim zwanym inaczej
wzgórzami Ośnieńsko-Sulechowskimi oraz mezoregionem Bramy Zbąszyńskiej zwanym
inaczej Obniżeniem Obrzańskim. Zachodnia część obszaru LSR objęta jest także częściowo
Równiną Torzymską, a część wschodnia Obniżeniem Obry Leniwej.
Obszar leży w dorzeczu Obry, na wododziale między rzeką Odrą i Wartą. Występują
tutaj łagodne pagórki, wysoczyzna morenowa, obszar sandrowy i przede wszystkim obszar
rynien utworzonych przez wody roztopowe lądolodu. System cieków wodnych zarówno w
Rynnie Świebodzińsko-Podłogórskiej, Rynnie Wilkowsko-Przetocznickiej wraz z licznie
występującymi jeziorami i stawami tworzy także mikroklimat sprzyjający turystyce. Jezioro
Niesłysz o powierzchni 486,2 ha jest drugim, co do wielkości jeziorem w województwie i
jednocześnie najczystszym, pozostałe jeziora mają w granicach 196 – 79 ha i pozwalają
zarówno na wypoczynek turystyki wodnej jak i na wędkowanie.
2.3. Uwarunkowania przyrodnicze/środowiskowe
a) klimat
Klimat na terenie LSR jest typowy dla Ziemi Lubuskiej. Jego cechą szczególną jest to,
że w okresie rocznym napływają różnorodne masy powietrza, przy czym przeważają masy
powietrza polarno-morskiego napływające z sektora zachodniego oraz powietrza polarnokontynentalnego. Wzajemne ścieranie się mas powietrza o różnych cechach termicznowilgotnościowych kształtuje określony układ pogody dla całej Ziemi Lubuskiej jako
„przejściowy” z wyraźną przewagą cech oceanicznych. W zakresie klimatu lokalnego można
wyróżnić klimat wysoczyzn i klimat rynien glacjalnych. Na wysoczyznach występują korzystne
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warunki nasłonecznienia, szczególnie na stokach południowych, natomiast na terenach
rynnowych występuje niekiedy nadmierna wilgotność i złe warunki przewietrzania.
Roczna suma opadów atmosferycznych (obliczona na podstawie wieloletnich
obserwacji) wynosi w granicach 600mm.
b) gleby
Teren obszaru LGD posiada średnio urodzajne gleby, jednak dość dużo występuje
gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych, szczególnie w gminie Szczaniec. Występują gleby
bielicowe o prawidłowych stosunkach powietrzno-wodnych i dobrze wykształconej warstwie
próchniczej, gleby bielicowe, gleby brunatne wyługowane wraz z kwaśnymi ( III i IV klasa
bonitacji) , a w mniejszym stopniu bagienne i pobagienne- murszowe i czarne ziemie
pochodzenia aluwialnego, ale także występują gleby zbudowane z piaszczysto – żwirowych
utworów plejstoceńskich i utworów organicznych holoceńskich. Są to gleby ubogie, głównie
rdzawe i bielicowe. Wyspowo spotyka się gleby brunatne zalegające na piaskach luźnych,
szczególnie na terenie gminy Lubrza, gdzie prawie połowę powierzchni zajmują lasy.
Pokrywę glebową tworzą przede wszystkim gleby piaskowe różnych typów
genetycznych: rdzawe, bielicowe oraz brunatne kwaśne, powstałe na ubogich skałach
macierzystych, łatwo przepuszczalne dla wód opadowych. Jak mocno zróżnicowane są gleby
na terenie obszaru LSR może świadczyć to, że we wschodniej części ok. 46% to gleby o III i IV
klasie bonitacji o korzystnej strukturze agrarnej, natomiast w północnej ok. 46% to V i VI klasa
bonitacji – tereny zalesione.
c) bogactwa naturalne
Podstawowym bogactwem naturalnym na obszarze realizacji LGD jest przyroda.
Znakomite warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu, liczne jeziora i lasy sprzyjają rekreacji.
O walorach krajobrazowych stanowi duża liczba wzgórz morenowych pokrytych lasami i
sięgających bezwzględnej wysokości powyżej 100m, a także tereny o zróżnicowanych typach
ekosystemów, w tym duża liczba rynien z usytuowaniem cieków wodnych i stałych zbiorników
wodnych. Nawet w rolniczym krajobrazie, środowisko przyrodnicze cechuje się stosunkowo
dużą bioróżnorodnością. Wśród pól uprawnych i łąk znajdują się zadrzewienia.
Miejsca charakteryzujące się szczególnie ciekawą florą i fauną objęte zostały ochroną
przez uznanie za rezerwaty przyrody.
Na terenie gminy Szczaniec znajdują się tereny objęte Naturą 2000 w tym rezerwat
przyrody typu leśnego „Grodziszcze” z wielogatunkowym lasem liściastym ( grąd niski
z dębem szypułkowym, jesionem, grabem, bukiem, lipą drobnolistną, jaworem, olsza czarną
i brzozą brodawkową.) ze średniowiecznym grodziskiem z IX-XII wieku.
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Pojedyncze pomniki przyrody z cennymi skupiskami okazów drzew pomnikowych
występują w parkach.
Występuje także Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 144 „Dolina kopalna
Wielkopolska”

obejmujący

warstwy

wodonośne

występujące

w

obrębie

utworów

wodnolodowcowych lub interglacjalnych o zwierciadle napiętym, zalegające na różnych
głębokościach. Zbiornik jest częściowo lub całkowicie izolowany od powierzchni utworami
słabo przepuszczalnymi, przeważnie iłami lub glinami.
W gminie Lubrza znajduje się rezerwat „Nietoperek” -zimowisko nietoperzy
w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, który zamieszkuje ok. 20 tys sztuk tych ciekawych
ssaków reprezentujących 12 gatunków w tym albinos – jeden z kilku istniejących na świecie
nietoperzy o białej sierści. Ciekawym jest też rezerwat „Pniewski Ług” z torfowiskiem
porośniętym brzozami i sosnami.
Gryżyński Park Krajobrazowy na terenie gminy Skąpe wraz z otuliną jest również
prawnie chroniony.
Niewątpliwym

bogactwem

są

cieki

wodne

oraz

jeziora,

których

część

wykorzystywanych jest do hodowli ryb oraz dla potrzeb rekreacji.
Zadrzewienia występują też wzdłuż dróg głównych i polnych, wpływają na
kształtowanie lokalnego klimatu obszarów, na których występują, podnoszą walory estetycznokrajobrazowe, spełniają rolę ochronną: wiatro- i glebochronną.
Występują w lasach następujące gatunki zwierzyny grubej: sarny, jelenie, daniele
i dziki. Zwierzyna drobna reprezentowana jest między innymi przez: lisy, zające, wydry, kuny,
piżmaki,

borsuki.

Z

gatunków

chronionych

obecne

są

m.in.

wiewiórka,

jeż

zachodnioeuropejski, ryjówka aksamitna, kret oraz nietoperze.
Najliczniej na terenie gminy występują jednak owady, żyjące w różnym środowisku. Są
to między innymi paź królowej, paź żeglarz, biegacze skórzasty, leśny, ogrodowy, koziorożec
dębosz, rohatyniec nosorożec, modliszka.
Fauna ryb ogranicza się do gatunków pospolitych i w dużej mierze utraciła właściwe jej
cechy. W wielu zbiornikach wodnych kształtowana jest przez działalność gospodarczą
człowieka. Jest miejscem hodowli ryb – głównie karpia, sandacza i leszcza. W rzekach, duży
wpływ na ilość i jakość ryb ma zły stan czystości ich wód. W efekcie coraz rzadziej spotykane
są: kiełb białopłetwy, śliz, piskorz, czy pocierniec.
d) lesistość
Kompleksy leśne stanowią 35,5% powierzchni obszaru LGD, co jest wartością wyższą
od średniej krajowej (28,3 %) oraz większą od wojewódzkiej (31,7%). Lesistość na badanym
obszarze scharakteryzowano w dwojaki sposób: jako odsetek lasów przypadających na
poszczególne gminy oraz jako odsetek powierzchni lasów w odniesieniu do powierzchni gmin.
16
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Z całego obszaru LGD najwięcej lasów przypada gminie Lubrza i Skąpe, najmniej w gminach
Szczaniec i Świebodzin. Wyraźnie, więc widać proporcjonalną zależność między wielkością
lasów, a wielkością gmin. Pogłębiona analiza lesistości obszaru daje pełen obraz występowania
kompleksów leśnych.
Lesistość obszaru LGD wg gmin w 2006r.
Jednostka terytorialna
Lubrza
Skąpe
Szczaniec
Świebodzin
Obszar LSR

Lesistość
46,3 %
41,4 %
26,3 %
28,2 %
35,5 %

Lesistość

Lubrza
Skąpe
Szczaniec
Św iebodzin
Obszar LSR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Regionalnych. GUS. 2006.

Dane zawarte w tabeli potwierdzają fakt występowania największych kompleksów
leśnych w gminie Lubrza. Najniższy odsetek lasów charakteryzuje gminę Szczaniec,
podkreślając jej rolniczy charakter.
e) zasoby wodne
Zasoby wodne powierzchniowe to przede wszystkim rzeki przepływające przez obszar
LGD, ale także liczne jeziora i stawy jako zbiorniki wodne naturalne. Opisywane gminy należą
do zlewni rzeki Odry. Najważniejszą rzeką w gminie Świebodzin jest Paklica będąca
dopływem Odry. Z jeziora Niesłysz wypływa także rzeka Ołobok płynąca z północy na
południe gminy Skąpe i wpada do Odry, podobnie jak cieki Gryżna i Jabłonna. Natomiast
rzeczka Lubinica w gminie Szczaniec jest naturalnym dopływem Obry Leniwej. Szereg cieków
ma charakter okresowy, prowadząc wodę po wystąpieniu intensywnych opadów.
Duża gęstość sieci rzecznej jest wynikiem prowadzonych w II poł. XIXw.
intensywnych prac melioracyjnych.
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Do

najważniejszych

zbiorników

wodnych

należy

zaliczyć

jezioro

Niesłysz

o powierzchni 486,2 ha, którego warunki umożliwiają rozwój turystyki. Jest ono drugim, co
wielkości jeziorem w województwie o I klasie czystości pod względem fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Inne jeziora to Paklicko Wielkie o pow. 196 ha, jez. Wilkowskie o pow.
130,5 ha, jezioro Lublinieckie o powierzchni 79,4 ha. Jeziora mniejsze to Trzeboch czy
Niedźwiedno, Złoty Potok i Czerniak - stanowią one doskonałe warunki do wędkarstwa.
Strefy wododziałowe przebiegają w znacznej części obszarami leśnymi i spełniają
swoją retencyjną i ochronną funkcję. Na odcinkach Kanału Ołobockiego prowadzona jest
hodowla ryb.
2.4. Uwarunkowania kulturowe i historyczne
Uwarunkowania kulturowe tworzone są przez ogół dziedzictwa dóbr kultury materialnej
i duchowej. W zakresie kultury materialnej rozpatrywane będą przede wszystkim zabytki:
stanowiska archeologiczne, budownictwo sakralne, pomniki, muzea, izby pamięci. Dobrami
kultury duchowej będą specyficzne dla obszaru realizacji LSR zwyczaje, tradycje, lokalne
święta, uroczystości. Podkreślać one mają unikalny charakter miejsca, a zwłaszcza jego
mieszkańców, którzy w tworzonej strategii są elementem najistotniejszym.
Historia tych terenów jest bardzo stara. Odnaleziono tu ślady osadnictwa z epoki brązu.
Na tych terenach działały zakony cystersów, joannitów i templariuszy mające duży wpływ na
ich rozwój. Historyczna Ziemia Świebodzińska należąca do Śląska, zatem dużo wsi było
własnością klasztoru cysterskiego w Trzebnicy jeszcze z nadania Henryka Brodatego,
natomiast już w XIII wieku wznoszono zabudowania klasztorne cystersów z zespołu
klasztornego w Paradyżu. Wiele miejscowości wykazuje rodowód średniowieczny. Większość
to typ zabudowy owalnicy oraz ulicówki.
Tereny zachodniej Polski zasiedlone zostały w V-VII wieku nowej ery przez plemiona
słowiańskie. Wykształcił się w tym okresie silny ośrodek w Międzyrzeczu, któremu zapewne
podlegał także obszar obecnej gminy. Około połowy X wieku włączony on został do
wczesnopiastowskiego państwa polskiego, stając się częścią prowincji wielkopolskiej.
Bezpośredni nadzór administracyjny sprawowała zapewne kasztelania międzyrzecka.
W otoczeniu znajdowały się tereny podległe kasztelaniom lubuskiej, krośnieńskiej i zbąskiej.
O pierwotnych związkach okręgu świebodzińskiego, a także sulechowskiego, z Wielkopolską,
świadczy ich przynależność do diecezji poznańskiej. Przynależność ta trwała do czasów
reformacji, gdy zapanował tutaj luteranizm. Kiedyw roku 1654 restytuowany został katolicyzm,
parafie znalazły się pod władzą kurii wrocławskiej. Stało się tak, dlatego, że w drugiej połowie
XIII wieku ziemie: świebodzińska i sulechowska znalazły się we władaniu książąt śląskich.
Panowali tutaj książęta głogowscy, a od końca XV wieku królowie czescy, do których należał
cały Śląsk. W 1482 roku część księstwa głogowskiego, a ściślej okręgi krośnieński
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i sulechowski, dostała się w posiadanie Brandenburgii, przez co okręg świebodziński stał się
odciętą enklawą Śląska, otoczoną terytorium Polski i Brandenburgii. Taka sytuacja trwała do
roku 1741, kiedy Śląsk, w tym ziemia świebodzińska, przyłączony został zbrojnie do państwa
pruskiego. Prusy, a następnie Rzesza niemiecka panowały tutaj do 1945 roku.
Na

terenie gminy Lubrza

zakon

templariuszy

miał

siedzibę

w

Wielowsi

k. Międzyrzecza. W 1312 r. uległ rozwiązaniu. Przechodząc z rąk do rąk w XIV w. wiele osad,
jak np. Boryszyn, stało się własnością joannitów. Przebiegała tu granica między Wielkopolską
a Branderburgią. Częste spory graniczne złożyły się na bogatą historię tych okolic, pełną bitew
i uprowadzeń.
Bardzo stare datowanie ma sama wieś Lubrza. W 1249 r. została zakupiona przez
klasztor cystersów w Paradyżu. Byli oni właścicielami wsi niemal bez przerwy do 1810 r.
W XIV w. Lubrza uzyskała prawa miejskie. Miała wtedy spore znaczenie handlowe, ze
względu na odbywające się na jej terenie targi i jarmarki. Prawa miejskie utraciła w wyniku
zniszczeń wojny 30-letniej. Przyczynił się do tego również wielki pożar w 1762 r.. Lubrzy
udało się odzyskać prawa miejskie w połowie XIX w. (1857 r.) i utrzymać je do 1945 r.
W przeszłości rozwój gospodarczy gmina Lubrza zawdzięczała kopalni węgla
brunatnego. Nie brak było zarówno małych kopalni przydomowych, jak i większych,
związanych z pobliską Sieniawą. Lubrzanie przez wieki trudnili się też handlem, rzemiosłem
i rolnictwem. Przed II wojną światową w samej Lubrzy istniał ośrodek zajmujący się leczeniem
schorzeń dróg oddechowych, co świadczy o jej walorach klimatycznych.

Okres

międzywojenny, to przede wszystkim rozbudowa gigantycznych fortyfikacji Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego. Wśród zabytków na uwagę zasługuje drewniany kościół zrębowy
w Boryszynie z 1648 r. p.w. NMP, z wieżą dobudowaną w 1690 r. Na barokowej ambonie
zachował się krzyż joannicki.
Gmina Skąpe położona jest na południowo-zachodnim skraju historycznej ziemi
świebodzińskiej, przekraczając jej granice od strony południowo-wschodniej, gdzie wchodzi w
obszar dawnego okręgu sulechowskiego (Przetocznica, Przetocznicki Młyn, Pałck, Niekarzyn).
W roku 1223 książę nadał opactwu cysterek w Trzebnicy wsie Sarnowo (Ołobok)
i Łąkie. Równocześnie, bądź w następnych latach, klasztor wszedł w posiadanie dalszych wsi:
Darnawy, Międzylesia, Podłej Góry, Radoszyna, Rokitnicy, Skąpego i Węgrzynic.
W Ołoboku cysterki założyły targ, a z czasem osada ta otrzymała prawa miejskie.
. Pośród osad należących do klasztoru w Trzebnicy wyróżnia się wieś Łąkie, której
okolnicowy plan, skupiający kilkanaście gospodarstw wokół owalnego jeziorka, powstał
zapewne już w XII wieku, w rezultacie połączenia pewnej ilości rodzinnych gospodarstw
(źrebi) w siodło (sioło). Łąkie są jedną z dwu wsi o układzie okolnicowym, na terenie
województwa lubuskiego.
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Błonie i Niesulice powstały zapewne również w XIII wieku, a w następnym stuleciu
w nieznanych okolicznościach, weszły w posiadanie joannitów łagowskich. Udokumentowane
źródłowo dopiero w XVI wieku Pałck i Przetocznica, mają na pewno metryki średniowieczne.
Niekarzyn wymieniony jest, jako mała miejscowość parafialna w 1365 roku. Wsie te
pozostawały w rękach rycerskich. Późniejszym rodowodem legitymują się mniejsze osady,
powstałe w XVI-XVIII wieku przy folwarkach, młynach czy kuźnicach. Są to: Cząbry,
Kalinowo, Kaliszowice, Przytocznicki Młyn i Zawisze. Cibórz założony został w latach 30-tych
XX wieku. Jest to jedyna miejscowość o genezie niezwiązanej z rolnictwem. Przemysł odegrał
nikłą rolę w przestrzennym i cywilizacyjnym rozwoju gminy. Od średniowiecza istniały młyny
wodne w Ołoboku, Niekarzynie i Przetocznicy. W nowszych czasach powstały dalsze młyny w
Chlebnikach, Cząbrach, Kaliszowicach i Przetocznickim Młynie. Mapy z końca XIX wieku
pokazują obecność wiatraków w Darnawie, Podłej Górze i Radoszynie oraz cegielni
w Cząbrach i Chlebnikach. Wcześniej podobne obiekty mogły istnieć także w innych
miejscowościach.
W gminie Szczaniec w czasach wczesnego średniowiecza, dominującą rolę odgrywało
na tym terenie osadnictwo słowiańskie. Z tego okresu pochodzi gród w Myszęcinie. Na okres
ekspansji Polan w zachodniej Wielkopolsce wskazują dwuczłonowe grodziska w Wilenku
i Dąbrówce Małej. Osadnictwo otwarte na tych terenach intensywnie zaczyna rozwijać się na
przełomie XII-XIII w.. W okresie rozbicia dzielnicowego słabną polityczne wpływy rodów
wielkopolskich, a zaznacza się stopniowy napływ rycerstwa śląskiego, czego świadectwem są
silnie umocnione siedziby rycerskie w postaci tzw. grodów stożkowatych (np. Szczaniec).
Najstarsza wzmianka o miejscowości Szczaniec („Stans”) pochodzi z dokumentów z 1236 r.
Ród Sczanieckich (Stentschów, Stentzschów) związany był ze Szczańcem w okresie przeszło
czterystu lat. Ziemia Szczaniecka po odpadnięciu od Polski leżała na pograniczu zamieszkałym
przez rody śląskie, niemieckie i polskie, które łączyły więzy pokrewieństwa i posiadłości
majątkowe znajdujące się po obu stronach granicy.
Do roku 1375 Szczaniec pozostawał w granicach Wielkopolski, by później na długie
lata,

po

wyłączeniu

z

kasztelanii

zbąszyńskiej,

przynależeć

do

Śląska..

Do końca istnienia I Rzeczpospolitej Szczaniec pełnił rolę miejscowości granicznej
z Królestwem Polskim. W rejonie przecięcia się projektowanej autostrady z drogą krajową
nr 2 znajduje się miejsce po byłym obozie karnym, założonym w styczniu 1940 r.,
w którym więziono ludność pochodzenia żydowskiego , zatrudnianą przy budowie autostrady
Berlin-Poznań. W 1942 r. obóz przekształcony został w karny obóz pracy i więziono w nim
Polaków, Czechów, Rosjan, Greków, Holendrów, Francuzów i Jugosłowian. W obozie
zamordowano ponad 1000 osób. Z okresu średniowiecza pochodzą wszystkie wsie, a badania
archeologiczne wykazały istnienie grodzisk wczesnośredniowiecznych w Wilenku, Dąbrówce
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Małej, Myszęcinie i Szczańcu. Przeważającym typem wsi występującym na terenie gminy jest
owalnica (Kiełcze, Opalewo, Smardzewo, Szczaniec, Wolimirzyce) oraz układ ulicowoplacowy jaki mają Dąbrówka Mała, Myszęcin i Ojerzyce. Pozostałe wsie prezentują
następujące typy: Brudzewo – widlica, Koźminek – ulicówka i Wilenko – osada folwarczna.
Zabudowa mieszkalna wsi wykonana w technice murowanej oraz szachulcowej datuje się
z końca XVIII w. aż po początki wieku XX. Dominantę przestrzenną wielu wsi stanowią
kościoły: Szczaniec, Myszęcin, Opalewo, Ojerzyce, Smardzewo, Dąbrówka Mała. Najstarsze z
nich to kościół parafialny w Szczańcu z XVI w. oraz kościół filialny w Smardzewie z XVIII
w. Pozostałe kościoły są dwudziestowieczne. W wielu wsiach występują zespoły pałacowoparkowe przeważnie jednak w złym stanie technicznym (Szczaniec, Myszęcin, Ojerzyce,
Dąbrówka Mała)

i parki (Wilenko oraz Brudzewo i Wolimirzyce – zachowane relikty).

Liczne są założenia folwarczne datujące się z XVIII w. (Brudzewo, Szczaniec, Myszęcin,
Ojerzyce, Wolimirzyce, Smardzewo), pozostałe - (Dąbrówka Mała i Wilenko ) są XX
wiecznymi. W wielu miejscowościach na terenie gminy rejestrowane są

historyczne

cmentarze, albo całkowicie zlikwidowane, albo też pozostające w bardzo złym stanie
zachowania. Cmentarze znajdują się we wszystkich wsiach, poza Kiełczami.
Nazwa miasta Świebodzin ma pierwowzór słowiański i jest formą dzierżawczą od
imion Świeboda lub Świebąd. Nosicieli tych imion kojarzy się z legendarnymi założycielami
miasta. Funkcjonują jeszcze dwie inne interpretacje genezy nazwy miasta. Jedna wywodzi się
od rodu Świebodziców - Gryfitów pierwotnych właścicieli Świebodzina. Druga od
germańskiego plemienia Swebodów, inicjatorów najstarszego osadnictwa. Średniowieczny
Świebodzin usytuował się na niewielkiej wyniosłości wyłaniającej się z dna równoleżnikowego
obniżenia polodowcowego, wypełnionego prawie całkowicie jeziorami i bagnami. Wiodły tędy
trzy ważne szlaki handlowe: z Chociebuża przez Krosno i dalej przez Międzyrzecz do Poznania
z Frankfurtu do Poznania oraz z Wrocławia do Szczecina. Dzięki temu Świebodzin wyprzedził
w rozwoju okoliczne grody. Od X wieku trwale był związany z Wielkopolską, podobnie jak
pobliski Międzyrzecz. Po raz pierwszy Świebodzin znalazł się w obrębie państwa Śląskiego
dopiero w momencie zawładnięcia dużej części Wielkopolski przez Henryka Brodatego, tj. od
roku 1234. Henryk Brodaty realizuje ideę jedności państwa piastowskiego, jako jeden z
najgorętszych jej rzeczników sięgnął po Wielkopolskę. W tym okresie przejściowo prawie cała
Wielkopolska znalazła się pod panowaniem Henryków śląskich. Jak wiadomo katastrofa
legnicka z 1241 roku doprowadziła do szybkiego rozpadu państwa Henryków i powrotu do
dawnych stosunków politycznych. W 1242 roku książęta wielkopolscy rządzili już grodami
południowej Wielkopolski a w roku 1246 na podstawie ugody zawartej z Bolesławem Rogatką,
Przemysław I książę wielkopolski przekazał mu grody zachodniej Wielkopolski: Santok,
Międzyrzecz i Zbąszyń. Niewątpliwie i rejon Świebodzina znalazł się wówczas tylko
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przejściowo w posiadaniu śląskim, gdyż wkrótce grody te wróciły do Wielkopolski. Bazując na
wielkopolskim kodeksie dyplomatycznym przyjmuje się, że nazwa SVEBOSIN pojawia się w
zapisie źródłowym, w roku 1302, przy czym źródło nie precyzuje, czy była to osada wiejska,
czy już wykształcony ośrodek miejski. Historiografia niemiecka, począwszy od Zerndta, uznała
przywilej Henryka jako formalne nadanie miastu praw magdeburskich. Z tym punktem
widzenia zgadzają się także polscy historycy. Gmina Świebodzin obejmuje miasto Świebodzin
oraz wsie: Borów, Chociule, Glińsk, Gościkowo, Grodziszcze, Jeziory, Jor-danowo, Kępsko,
Kupienino, Lubinicko, Lubogóra, Ługów, Nowy Dworek, Osogóra Podlesie, Raków, Rosin,
Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów, Rzeczyca, Wilkowo, Witosław.
Dużą rolę w historii gminy odgrywa Gościkowo-Paradyż. Historia miejsca sięga
odległych czasów średniowiecza. 29. 01.1230 roku rycerz Mikołaj Bronisz (herbu Wieniawa)
podpisał akt darowizny, na mocy którego tereny przeszły w ręce opata cystersów i braci
zakonnych z Lehnina (Brandenburgia). W roku 1234 poznański biskup Paweł polecił
rozpoczęcie budowy nowej świątyni p. w. św. Marcina. Rok później wyrażono zgodę na
założenie we wsi Gościkowo filii zakonnej. I tak na rok 1236 datuje się początek działalności
klasztoru Wniebowzięcia NMP, który prowadziło wówczas 12 mnichów i opat. W roku 1836
zapadła decyzja, że zabudowania klasztorne staną się siedzibą Królewskiego Katolickiego
Seminarium Nauczycielskiego, gdzie kształcić miałoby się germanizatorów z terenów
prowincji poznańskiej. Jednak plan ten nie został wykonany i ostatecznie utworzono tam
ośrodek

polskości,

który

zrzeszał

mieszkańców

tamtejszych

terenów.

Seminarium

funkcjonowało do 31.03. 1926 roku. Do dnia dzisiejszego klasztor odgrywa dużą rolę w
Kościele w Polsce, wymienić należy kilka wydarzeń najnowszych jak: 1967r.- wizyta ks.
Angostino Casaroli- podsekretarza Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw Kościoła; 1971r.- I
Konferencja Episkopatu Polski; wizyta ks. kard. St. Wyszyńskiego i ks. kard. K. Wojtyły;
1989r.- II Konferencja Episkopatu Polski; 2003r.- III Konferencja Episkopatu Polski z okazji
Tysiąclecia Męczeńskiej Śmierci Pięciu Braci Międzyrzeckich.
Ciekawa historia opisywanego terenu pozostawiła po sobie liczne zabytki, podnoszące
walory turystyczne obszaru realizacji LSR.
Do najciekawszych zabytków należą:
- drewniany kościół zrębowy z XVII w. w Boryszynie
- kościół gotycki z XVII w. w Szczańcu
- klasycystyczny kościół z XVIII w. w Ołoboku
- późnogotycki kościół z XV w. w Ratoszynie
- kościoły szachulcowe w Rokitnicy, Mostkach, Przełazach i Myszęcinie
- kościół neogotycki z XIX w. w Opalewie i w Dąbrówce Małej
- pocysterski zespól klasztorny w Gościkowie-Paradyżu
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- dwór renesansowy z XIX w. w Mostkach
- pałac renesansowy z XIX w. w Przełazach
- pałac renesansowy w Wilkowie
- pałac z parkiem z połowy XIX w. w Myszęcinie
- pałac elektyczny w Chociulach
- pałace z XVII w w Rokitnicy i Niekarzynie
- młyn w Staropolu
- ruiny pałacu z XV w w Szczańcu
- stary cmentarz z grobowcami z XVII w. w Buczu
2.5. Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar realizacji LSR
Metodologia
Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar realizacji LSR została rozpatrzona
w kontekście analizy kapitału ludzkiego i kapitału społecznego.
Kapitał ludzki będzie w niniejszej analizie oceniany pod względem struktury wieku
oraz wykształcenia ludności. Szczególnie istotne jest wykształcenie, gdyż to właśnie
kwalifikacje świadczą o umiejętności przystosowania się do potencjalnych możliwości na
rynku pracy. Ponadto w ocenie kapitału ludzkiego opisano obciążenie demograficzne na
badanym obszarze, aktywność zawodową ludności oraz stopę bezrobocia. Zbadano również
najważniejsze sektory aktywności gospodarczej ludności obszaru realizacji LSR.
Kapitał społeczny jest pojęciem nieco szerszym i trudniejszym do zdefiniowania przy
pomocy danych ilościowych. Świadczy on o umiejętności współdziałania ludności danego
obszaru, chęci do działań prospołecznych (tzw. Altruizm społeczny), oraz zdolności do
społecznego kompromisu. W analizie kapitału społecznego opisano opiekę zdrowotną oraz
społeczną, bezpieczeństwo publiczne, edukację, sport i rekreację oraz kulturę i organizację
pozarządowe.
Kapitał ludzki
a) Liczba ludności
Liczba ludności obszaru realizacji LSR wyniosła w 2006 r. 20774 mieszkańców
(zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966)
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). W skład obszaru wchodzą trzy gminy
wiejskie i jedna gmina miejsko-wiejska z wyłączeniem miasta. Analiza gęstości zaludnienia
potwierdza fakt, iż obszar realizacji LSR jest typowo rolniczy. Średnia gęstość zaludnienia na
obszarze realizacji LSR wynosi 32,8 osób/1 km2 i jest o połowę niższa niż średnia gęstość
zaludnienia w województwie lubuskim (74 osób/1 km2).
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Liczba ludności w 2006r
Gmina
Lubrza
Skąpe
Szczaniec
Świebodzin

Liczba
3390
5446
3959
7979

b) Struktura wieku ludności
Struktura wieku ludności będzie rozpatrywana w podziale na ludność w wieku
przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w ujęciu gminnym oraz w odniesieniu
do całego obszaru LSR. Dokonane będą również porównania z wartościami dla województwa
lubuskiego.
Strukturę wieku ludności na obszarze realizacji LSR wg podziału na przedprodukcyjną,
produkcyjną i poprodukcyjną przedstawia wykres 2.
Wiek
przedprodukcyjny

Wiek
produkcyjny

Wiek
poprodukcyjny

23,20 %

62,52 %

14,28 %

Wiek
przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny
Wiek
poprodukcyjny

Wykres 2. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym
i poprodukcyjnym na obszarze realizacji LSR w 2006 r

Struktura wieku ludności jest bardzo zbliżona na obszarze realizacji LSR
i w województwie lubuskim. Gminy realizujące LSR wykazują się wyższym o kilka punktów
procentowych odsetkiem ludności wieku przedprodukcyjnym, co tworzy perspektywiczną
strukturę wiekową ludności. Wysoki udział ludzi młodych w ludności ogółem zapewnia
zrównoważoną proporcję między liczbą ludności czynnej zawodowo (będącej pochodną liczby
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ludności w wieku produkcyjnym), a liczbą ludności korzystającą ze świadczeń społecznych lub
będącą na utrzymaniu czynnych zawodowo.
Analiza struktury wiekowej ludności obszaru realizacji LSR według gmin wskazuje, iż
najkorzystniejsza struktura wiekowa występuje w gminie Świebodzin, gdzie odsetek ludności w
wieku przedprodukcyjnym jest najwyższy.
c) Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia
Poziom zatrudnienia najpełniej charakteryzowany jest przez współczynnik dynamiki
bezrobocia. W 2006r dynamika bezrobocia na terenie obszaru LGD wynosiła 81,1, natomiast w
2007r dynamika wyniosła 57,25. Spadek bezrobocia w ciągu roku wyniósł ok.23%, co
świadczy o możliwości rozwojowej obszaru.
Natomiast wskaźnik zatrudnienia to liczba osób pracujących odniesiona do ogólnej
liczby mieszkańców powyżej 15 roku życia i waha się w granicach 45%.
W odniesieniu do wartości charakteryzujących województwo lubuskie współczynnik
aktywności zawodowej był na obszarze realizacji LSR jedynie o jeden punkt procentowy
wyższy niż w województwie, natomiast wskaźnik zatrudnienia – wyższy o dwa punkty
procentowe. Stopa bezrobocia w gminach mocno spadła i to na przestrzeni 5 lat o ok. 12% i
obecnie wynosi 3,2%.
Istotną miarą problemu bezrobocia jest udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych.
Wysokie bezrobocie wśród kobiet jest spowodowane mniejszą mobilnością, koniecznością
łączenia pracy zawodowej z prowadzeniem domu oraz nierzadko z nierównym statusem kobiet
w stosunku do mężczyzn na rynku pracy.
d) Liczba podmiotów gospodarczych
Analiza sektora gospodarczego zawiera zestawienie podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w systemie REGON w ujęciu przestrzennym (rozkład przestrzenny wg gmin)
oraz wg działów klasyfikacji PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Rozkład przestrzenny
podmiotów rejestru REGON przedstawia w ujęciu procentowym poniższa tabela.
Odsetek podmiotów gospodarczych (REGON) w ujęciu gminnym w 2007r.
Jednostka
terytorialna

Liczba podmiotów
zarejestrowanych w
systemie REGON

Odsetek podmiotów
zarejestrowanych
w systemie REGON

obszar realizacji LSR

1592

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gmin

Na obszarze realizacji LSR liczba podmiotów gospodarczych wynosiła w 2007 r. 1592.
Większość podmiotów zarejestrowanych jest w gminie miejsko-wiejskiej, co niewątpliwie jest
skorelowane z liczbą ludności oraz z wielkością gminy .
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Poniższa tabela przedstawia rodzaje usług mające największe znaczenie na terenie
obszaru LSR.
Usługi
przetwórstwo przemysłowe
budownictwo
handel i naprawy
hotele i restauracje
transport i łączność
pośrednictwo finansowe
obsługa nieruchomości

99
142
406
68
82
52
217

liczba

przetwórstwo przemysłowe
budownictwo
handel i naprawy
hotele i restauracje
transport i łaczność
posrednictwo finansowe
obsługa nieruchomości

Struktura gospodarki wg sektorów obszaru realizacji LSR wykazuje największą liczbę
podmiotów w sektorze usług. Przewaga podmiotów usługowych nie jest jednak tak duża jak
w województwie lubuskim, gdzie udział podmiotów sektora usług w ogólnej liczbie podmiotów
zarejestrowanych w systemie REGON jest o 8 % wyższy niż w opisywanych gminach. Na
obszarze realizacji LSR zaznacza się natomiast przewaga podmiotów działających w sektorze
budownictwa oraz rolnictwa. Należy również pamiętać o fakcie, iż do sektora „rolnictwo,
łowiectwo i leśnictwo” nie zalicza się indywidualnych gospodarstw rolnych, które stanowią
ponad 90% wszystkich gospodarstw rolnych.
Relatywnie wysoki jest udział podmiotów sektora usług rynkowych w gminie
Świebodzin, co jest spowodowane faktem, iż gmina ta jest położona na skrzyżowaniu dróg
krajowych, co wpływa na wzrost liczby podmiotów usługowych na obszarze całej LGD.
e) Informacje o branżach mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru
Niewątpliwie branżami mającymi kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru są
rolnictwo oraz turystyka, które dla większości mieszkańców stanowi podstawowe lub
uzupełniające źródło dochodów. Sektor rolniczy będzie oddziaływał zarówno na sektor
przemysłowy jak i na usługi rynkowe. Na terenie obszaru LSR istnieje kilkanaście gospodarstw
agroturystycznych oraz ośrodków wypoczynkowych, położonych szczególnie wokół jezior.
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Duże znaczenie dla opisywanego obszaru mają szlaki komunikacyjne przecinające gminy w
linii wschód – zachód i północ- południe. Przez obszar LSR przebiegać będzie autostrada A-2,
natomiast obecnie przebiega droga krajowa nr 2 oraz droga krajowa Szczecin-Praga. Przebieg
tych tras ma niewątpliwe duże znaczeni dla rozwoju tych obszarów. Szybkie połączenie
komunikacyjne z aglomeracją berlińską i zielonogórską oraz poznańską może z jednej strony
oddziaływać na wzrost liczby przedsiębiorstw obsługujących mieszkańców i firmy z okolic
aglomeracji, z drugiej natomiast - być powodem osiedlania się mieszkańców aglomeracji,
poszukujących terenów dalekich od miasta, ale jednocześnie posiadających dobre z nim
połączenie. Obecność szlaków komunikacyjnych powoduje również konieczność ich obsługi w
postaci infrastruktury towarzyszącej takiej jak: stacje benzynowe, bary, restauracje, motele.
Pozytywnym wpływem na opisywany obszar ma być projektowany zjazd z autostrady A2.
Przebieg autostrady przez zmarginalizowane tereny wpłynie na ich szybszy rozwój. Ze swojego
położenia w stosunku do przebiegu autostrady A2 będą korzystać przede wszystkim te gminy,
na obszarze których zbudowano zjazdy, umożliwiające dostęp ruchu tranzytowego do danego
terenu.
Istotną funkcję na obszarze LSR będzie miał lokalny ośrodek miejski –
Świebodzin. W rozwoju lokalnych ośrodków miejskich upatrywana jest obecnie szansa dla
pozostających w stagnacji gospodarczej obszarów wiejskich. Sektor rolniczy ulega od początku
lat 90-tych przekształceniom. W ostatnich latach przekształcenia te są szczególnie uciążliwe,
choćby ze względu na wysokie bezrobocie występujące również w dużych miastach. Na
obszarach wiejskich w Polsce występuje znaczne przeludnienie, a gospodarstwa rolne nie są w
stanie zapewnić wystarczająco dużo dochodów dla przeciętnej rodziny mieszkającej na wsi.
Stąd też rozwój obszarów wiejskich jest obecnie wiązany z lokalnymi ośrodkami miejskimi,
których gospodarki oddziaływać mają na otaczające obszary. W wymiarze lokalnym jest to
wpływ miasta rdzeniowego na otaczające peryferia, czyli obszary wiejskie - użytkowane
rolniczo. To właśnie małe miasta mają na obszarach wiejskich największą siłę oddziaływania
oraz możliwości kreowania rozwoju na otaczających terenach, tak ze względów na siłę
gospodarki (lokalne przetwórstwo, handel, działalność usługowa) jak i ze względu na
działalność władz lokalnych. Od tych ostatnich szczególnie zależeć będzie rozwój obszarów
wiejskich, gdyż tosamorząd terytorialny posiada instrumenty prawne i organizacyjne do
zapewnienia terytorium właściwego kierunku rozwoju.
f) Wnioski
Kapitał

ludzki

jest

słabo

sterowalnym

czynnikiem

rozwoju,

stąd

też

na

charakteryzowanym obszarze nie stanowi waloru, który może bezpośrednio zdecydować
o kierunku jego rozwoju, może jednak mieć pośredni wpływ na długofalowe zamierzenia
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Lokalnej Grupy Działania. Do podstawowych cech demograficznych mogących mieć
pozytywny wpływ na rozwój obszaru realizacji LSR zaliczyć można:
•

wzrost liczby ludności związany przede wszystkim z dodatnim przyrostem

naturalnym i rzeczywistym;
•

wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie

mieszkańców;

•

niski odsetek bezrobotnych w porównaniu z województwem lubuskim

g) Organizacje pozarządowe działające na obszarze LSR
Cenną inicjatywą lokalną jest działalność wszystkich środowisk związanych
z inicjatywami kulturalnymi oraz z imprezami i zespołami sportowymi. Wszystkie zespoły
śpiewacze, chóry, kluby i stowarzyszenia sportowe są autentycznym potencjałem obszaru
realizacji LSR i cenną inicjatywą obywatelską niezbędną do realizacji projektów w ramach
programu LEADER. Ich szczególny walor polega na działaniu oddolnym, inicjowanym przez
mieszkańców, odczuwających potrzebę działania na rzecz społeczności lokalnej. Do najbardziej
aktywnych organizacji pozarządowych mających znaczenie na rozwój terenu objętego LSR
należą:
Lp.

Organizacje pozarządowe

Gmina

1

Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne

Lubrza

2.

Oratorium Św. Jana Bosko w Lubrzy

Lubrza

3.

Stowarzyszenie właścicieli Domków
PN.”Goszcza” w Lubrzy

Lubrza

4.

Stowarzyszenie „Centrum Promocji i Rozwoju” w Przełazach

Lubrza

5.

Stowarzyszenie Sportowe Zjednoczeni

Lubrza

6.

Stowarzyszenie Miłośników Niesulic

Skąpe

7.

Stowarzyszenie Ekorozwoju Wsi Niekarzyn „EKOSŁONECZKO”

Skąpe

8.

Stowarzyszenie Turystyczne „Irena”

Skąpe

9.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczo-Kulturalnego Wsi Rokitnica
„Mała Ojczyzna” w Rokitnicy

Skąpe

10.

Stowarzyszenie Oświatowców „Ganesa”

Skąpe

11.

Klub Sportowy „Błękitni” Ołobok

Skąpe

12.

Stowarzyszenie miłośników Ziemi Szczanieckiej „OSORIA”

Szczaniec

13.

Stowarzyszenie „Nasze Gminne Gimnazjum w Szczańcu”

Szczaniec

14.

Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy „Victoria” Szczaniec

Szczaniec

15. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kulturalno-gospodarczego wsi Lubinicko „Nasza Wieś” Świebodzin
16.

Klub Sportowy Błyskawica Lubinicko

Świebodzin
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2.6. Specyfika obszaru
Obszar objęty działaniami Lokalnej Grupy Działania Działaj z Nami wyróżnia przede
wszystkim rolniczy charakter, możliwości turystyczne, tradycje kulturowe i historyczne.
Mieszkańcy zaangażowani są w działania w organizacjach pozarządowych, brak dużych
zakładów przemysłowych, a co za tym idzie żywność produkowana na tym terenie ( zboża,
warzywa, owoce) jest czysta ekologicznie, na terenie istnieją obszary objęte Naturą 2000. Na
terenie istnieje dużo małych zakładów usługowych. Na terenie LGD aktywnie działają kluby i
organizacje sportowo-turystyczne, a ich bazę dostosowując do możliwości i aktywności
mieszkańców, wykorzystamy dla rozwoju wypoczynku sobotnio-niedzielnego.
Dla wzrostu poziomu i jakości życia należy wykorzystać:
•

istnienie i funkcjonowanie wielu świetlic wiejskich istniejących prawie w każdej

wsi
•

istnienie dużej liczby jezior i stawów

•

istnienie i i funkcjonowanie dużej liczby małych i średnich przedsiębiorstw

szczególnie usługowych w tym usług rzemieślniczych

•

tradycje historyczne wraz z istnieniem zabytków historyczno-kulturowych

•

walory krajobrazowo- turystyczne ( wiele lasów, parków obszary Natura 2000)

•

rolniczy charakter



obszar oddziaływania w czworokącie dużych miast – Gorzów Wlkp., Poznań,

Berlin, Zielona Góra
•

tradycje przedsiębiorczości

Specyfikę tą chcemy wykorzystać przy realizacji celów poprzez przedsięwzięcia, które
zostały dobrane wg specyfiki obszaru, a więc preferowany rozwój usług w tym drobnej
wytwórczości, integracja społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie jej potencjału
(organizacje pozarządowe, zespoły artystyczne, sportowe), szczególnie dla wypoczynku
sobotnio-niedzielnego.
Przy realizacji projektów współpracy, planujemy współpracę z sąsiednimi LGD na polu
turystyki z LGD Wielkopolskimi, na polu tradycji regionalnych z LGD w górach i pomorskimi
( dania regionalne i zespoły artystyczne) oraz na polu przyrodniczym z LGD zagranicznymi
( nasadzenia skwerów oraz sympozja i konferencje).
Poprzez animowanie społeczności lokalnej, chcemy przygotować liderów, szczególnie
na wsiach, zarówno w organizacji imprez kulturalno-turystycznych jak i w wykorzystania
zasobów infrastruktury wiejskiej, czy też rozszerzania działalności organizacji pozarządowych.
Dogodne położenie komunikacyjne wykorzystać należy na rozwój usług, szczególnie
związanych ze zbytem produktów rolno-ogrodniczych.
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Cechy przyrodnicze integrujące obszar:
•

Krajobraz typowo rolniczy

•

Wysoka lesistość

•

Bogactwo flory i fauny leśnej

•

Wiele pomników przyrody

•

Czyste powietrze

•

Zbiorniki wody

Wszystkie wymienione wyżej czynniki występują na terenie każdej gminy wchodzącej
w skład Stowarzyszenia LGD – Działaj z Nami. Obszar jest przez to jednolity przyrodniczo, co
pozwala na wprowadzanie podobnych rozwiązań i pomysłów. Przykłady dobrych praktyk
stosowanych u jednego z partnerów LGD, będzie można bez większych problemów przenieść
na grunt innego.
Dodatkowo istnieje duża szansa, by mało zdegradowane przez człowieka środowisko
naturalne na tym terenie stało się czynnikiem warunkującym rozwój tego obszaru. Rozwiązania
przyjazne przyrodzie i postawienie na ekologię mogą okazać się tym, na co warto postawić –
myśląc o rozwoju.
Spójność historyczna i kulturowa obszaru:
•

Wspólne korzenie i podobne doświadczenia historyczne

•

Dominacja osadnictwa rolniczego

•

Występowanie obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej

•

Duża ilość zabytków sakralnych

•

Działalność OSP i kół gospodyń wiejskich

•

Działalność zespołów amatorskich odnoszących się do kultury i lokalnej tradycji

Wspólne tradycje kulturowe i historyczne wzmacniają zintegrowany charakter działań
Stowarzyszenia LGD – Działaj z Nami.
Mieszkańcy obszaru kultywują lokalne obrzędy, wysoki jest poziom integracji
społecznej (wspólne święta, imprezy itp.). Gminy zdają sobie sprawę ze wspólnych korzeni, na
ich terenach obchodzi się podobne święta, zbliżona jest ilość obiektów sakralnych – wszystko
to świadczy o spójności tego regionu.
Spójność ekonomiczna regionu:

•

Dostępność regionu dla mieszkańców dużych aglomeracji: Zielonogórskiej,

Berlińskiej, Poznańskiej, Gorzowskiej
•

Szanse na rozwój infrastruktury drogowej

•

Tereny do agroturystyki, zdrowego wypoczynku, produkcji zdrowej żywności

•

Migracja młodych i wykształconych ludzi do dużych miast lub za granicę
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•

Rozwój odpowiedniej bazy do uprawiania turystyki

•

Słaba trójsektorowa współpraca lokalnych środowisk – niedostateczna liczba

oddolnych inicjatyw (jest chęć do działania, ale brakuje informacji)
Wszyscy partnerzy LGD – Działaj z Nami mają podobny potencjał ekonomiczny,
jakość życia mieszkańców oscyluje wokół tego samego poziomu. Również problemy, które
występują na tym obszarze są podobne, – dlatego partnerstwo jest bardzo dobrym sposobem na
ich rozwiązanie. Gminy zdają sobie sprawę, że razem (wzajemnie się wspierając i doradzając
sobie) mogą zdziałać dużo więcej niż pojedynczo. Również sektory, które mają szanse w
przyszłości rozwinąć się są dla każdego z partnerów podobne. Jest to przede wszystkim
turystyka z agroturystyką wykorzystująca walory przyrodnicze, geograficzne i kulturowe tego
regionu.
Czynników, które wyróżniają obszar Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami
i świadczą o jego specyfice jest bardzo wiele. Są to przede wszystkim walory geograficzne,
turystyczne i kulturowe. Również chęć do pracy, działań nakierowanych na rozwój, zapał
i optymizm są na bardzo wysokim poziomie – to również świadczy o specyficznym charakterze
Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami. Zjawiska charakterystyczne dla obszaru objętego
niniejszą LSR są doskonałą szansą na jego rozwój, dlatego zostały one uwzględnione w
obszarach priorytetowych. Działania, które mają zmierzać do realizacji celów priorytetowych i
szczegółowych pozostają w ścisłej korelacji ze specyfiką obszaru. Tereny przyrody, piękne lasy
i zbiorniki wodne są podstawą do rozwoju turystyki. Duża ilość zabytków i obiektów
sakralnych wyróżnia obszar historycznie.
Również postawienia na ekologię ma swój sens, gdyż obszar LGD wyróżnia wiele,
obszarów chronionych, lasów, rzek i stawów - można je wykorzystać właśnie do rozwoju tego
obszaru. Także stawiając na młodych ludzi i wpisując ich do obszarów priorytetowych twórcy
strategii nie uczynili tego przypadkiem. Analiza specyfiki obszaru pokazała, bowiem, że w
rozwoju tej grupy społecznej będzie można wykorzystać wiele zjawisk występujących na tym
terenie, chociażby chęć do pracy i włączenia się mieszkańców w działania na rzecz rozwoju
swojego regionu, co nie zawsze jest proste i łatwe. Również szanse na rozwój małych
rodzinnych firm nastawionych na lokalne produkty, które są charakterystyczne dla tego
obszaru, doskonale wpisują się w działania na rzecz tego obszaru priorytetowego.
Wszystko to wyróżnia obszar partnerstwa i sprawia, że przed tym regionem rysują się
duże szanse rozwoju, o ile prowadzona będzie mądra polityka oparta na zasadach równości,
partnerstwa i kompleksowej wymiany informacji.
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3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające
z przeprowadzonej analizy
Analiza SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) czyli silne strony,
słabe strony, szanse i zagrożenia. Analiza SWOT jest metodą analizy dokonywanej przez
uczestników procesu planowania strategicznego. Zgodnie z najlepszą wiedzą uczestników
warsztatów analizowane są silne i słabe strony obszaru oraz szanse i zagrożenia zewnętrzne.
Analizie poddawane są wybrane wcześniej kluczowe obszary rozwoju.
Metodyka analizy SWOT
Analiza SWOT została przeprowadzona metodą warsztatową dla czterech kluczowych
obszarów wskazanych przez zespół lokalnych i zewnętrznych ekspertów:
1.Innowacje
2.Jakość życia
4.Produkty lokalne
5.Wykorzystanie zasobów naturalnych
1.Innowacje
Silne strony
1. Wysoki poziom produkcji roślinnej
2. Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych
3. Obecność znanych i liczących się
inwestorów
4. Istnienie przedsiębiorstw integrujących
lokalną gospodarkę
5. Duże rezerwy terenów inwestycyjnych
6. Infrastruktura szkolnictwa średniego
7. Nowoczesnych umiejętności
( komputerowe, języki) i szkoleń
zawodowych
8. Zasoby ludzkie ( aktywność społeczna
i gospodarcza)
9. Dobra infrastruktura komunalna
Szanse
1.Położenie w korytarzu transeuropejskim
2.Bliskość aglomeracji ( Zielona Góra, Berlin,
Poznań)
3.Dostępność funduszy UE
4.Rozwój przedsiębiorstw lokalnych
i regionalnych
5.Tendencja do dokształcania
6.Sprowadzenie inwestorów zagranicznych
( szczególnie w przemyśle rolno-spożywczym)
7.Stworzenie nowych obszarów inwestowania
8. Tradycje rzemiosła ( stolarstwo, krawiectwo,
studniarstwo, zduństwo, dekarstwo, instalacja
sanitarna)

Słabe strony
1. Słaba infrastruktura komunikacji lokalnej
2. Niechęć do współpracy między
przedsiębiorstwami
3. Działalność dużych gospodarstw rolnych –
intensywna produkcja
4. Niewielka liczba grup producenckich
5. Zapotrzebowanie na przedsiębiorstwa
przetwórstwa rolno-spożywczego
6. Nieliczne przedsiębiorstwa wysokiej
techniki

Zagrożenia
1. Słaba infrastruktura komunikacji lokalnej
( niska jakość dróg, mała gęstość dróg
lokalnych)
2.Niskie kwalifikacje osób
w gospodarstwach rolnych oraz
w zakresie zarządzania
3.Brak następców i pracowników
w zawodach rzemieślniczych
4.Niewielka liczba grup producenckich
5.Nieliczne przedsiębiorstwa wysokiej techniki
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2. Jakość życia
Silne strony

Słabe strony

1.Infrastruktura techniczna powyżej średniej
regionalnej dla podobnych obszarów ( dobre
uzbrojenie w infrastrukturę techniczną z
wyjątkiem dróg lokalnych – zróżnicowana
w zależności od gminy); potencjał usług
2.Aktywnie działające organizacje (koła
gospodyń, ochotnicze straże pożarne,
organizacje kultywujące kulturę lokalną,
zespoły ludowe bazujące na gwarze, chóry)
3.Kultywowanie tradycji kulturalnych, zarówno
w szkołach jak i w ramach organizacji
społecznych
4.Dobrze rozwinięte szkolnictwo
( zabezpieczenie potrzeb na poziomie
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych - łatwy dostęp,
wysoki poziom kształcenia)
5.Stosunkowo młode społeczeństwo
6.Dobre zaplecze kulturalne w postaci świetlic
wiejskich i sal
7.Szeroka oferta kulturalno-terapeutyczna

1.Słaba infrastruktura komunikacji lokalnej
( niska jakość dróg, mała gęstość dróg
lokalnych)
2.Mała liczba organizacji pozarządowych
zarejestrowanych w KRS
3.Ograniczona współpraca organizacji
społecznych, kulturalnych, szczególnie między
gminami
4.Niewystarczająca informacja i promocja imprez
i inicjatyw kulturalnych
5.Niski poziom wykształcenia i brak możliwości
przekwalifikowania osób zamieszkałych na wsi)
6.Niewystarczająca infrastruktura społeczna na
rzecz młodzieży poza szkołami ( niewielka
oferta atrakcji w czasie wolnym dla młodzieży)
7.Potrzeba zwiększenia liczby animatorów
wiejskich ( opiekunów sal wiejskich)
8.Ograniczony dostęp do Internetu
9.Brak ścieżek, szlaków rowerowych

1.Aktywnie działające organizacje
(koła gospodyń, ochotnicze straże pożarne,
organizacje kultywujące kulturę lokalną,
zespoły ludowe bazujące na gwarze, chóry)
2.Kultywowanie tradycji kulturalnych, zarówno
w szkołach jak i w ramach organizacji
społecznych
3.Dobrze rozwinięte szkolnictwo
( zabezpieczenie potrzeb na poziomie
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych - łatwy dostęp,
wysoki poziom kształcenia)
4.Stosunkowo młode społeczeństwo
5.Dobre zaplecze kulturalne w postaci świetlic
wiejskich i sal
6.Szeroka oferta kulturalno-terapeutyczna

1.Ograniczona współpraca organizacji
społecznych, kulturalnych, szczególnie między
gminami
2.Niewystarczająca informacja i promocja imprez
i inicjatyw kulturalnych
3.Niski poziom wykształcenia i brak możliwości
przekwalifikowania osób zamieszkałych na wsi)
4.Niewystarczająca infrastruktura społeczna na
rzecz młodzieży poza szkołami ( niewielka
oferta atrakcji w czasie wolnym dla młodzieży)
5.Potrzeba zwiększenia liczby animatorów
wiejskich ( opiekunów sal wiejskich)
6.Ograniczony dostęp do Internetu
7.Brak ścieżek, szlaków rowerowych

Szanse
1.Dogodne położenie subregionu – autostrada
A2, droga krajowa nr 2
2.Bliskość aglomeracji ( Zielona Góra, Berlin)
3.Dostępność funduszy UE
4.Rozwój przedsiębiorstw lokalnych
i regionalnych
5.Wzrost popytu na turystykę
6.Wzrost popytu na kulturę
7.Tendencja do dokształcania
8.Wysoki poziom rolnictwa
9. Tendencje do rozwoju sportu i rekreacji
3.Produkty lokalne
Silne strony
1.Bogactwo lokalnych zasobów naturalnychwysoka jakość surowców pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego

Zagrożenia
1.Brak możliwości korzystania z edukacji
dorosłych przez rolników i przedsiębiorców.
Polityka UE prowadząca do odejścia osób
z rolnictwa ( normy jakości)
2.Odpływ młodzieży i osób wykształconych do
Zielonej Góry i innych miast
3.Niski przyrost naturalny
4.Polityka finansowa państwa
5.Pauperyzacja ludności ( brak zbytu
i opłacalności produkcji rolniczej)

Słabe strony
1.Niewielka liczba produktów lokalnych na
terenie LGD
2.Słaba promocja produktów lokalnych
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2.Zdrowe rolnictwo, duży potencjał
(ograniczona liczba gospodarstw
przemysłowych)
3.Produkcja przyjazna dla rolnictwa ( brak
zanieczyszczenia przemysłowego)
4.Duża liczba jezior i stawów
5.Dość liczne miejsca i atrakcje mogące stać
się produktami turystycznymi
6.Imprezy lokalne ( festiwale, dożynki,
przeglądy kulturalne)
7.Możliwość wykreowania lokalnych
produktów przemysłowych, głównie
spożywczych
Szanse
1.Bliskość aglomeracji ( Zielona Góra, Berlin)
2.Dostępność funduszy UE
3.Rozwój turystyki, sportu i rekreacji
4.Tendencje do prowadzenia zdrowego stylu
życia
4.Brak dużych marketów ( rozdrobniony
handel absorbuje produkty lokalne)
5.Rozwinięcie ekologicznego rolnictwa
6.Rozwój oferty produktów lokalnych
4. Wykorzystanie zasobów naturalnych
Silne strony
1.Zdrowe rolnictwo (ograniczona liczba
gospodarstw przemysłowych)
2.Zróżnicowane środowisko przyrodnicze
3.Brak zanieczyszczenia przemysłowego
4.Dość liczne miejsca mogące stać się
produktami turystycznymi (jeziora, pomniki
przyrody, ścieżki przyrodnicze)
5.Stosunkowo czyste powietrze
6.Cicha okolica ( z wyjątkiem terenów
położonych przy drogach krajowych)
Szanse
1.Bliskość aglomeracji ( Poznań, Berlin)
2.Położenie w okolicy Pojezierza Lubuskiego
3.Dostępność funduszy UE
4.Rozwój turystyki, sportu i rekreacji
5.Tendencje do prowadzenia zdrowego stylu
życia
6.Korzystne warunki do rozwoju różnorodnych
form turystyki i agroturystyki
7.Znaczna powierzchnia obszarów leśnych

3.Niechęć do współpracy między
przedsiębiorstwami
4.Niewykorzystany potencjał turystyczny
i rolno-spożywczy
5.Duże zniszczenie obiektów turystycznych
6.Niewielka liczna gospodarstw
agroturystycznych
7.Organizacja dróg ogranicza rozwój szlaków
rowerowych

Zagrożenia
1.Konkurencyjność produktów innych gmin
2.Słaba znajomość produktów lokalnych wśród
konsumentów innych obszarów
3.Intensyfikacja produkcji rolnej
(np. uprzemysłowienie produkcji trzody
chlewnej)
4.Dostęp do kapitału (utrudniony dostęp do
niskoprocentowych kredytów)
5.Brak przetwórstwa rolno- spożywczego
6.Dewastacja, wandalizm
Słabe strony
1.Działalność dużych gospodarstw rolnych –
intensywna produkcja
2.Niska świadomość ekologiczna
3.Brak komunikacji lokalnej
4.Dzikie wysypiska

Zagrożenia
1.Bliskość budowanej autostrady
2.Konkurencyjność innych gmin
3.Intensyfikacja produkcji rolnej
(np. uprzemysłowienie produkcji trzody
chlewnej)
4.Ochrona przyrody ogranicza rozwój
gospodarczy
5.Komercjalizacja życia i dominacja kultury
masowej
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4. WIZJA Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami –terenem zasobów przyrody i jej turystycznego wykorzystania oraz przedsiębiorczości mieszkańców

Cel ogólny 1
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców
wsi

Cel szczegół owy
1.1..Rozwój
infrastruktury i poprawa
funkcjonowania
obiektów użyteczności
publicznej

Przedsięwzięcie I
Odnowa – 20 operacji
Różnicowanie- 1
Mikroprzedsiębiorstw
a -2
Małe projekty- 10
Funkcjonowanie
LGD – szkolenie
lokalnych liderów,
animowanie
społeczności lokalnej

Cel szczegółowy
1.2.
Wzrost poziomu
aktywności
mieszkańców

Przedsięwzięcie II
Odnowa – 7 operacji
Różnicowanie- 2
Mikroprzedsiębiorstw
a -1
Małe projekty- 12
Funkcjonowanie
LGD- animowanie
społeczności lokalnej,
szkolenie animatorów

Cel ogólny 2
Rozwój turystyki, rekreacji i sportu
mieszkańców
Cel szczegółowy
2.1.Poprawa jakości bazy

Cel
szczegółowy
2.2.Zagospodarow

rekreacyjnej i sportowej
oraz

anie miejsc
wypoczynku oraz
rozwój
agroturystyki

zwiększenie atrakcyjności
jej wykorzystania

Przedsięwzięcie III
Odnowa – 8 operacji
Różnicowanie- 2
Mikroprzedsiębiorstw
a -2
Małe projekty- 10
Funkcjonowanie
LGDstudia wykonalności,
szkolenie animatorów
turystyki

Przedsięwzięcie IV
Odnowa – 1 operacja
Różnicowanie- 1
Mikroprzedsiębiorstw
a -1
Małe projekty- 23
Funkcjonowanie
LGD- szkolenie
lokalnych liderów z
zakresu turystyki
informowanie o
obszarze
informatyzacji

Projekt współpracy z LGD :
Imprezy turystyczne i zwyczaje
regionalne
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4. Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru
Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami
WIZJA – Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami -terenem zasobów przyrody i jej
turystycznego wykorzystania oraz przedsiębiorczości mieszkańców

Cel ogólny 1:

Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi

Cele szczegółowe:
1.1.Rozwój infrastruktury
i poprawa funkcjonowania obiektów
użyteczności publicznej
1.2. Wzrost poziomu aktywności
mieszkańców

Przedsięwzięcia
I. Tworzenie
centrów
kulturalnych na
bazie świetlic

II. Spotkania integracyjne
z udziałem zasobów
społeczeństwa

Przedsięwzięcie I :Tworzenie centrów kulturalnych na bazie świetlic wiejskich
Działania PROW:

Działanie
Odnowa i Rozwój Wsi

Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Wdrażanie LSR – Małe
projekty

Opis
- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich stanowiących
centra integracji społecznej
- Usługi rzemieślnicze
- Zakup sprzętu mającego służyć do uruchomienia lub
rozwinięcia działalności związanej funkcjonowaniem
świetlic
- Usługi remontowo – budowlane, remontowotransportowe,
- Zakup sprzętu umożliwiającego działalność na rzecz
niepełnosprawnych
- Realizacja programów edukacji kulturalnej
- Wspieranie działalności zespołów artystycznych
i twórców lokalnych
- Szkolenia animatorów kultury

Liczba
operacji
20

1

2

10
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Przedsięwzięcie II: Spotkania integracyjne z udziałem zasobów społeczeństwa
Działania PROW:
Liczba

Działanie

Opis

Odnowa i Rozwój Wsi

- Budowa i remonty miejsc spotkań integracyjnych

Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Wdrażanie LSR – Małe
projekty

operacji

- Modernizacja obiektów rekreacyjnych
- Zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie usługi
gastronomicznych, informacyjnych, organizacji
imprez
- Usługi budowlane oraz w zakresie
zagospodarowania terenów rekreacyjnych
- Usługi rzemieślnicze
- Szkolenia i przyuczenie do zawodu
- Organizacja lokalnych imprez kulturalnych
i sportowo-rekreacyjnych
- Wyposażenie zespołów artystycznych w stroje
i instrumenty
- Kursy w zakresie przygotowania potraw lokalnych
i regionalnych, rękodzielniczych
- Promocja twórczości kulturalnej w oparciu
o dziedzictwo kulturowe, historyczne
i przyrodnicze na festynach, targach

1

2

1

12

Cel ogólny 2 : Rozwój turystyki, rekreacji i sportu
Cele szczegółowe:
2.1. Poprawa stanu
infrastruktury
rekreacyjnej,
turystycznej i sportowej
2.2. Rozwój usług
turystycznych i
rzemiosła

Przedsięwzięcia

III. Poprawa jakości bazy
rekreacyjnej i sportowej oraz
zwiększenie atrakcyjności jej
wykorzystania

IV. Zagospodarowanie miejsc
wypoczynku oraz rozwój
agroturystyki
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Przedsięwzięcie III :Poprawa jakości bazy rekreacyjnej i sportowej oraz
zwiększenie atrakcyjności jej wykorzystania
Działania PROW:
Działanie

Odnowa i Rozwój Wsi

Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Wdrażanie LSR – Małe
projekty

Opis
- Rozbudowa i podniesienie standardu bazy
sportowej i rekreacyjnej
- Budowa małych boisk i placów zabaw
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele
rekreacyjne
- Wytyczenie i budowa szlaków oraz ścieżek
turystycznych i spacerowych
- Budowa małej infrastruktury w pobliżu jezior
i miejsc wypoczynku sobotnio-niedzielnego
- Usługi budowlane oraz w zakresie
zagospodarowania terenów rekreacyjnych
- Materiały reklamowe
- Zakup sprzętu służącego do uruchomienia lub
rozszerzenia usług służących rozwojowi
agroturystyki oraz usług turystycznych
i gastronomicznych
- Usługi w zakresie gastronomii i informacji przy
ścieżkach i szlakach turystycznych
- Organizacja imprez rekreacyjnych
- Usługi w zakresie multimediów, rzemieślnicze,
poligrafii
- Usługi szkoleniowe dot. tworzenia szlaków
turystycznych
- Promocje szlaków turystycznych ( tablice, foldery,
przewodniki, mapy, prezentacja multimedialna
- Zagospodarowanie miejsc rekreacji wokół jezior
i stawów
- Uruchomienie bazy danych o terenach
Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami

Liczba
operacji

8

2

2

10

Przedsięwzięcie IV: Zagospodarowanie miejsc wypoczynku oraz rozwój
agroturystyki
Działania PROW:
Działanie
Odnowa i Rozwój Wsi

Opis
- Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjnych
- Rozbudowa małej infrastruktury przy ścieżkach
i szlakach turystycznych
- tworzenie centrów informacji i promocji

Liczba
operacji
1
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Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Wdrażanie LSR – Małe
projekty

- Usługi turystyczne, rzemieślnicze i rękodzielnicze
- Usługi budowlane i rzemieślnicze oraz organizacji
imprez
- Zakup sprzętu mającego na celu uruchomienie lub
rozszerzenie działalności organizacji imprez
i turystyki
- Zakup sprzętu służącego do uruchomienia lub
rozszerzenia usług służących rozwojowi
agroturystyki oraz usług turystycznych
i gastronomicznych
- Organizacja imprez rekreacyjnych sobotnioniedzielnych
- Organizowanie imprez związanych z
nowoczesnymi technikami teleinformatycznymi
produkcja pamiątek regionalnych, folderów,
filmów
- Wyposażenie w sprzęt i wdrażanie programów
działań

1

1

23

Opis przedsięwzięć
Przedsięwzięcie I. Tworzenie centrów kulturalnych na bazie świetlic wiejskich
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
Celu ogólnego 1.Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi
Celu szczegółowego 1.1.Rozwój infrastruktury i poprawa funkcjonowania obiektów
użyteczności publicznej
Uzasadnienie:
Na terenie LGD znajduje się wiele świetlic wiejskich, które są centrami kultury we
wsiach i możliwością do spotkań społeczeństwa w tym ruchów artystycznych. Przedsięwzięcie
jest kompleksowym podejściem na tym terenie, pozwoli na bazie wyremontowanych świetlic
na współpracę zespołów artystycznych między gminami, a więc przyczyni się do integracji
społecznej mieszkańców, rozwój, mikroprzedsiębiorstw czyli zwiększenie dochodów
mieszkańców oraz wpłynie na wzrost ich poziomu i jakości życia.
Grupy docelowe beneficjentów:
Rolnicy, rzemieślnicy szczególnie w branży budowlanej, samorządy lokalne i ich
jednostki pomocnicze, czyli sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe, szczególnie
skierowane na kulturę
Lista rekomendowanych operacji:
•

Odnowa i rozwój wsi – liczba operacji min 20

Preferowane będą operacje dotyczące:
- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich stanowiących centra integracji społecznej
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•

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- liczba operacji min 1

Preferowane będą operacje dotyczące:
- usług rzemieślniczych
- zakupu sprzętu mającego służyć do uruchomienia lub rozwinięcia działalności
związanej z funkcjonowaniem świetlicy
•

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - liczba operacji min 2

Preferowane będą operacje dotyczące:
- usług remontowo – budowlanych, remontowo- transportowych,
- zakupu sprzętu umożliwiającego działalność na rzecz niepełnosprawnych
•

Wdrażanie LSR – Małe projekty - liczba operacji min 10

Preferowane będą operacje dotyczące:
- realizacji programów edukacji kulturalnej
- wspierania działalności zespołów artystycznych i twórców lokalnych
- szkoleń animatorów kultury
•

Aktywizowanie społeczności lokalnej – liczba operacji min 4

Preferowane będą działania dotyczące: szkolenia lokalnych liderów , animowania
społeczności lokalnej do działań w wiejskich centrach kultury.
Przedsięwzięcie II Spotkania integracyjne z udziałem zasobów społeczeństwa
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
Celu ogólnego 1.Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi
Celu szczegółowego 1.1.Rozwój infrastruktury i poprawa funkcjonowania obiektów
użyteczności publicznej
Celu szczegółowego 1.2. Wzrost poziomu aktywności mieszkańców
Uzasadnienie:
Na terenie LSR szczególnie popularne stają się imprezy integracyjne i promocyjne.
Przygotowana baza pozwoli na organizowanie dużej liczby imprez, które mają zarówno
integrować mieszkańców jak i aktywizować do ich organizacji. Przeszkolenie działaczy
organizacji pozarządowych oraz aktywnych mieszkańców wsi pozwoli na lepsze
przygotowanie i organizację imprez. Umożliwi rozwój zespołów artystycznych i kulturowych i
ich wyposażenia w stroje i sprzęt.
Grupy docelowe beneficjentów:
Mieszkańcy wsi, samorządy lokalne i ich jednostki pomocnicze, czyli sołectwa,
organizacje pozarządowe, rolnicy, przedsiębiorcy,
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Lista rekomendowanych operacji:
•

Odnowa i rozwój wsi – liczba operacji min 1

Preferowane będą operacje dotyczące:
- Budowa i remonty miejsc spotkań integracyjnych
•

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- liczba operacji min 2

- Modernizacja obiektów rekreacyjnych
-

Zakup

sprzętu

umożliwiającego

prowadzenie

usługi

gastronomicznych,

informacyjnych, organizacji imprez
•

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - liczba operacji min 1

Preferowane będą operacje dotyczące:
- Usług budowlanych oraz w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych
- Usług rzemieślniczych
- Szkoleń i przyuczenia do zawodu
•

Wdrażanie LSR – Małe projekty - liczba operacji min 12

Preferowane będą operacje dotyczące:
- Organizacji lokalnych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych
- Wyposażenia zespołów artystycznych w stroje i instrumenty
- Kursów w zakresie przygotowania potraw lokalnych i regionalnych, rękodzielniczych
- Promocji twórczości kulturalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe, historyczne i
przyrodnicze na festynach, targach
•

Aktywizowanie społeczności lokalnej – liczba operacji min 4

Preferowane będą działania dotyczące:
- Szkoleń organizatorów imprez
- Szkoleń dot. przepisów organizacji imprez, festynów
Przedsięwzięcie III Poprawa jakości bazy rekreacyjnej i sportowej oraz zwiększenie
atrakcyjności jej wykorzystania
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
Celu ogólnego 2.Rozwój turystyki, rekreacji i sportu
Celu szczegółowego 2.1. Poprawa jakości bazy rekreacyjnej i sportowej oraz
zwiększenie atrakcyjności jej wykorzystania
Celu szczegółowego 2.2. Rozwój usług turystycznych i rzemiosła
Uzasadnienie:
Na terenie LSR wzrasta zainteresowanie wypoczynkiem w miejscu zamieszkania.
Dawne place i boiska sportowe zostały zaniedbane i część zlikwidowanych. Powstałe nowe
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place rekreacyjne i sportowe we wszystkich większych wsiach terenu LGD zapewnią czynny
wypoczynek mieszkańcom, a przede wszystkim pozwolą zagospodarować wolny czas
dzieciom i młodzieży. Organizowane będą stałe imprezy sportowo-rekreacyjne co spowoduje
większą integrację społeczną mieszkańców. Zagospodarowanie placów i boisk umożliwi też
zwiększenie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw, a więc zwiększenie dochodów tej części
społeczeństwa.
Grupy docelowe beneficjentów:
Rolnicy, rzemieślnicy szczególnie w branży budowlanej, samorządy lokalne i ich
jednostki pomocnicze, czyli sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe, szczególnie
skierowane na sport i turystykę.
Lista rekomendowanych operacji:
•

Odnowa i rozwój wsi – liczba operacji min 8

Preferowane będą operacje dotyczące:
- Rozbudowy i podniesienia standardu bazy sportowej i rekreacyjnej
- Budowy małych boisk i placów zabaw
- Zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne
- Wytyczenia i budowy szlaków oraz ścieżek turystycznych i spacerowych
-Budowy małej infrastruktury w pobliżu jezior i miejsc wypoczynku sobotnioniedzielnego
•

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- liczba operacji min 2

Preferowane będą operacje dotyczące:
- Usług budowlanych oraz w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych
- Materiałów reklamowych
- Zakupu sprzętu służącego do uruchomienia lub rozszerzenia usług służących
rozwojowi agroturystyki oraz usług turystycznych i gastronomicznych
•

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - liczba operacji min 2

Preferowane będą operacje dotyczące:
- Usług w zakresie gastronomii i informacji przy ścieżkach i szlakach turystycznych
- Organizacji imprez rekreacyjnych
- Usług w zakresie multimediów, rzemieślnicze, poligrafii
•

Wdrażanie LSR – Małe projekty - liczba operacji min 10

Preferowane będą operacje dotyczące:
- Usług szkoleniowych dot. tworzenia szlaków turystycznych
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- Promocji szlaków turystycznych ( tablice, foldery, przewodniki, mapy, prezentacja
multimedialna
- Zagospodarowania miejsc rekreacji wokół jezior i stawów
- Uruchomienia bazy danych o terenach LGD Działaj z Nami
•

Aktywizowanie społeczności lokalnej – liczba operacji min 4

Preferowane będą działania dotyczące:
- szkolenia lokalnych liderów ,
-spotkań animatorów społeczności lokalnej do działań w sporcie i rekreacji
Przedsięwzięcie IVZagospodarowanie miejsc wypoczynku oraz rozwój agroturystyki
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
Celu ogólnego 2. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu
Celu szczegółowego 2.1. Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej
i sportowej
Celu szczegółowego 2.2. Rozwój usług turystycznych i rzemiosła
Uzasadnienie:
Wyznaczenie i zagospodarowanie miejsc wypoczynku głównie dla mieszkańców
obszaru LSR oraz rozwój agroturystyki poprzez rozwój malej infrastruktury oraz organizację
imprez sportowo-turystycznych przyczyni się do ogólnego rozwoju turystyki, rekreacji i
sportu. Rozwój usług turystycznych pozwoli także na zwiększona aktywność małych
przedsiębiorstw i mieszkańców terenu.
Grupy docelowe beneficjentów:
Mieszkańcy wsi, turyści, samorządy lokalne i ich jednostki pomocnicze, czyli
sołectwa, organizacje pozarządowe, rolnicy, przedsiębiorcy
Lista rekomendowanych operacji:
•

Odnowa i rozwój wsi – liczba operacji min 1

Preferowane będą operacje dotyczące:
- Organizacji cyklicznych imprez rekreacyjnych
- Rozbudowy małej infrastruktury przy ścieżkach i szlakach turystycznych
- Tworzenia centrów informacji i promocji
•

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- liczba operacji min 1

Preferowane będą operacje dotyczące:
- Usług turystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych
- Usług budowlanych i rzemieślniczych oraz organizacji imprez
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- Zakupu sprzętu mającego na celu uruchomienie lub rozszerzenie działalności
organizacji imprez i turystyki
•

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - liczba operacji min 1

Preferowane będą operacje dotyczące:
- zakupu sprzętu służącego do uruchomienia lub rozszerzenia usług służących
rozwojowi agroturystyki oraz usług turystycznych i gastronomicznych
•

Wdrażanie LSR – Małe projekty - liczba operacji min 23

Preferowane będą operacje dotyczące:
- Organizacji imprez rekreacyjnych sobotnio-niedzielnych
-Organizowania imprez związanych z nowoczesnymi technikami teleinformatycznymi
- Produkcji pamiątek regionalnych, folderów, filmów
- Wyposażenia w sprzęt i wdrażanie programów działań
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MATRYCA LOGICZNA dla PRZEDSIĘWZIĘCIA I: Tworzenie centrów kulturalnych na bazie świetlic wiejskich
Cel/ działanie

Opis

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ ryzyko
( niezależne od LGD)
Realizacja przedsięwzięć
przez gminy poza LSR

Cel ogólny
realizowany przez
przedsięwzięcie

1.Wzrost poziomu i jakości życia
mieszkańców wsi

- Świetlice wiejskie w końcu realizacji LSR
staną się centrami kulturalnymi we wsiach
- Wzrosną dochody gminy z tytułu
prowadzenia działalności rzemieślniczej

- dokumentacja odbioru prac
w siedzibach gmin oraz
LGD
- wykaz imprez
organizowanych w
świetlicach

Cele szczegółowe
realizowane przez
przedsięwzięcie

1.1.Rozwój infrastruktury i
poprawa funkcjonowania
obiektów użyteczności
publicznej
1.2. Wzrost poziomu aktywności
mieszkańców

- W 2014 r – 7 nowych wyremontowanych
świetlic
- w 2014 r - funkcjonowanie ok. 8 zespołów
artystycznych przy świetlicach
- w 2015 r – 4 nowe miejsca pracy związane
z realizacją przedsięwzięcia oraz 2 nowe
mikroprzedsiębiorstwa

- dokumentacja odbioru prac
w siedzibie LGD
- kalendarz imprez oraz
występów zespołów
artystycznych
- wpisy do rejestru w gminie

Animatorzy działalności
kulturalnej we wsiach
będą skupiali wokół
świetlic społeczność
lokalną

Operacje w zakresie:
- Remont i wyposażenie świetlic
wiejskich stanowiących centra
kultury wsi

Wskaźniki produktu:
-Wyremontowanie 15 świetlic w tym w 4
wymiana stolarki okiennej oraz w 3
centralnego ogrzewania
- wyposażenie 4 świetlic w sprzęt
Wskaźniki produktu:
1 zrealizowana operacja z zakresu usług
rzemieślniczych w świetlicach (założenie
firmy przez domownika rolnika)

- Dokumentacja
wykonanych prac w
siedzibie LGD

W odpowiednim czasie
przyjęte będą plany
odnowy miejscowości
i uchwały rad gmin

Wpis do rejestru
w urzędzie gminy

Rolnicy będą
zainteresowani
uruchomieniem
działalności

Wskaźniki produktu:
1 rozwinięta mikroprzedsiębiorstwo
(zatrudnienie1,5 etatu) w usługach
budowlanych

- Dokumentacja w siedzibie
LGD
- wpis do rejestru w urzędzie
gminy

Organizacje zdecydują się
prowadzić działalność na
rzecz niepełnosprawnych

Działania PROW
Odnowa i rozwój
wsi

Różnicowanie w
kierunku
działalności
nierolniczej

Operacje w zakresie:
- usługi rzemieślnicze
- zakup sprzętu mającego służyć
do uruchomienia lub rozwinięcia
działalności związanej z
funkcjonowaniem świetlicy

Tworzenie
i rozwój
mikroprzedsiębiorst
w

Operacje w zakresie:
- Usługi remontowo –
budowlane, remontowotransportowe,
- Zakup sprzętu umożliwiającego
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Wdrażanie
LSRmałe projekty

Nabywanie
umiejętności
i aktywizacja

działalność na rzecz
niepełnosprawnych
Operacje w zakresie:
- Realizacja programów edukacji
kulturalnej
- Wspieranie działalności
zespołów artystycznych i
twórców lokalnych
- Szkolenia animatorów kultury

Wskaźniki produktu:
- zrealizowanie 4 projektów kulturalnych
( warszaty)świetlicach (80 osób)
- występy 4 zespołów artystycznych na
festiwalach ludowych (60 osób)
- przeprowadzenie 4 szkoleń dla animatorów
kultury (100osób)

- Dokumentacja w siedzibie
PGD
- listy obecności na
szkoleniach

Raporty z
przeprowadzonych szkoleń
oraz występów zespołów
artystycznych i twórców –
w siedzibie LGD

Operacje w zakresie:
- szkolenia lokalnych liderów,
- animowania społeczności
lokalnej do działań w wiejskich
centrach kultury

Wskaźniki produktu:
- przeszkolenie 40 liderów lokalnych z
zakresu działań w centrach kultury
- 4 spotkania seminaryjne dla animatorów
lokalnych (80 osób)

- Listy obecności, wydane
broszury, foldery –
dokumentacja w siedzibie
LGD

Mieszkańcy wykażą
zainteresowanie
szkoleniami
i działalnością, a władze
gmin będą wspierały
działalność

MATRYCA LOGICZNA dla PRZEDSIĘWZIĘCIA II Spotkania integracyjne z udziałem zasobów społeczeństwa
Cel/ działanie

Opis

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Cel ogólny realizowany
przez przedsięwzięcie

1. Wzrost poziomu i
jakości życia
mieszkańców wsi

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie
kalendarz cyklu imprez kulturalnych i
turystycznych na terenie Stowarzyszenia LGD
Działaj z Nami

Dokumentacja w siedzibie
LGD, kalendarz imprez,
listy obecności

Cele szczegółowe
realizowane przez
przedsięwzięcie

1.2. Wzrost poziomu
aktywności mieszkańców

W 2014 r 15000 osób weźmie udział w
imprezach kulturalnych i sportowych
W 2014 r ok. 8 zespołów zostanie
wyposażonych w stroje ludowe
i regionalne
W 2014 r zostanie przeszkolonych w kursach
lokalnych ok. 60 osób

- Dokumentacja w siedzibie
LGD, listy obecności
- wycinki prasowe
- kalendarz imprez
i festynów

Założenia / ryzyko
( niezależne od LGD)
Większość mieszkańców
zaangażuje się w
organizację
i uczestnictwo
w imprezach
Organizatorzy zapewnią
atrakcyjność imprez i
festynów
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Działania PROW
Odnowa i rozwój wsi

Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Wdrażanie LSR- małe
projekty

Operacje w zakresie:
- Budowa i remonty
miejsc spotkań
integracyjnych
Operacje w zakresie:
Zakup sprzętu
umożliwiającego
prowadzenie usługi
gastronomicznych,
informacyjnych,
organizacji imprez
Operacje w zakresie:
- Usługi budowlane w
zakresie
zagospodarowania
terenów rekreacyjnych
-szkolenie i przyuczenie
do zawodu
Operacje w zakresie:
- Organizacja lokalnych
imprez kulturalnych i
sportowo- rekreacyjnych
- Wyposażenie zaspo-łów
artystycznych w stroje i
instrumenty
- Kursy w zakresie
przygotowania potraw
lokalnych i regionalnych,
rękodzielniczych
- Promocja twórczości
kulturalnej w oparciu o
dziedzictwo kulturowe,
historyczne i przyrodnicze
na festynach, targach

Wskaźniki produktu:
- remont 5 miejsc spotkań integracyjnych
- wyremontowanie 3 nowych placów zabaw i
wyposażenie w sprzęt
Wskaźniki produktu:
- utoworzenie1 nowego zakładu prowadzącego
usługi organizacji imprez (2 nowe miejsca
pracy)
- zakup wyposażenia dla 1 zakładu organizacji
imprez

Dokumentacja
w siedzibie gminy

Gminy wcześniej
zrealizują operacje
z innych projektów

- Wpis do rejestru
w gminie,
- dokumentacja
w siedzibie GD

Nastąpi współpraca gmin z
rolnikami

Wskaźniki produktu:
- zwiększenie o 2 osoby zatrudnienia w
mikroprzedsiębiorstwie usług
zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych
- przeszkolenie 2 osób i przyuczenie do zawodu
–zagospodarowanie terenów zielonych

- dokumentacja w siedzibie
LGD

Beneficjenci wykażą
zainteresowanie

Wskaźniki produktu:
- zorganizowanie 4 imprez kulturalnych (udział
1600 osób)
- zorganizowanie 6 imprez sportoworekreacyjnych ( udział 2100osób)
- wyposażenie 2 zespołów śpiewaczych w
stroje
- przeprowadzenie 3 kursów przygotowanie
potrwa regionalnych dla 80osób
- udział 30 osób w 5 festynach i targach
regionalnych

- Dokumentacja w siedzibie
LGD- listy uczestników
imprez, festynów
- wycinki prasowe
- zdjęcia

Organizacje pozarządowe
będą mało zaangażowane
w pisanie projektów
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Nabywanie umiejętności
i aktywizacja

Operacje w zakresie:
- Szkolenie organizatorów
imprez
- szkolenie dot. przepisów
organizacji imprez,
festynów

Wskaźniki produktu:
- przeszkolenie 40osób w trakcie 4 szkoleń z
zakresu organizacji imprez

- Dokumentacja w siedzibie
LGD
- listy obecności na
szkoleniach

Współpraca gmin
z organizatorami
festynów, imprez

MATRYCA LOGICZNA dla PRZEDSIĘWZIĘCIA III: Poprawa jakości bazy rekreacyjnej i sportowej oraz zwiększenie atrakcyjności jej wykorzystania
Cel/ działanie
Opis
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Źródła weryfikacji
Założenia / ryzyko
( niezależne od LGD)
Cel ogólny realizowany 1. Rozwój turystyki,
- W końcu realizacji LSR funkcjonować będą
- Dokumentacja w siedzibie Gminy zrealizują inne
przez przedsięwzięcie
rekreacji i sportu
place rekreacyjne i sportowe we wszystkich
LGD oraz siedzibach gmin
potrzeby na terenach wsi
większych wsiach
- dane z gmin
poza LSR
- Wzrosną dochody gminy z tytułu
- kalendarz imprez, listy
prowadzenia działalności gospodarczej
uczestników w siedzibie
- Stałe imprezy rekreacyjno-sportowe będą
LGD
elementem integracji społecznej
Cele szczegółowe
2.1. Poprawa stanu
- W 2014 r będzie funkcjonowało nowych 5
- dokumentacja odbioru prac Małe zainteresowanie
realizowane przez
infrastruktury
placów rekreacyjnych
w siedzibie LGD
udziałem w impreach
przedsięwzięcie
rekreacyjnej, turystycznej - W 2015 r 10 000 uczestników imprez
- wpisy rejestracji placów w
i sportowej
sportowo- rekreacyjnych
urzędach gmin
2.2. Rozwój usług
- W 2014r ok. 5 miejsc pracy pozarolniczych
- listy uczestników
turystycznych
związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz 2 i wykaz imprez w siedzibie
i rzemiosła
miejsca pracy w mikroprzedsiębiorstwach
LGD
Działania PROW
Odnowa i rozwój wsi
Operacje w zakresie:
Wskaźniki produktu:
Dokumentacja wykonanych W odpowiednim czasie
- Rozbudowa i podnie- Rozbudowa 5 boisk sportowych
prac
przyjęte będą plany
sienie standardu bazy
- Wybudowanie 3 nowych placów zabaw
w siedzibie LGD
odnowy miejscowości i
sportowo-rekreacyjnej
uchwały rad gmin.
- Budowa małych boisk i
placów zabaw
- Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na
cele rekreacyjne
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Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

Operacje w zakresie:
- Usługi budowlane i
rzemieślnicze oraz
organizacji imprez
- Zakup sprzętu
mającego na celu
uruchomienie lub
rozszerzenie działalności
organizacji imprez

Wskaźniki produktu:
- powstanie 2 zakładów z zakresu usług
budowlanych i rzemieślniczych (3 nowe
miejsca pracy)

- wpisy do ewidencji
gospodarczej w gminach
- dokumentacja odbioru w
siedzibie LGD

Małe zainteresowanie
rolników w różnicowanie
w kierunku działalności
nierolniczej

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Operacje w zakresie:
Usługi budowlane oraz w
zakresie
zagospodarowania
terenów rekreacyjnych
Operacje w zakresie:
- Promocje szlaków
turystycznych ( tablice,
foldery, przewodniki,
mapy, prezentacja
multimedialna
- Zagospodarowanie
miejsc rekreacji wokół
jezior i stawów
- Uruchomienie bazy
danych o terenach
Stowarzyszenia LGD
Działaj z Nami
Operacje w zakresie:
- szkolenia lokalnych
liderów,
-spotkania animatorów
społeczności lokalnej do
działań w sporcie i
rekreacji

Wskaźniki produktu:
- utworzenie 1 nowego mikroprzedsiębiorstwa
(1,5 etatu)
- rozwój 1 mikroprzedsiębiorstwa usług
budowlanych ( 2 nowe miejsca pracy)
Wskaźniki produktu:
- wydanie 2 przewodników turystycznych
- ustawienie 6 tablic promocyjnych na szlakach
turystycznych
- wydanie 4 folderów promujących LSR
- zagospodarowanie 4 miejsc rekreacyjnych
wokół jezior
- przygotowanie 2 prezentacji multimedialnych
LGD
- uruchomienie 1 bazy danych LGD

- dokumentacja odbioru prac
w siedzibie LGD

Prace wykonywać będą
duże firmy

- dokumentacja odbioru
prac w siedzibie LGD
- wykaz imprez i listy
obecności uczestników

Odpowiednie
przygotowanie
organizatorów imprez

Wskaźniki produktu:
- przeszkolenie 40osób jako liderów,
animatorów
działalności
sportowo
–
rekreacyjnej podczas 3 szkoleń

- dokumentacja w siedzibie
LGD, listy obecności,
programy szkoleń

Mieszkańcy wykażą
zainteresowanie
szkoleniami i
działalnością, a władze
gmin będą wspierały
działalność

Wdrażanie LSR- małe
projekty

Nabywanie umiejętności
i aktywizacja
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MATRYCA LOGICZNA dla PRZEDSIĘWZIĘCIA IV Zagospodarowanie miejsc wypoczynku oraz rozwój agroturystyki
Cel/ działanie
Opis
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Źródła weryfikacji
Cel ogólny realizowany
przez przedsięwzięcie

2. Rozwój turystyki,
rekreacji i sportu

Cele szczegółowe
realizowane przez
przedsięwzięcie

2.1.Poprawa stanu
infrastruktury
rekreacyjnej, turystycznej
i sportowej
2.2.Rozwój usług
turystycznych i rzemiosła

Działania PROW
Odnowa i rozwój wsi

Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

Operacje w zakresie:
- Budowa małej
infrastruktury w pobliżu
jezior i miejsc
wypoczynku
- Organizacja cyklicznych
imprez rekreacyjnych

Operacje w zakresie:
- Usługi turystyczne,
rzemieślnicze i
rękodzielnicze
- Usługi budowlane i
rzemieślnicze oraz
organizacji imprez
- Zakup sprzętu mającego
na celu uruchomienie lub
rozszerzenie działalności
organizacji imprez i
turystyki

Założenia / ryzyko
(niezależne od LGD)
Słabe zainteresowanie
turystyką na terenie LGD

- Wzrosną dochody gminy z tytułu
prowadzenia działalności rzemieślniczej
-Po zakończeniu projektu powstaną nowe
foldery i przewodniki o LGD
W 2015r w gospodarstwach agroturystycznych
wypoczywać będzie 20000 turystów sezonowo
W 2014r ok. 80000 mieszkańców sezonowo
weźmie udział w imprezach przy jeziorach i
miejscach wypoczynku

- Dokumentacja w gminach
- dokumentacja w siedzibie
LGD
- dokumentacja w gminach i
wpisy do rejestru
- dokumentacja w siedzibie
LGD
- rejestry turystów w
gospodarstwach
turystycznych

Dokumenty będą
przygotowane w
odpowiednim czasie

Wskaźniki produktu:
- budowa 1 pomostu nad jeziorem
- wybudowanie małej infrastruktury przy 3
jeziorach
- wybudowanie 1 ścieżki turystycznej wokół
linii brzegowej jeziora
- utworzenie 1 centrum informacji
i promocji LGD
- zorganizowanie 4 cyklicznych imprez
rekreacyjnych
Wskaźniki produktu:
- złożenie 1 zakładu ( 2 miejsca pracy)
z zakresu usług organizacji imprez
turystycznych

Dokumentacja techniczna w
gminach

Gminy będą
zainteresowane
tworzeniem miejsc
wypoczynku

Dokumentacja i wpisy do
rejestru podmiotów
gospodarczych
w gminach

Słabe
zainteresowanie
rolników usługami
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Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Operacje w zakresie:
Usługi turystyczne
i gastronomiczne
- Usługi w zakresie
multimediów,
rzemieślnicze, poligrafii

Wskaźniki produktu:
- utworzenie mikroprzedsiębiorstwa (1,5 etatu)
z zakresu multimediów
- poszerzenie działalności 1
mikroprzedsiębiorswta ( 2 nowe miejsca
pracy ) z poligrafii

Dokumentacja i wpisy do
rejestru podmiotów
gospodarczych
w gminach

Współpraca
lokalnych

samorządów

Wdrażanie LSR- małe
projekty

Operacje w zakresie:
Usługi turystyczne
i gastronomiczne
- Usługi w zakresie
multimediów,
rzemieślnicze, poligrafii

Wskaźniki produktu:
- zrealizowanie 6 projektów z usług
turystycznych i gastronomicznych (obsługa
imprez)
- zrealizowanie 8 projektów z zakresu poligrafii
i multimediów

- Dokumentacja
w siedzibie LGD
- listy obecności
-wycinki prasowe, zdjęcia

Brak współpracy
właścicieli lub
dzierżawców jezior

Nabywanie umiejętności
i aktywizacja

Operacje w zakresie:
Spotkania dla animatorów
organizacji imprez

Wskaźniki produktu:
- przeprowadzenie 4 spotkań dla animatorów
organizacji imprez ( dla 80 osób)

- Dokumentacja w siedzibie
LGD
- listy obecności

Słabe zainteresowanie
szkoleniami
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5. Misja LGD
Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami jest instrumentem poprawy jakości życia
mieszkańców z wykorzystaniem zasobów przyrody oraz przedsiębiorczości mieszkańców
obszaru LSR.
Celami strategicznymi są: Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi, Rozwój
turystyki, rekreacji i sportu
6. Spójność specyfiki obszaru z celami LSR
Obszar LSR Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami jest spójny pod względem
geograficznym, środowiskowym, gospodarczym, społecznym, historycznym i kulturowym.
a)

spójność geograficzna i środowiskowa

- urozmaicona rzeźba terenu
- typowo rolniczy charakter
- wysoka kultura rolna
- duże zasoby leśne
- średnia urodzajność gleb
- umiarkowany klimat
- duża bioróżnorodność środowiska przyrodniczego
- dużo akwenów wodnych,
b)

spójność gospodarcza

- przez obszar lub w jego pobliżu przebiega międzynarodowa Autostrada A2 .
-położenie blisko dużych aglomeracji miejskich ( Zielona Góra, Berlin).
- wysoka kultura rolna
- gospodarka obszaru LGD jest mocno uzależniona od sektora rolniczego i usług
z nim związanych przy niewielkim znaczeniu sektorów gospodarczych
- na terenach wiejskich zamieszkują wszyscy mieszkańcy
- niski poziom skanalizowania obszarów wiejskich
- zła jakość dróg gminnych
- duża liczba podmiotów działających w sektorze usług, rolnictwa i budownictwa,
- rosnące zainteresowanie dywersyfikacją działalności rolnej
- wielu mieszkańców, szczególnie młodych dojeżdża do pracy w innych
miejscowościach, co powoduje zanikanie wielu specyficznych usług, szczególnie w
małych miejscowościach.
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Wszyscy partnerzy Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami mają podobny potencjał
ekonomiczny, jakość życia mieszkańców oscyluje wokół tego samego poziomu. Również
problemy, które występują na tym obszarze są podobne, dlatego partnerstwo jest bardzo
dobrym sposobem na ich rozwiązanie. Gminy zdają sobie sprawę, że razem (wzajemnie się
wspierając i doradzając sobie) mogą zdziałać dużo więcej niż pojedynczo. Również sektory,
które mają szanse w przyszłości rozwinąć się są dla każdego z partnerów podobne. Jest to
przede

wszystkim

turystyka

z

agroturystyką

wykorzystująca

walory

przyrodnicze,

geograficzne i kulturowe tego regionu.
c)

spójność społeczna, historyczna i kulturowa

- emigracja i wyjazdy młodych ludzi do pracy poza teren LGD oraz zwiększająca się
liczba osób nieaktywnych zawodowo, szczególnie na wsiach powoduje zanikanie
infrastruktury usługowej
- coraz mniejsza opłacalność produkcji rolniczej generuje konieczność poszukiwania
prac w innych zawodach związanych z rolnictwem , szczególnie drobnych usług
- wspólne korzenie i podobne doświadczenia historyczne
- dominacja osadnictwa rolniczego ( pałace, dwory, wsie),
- występowanie zespołów pałacowo-parkowych oraz sakralnych,
- występowanie obiektów o dużej wartości historyczne i kulturowej ( wiele wpisanych
do rejestru zabytków),
- organizacja imprez gminnych kulturalnych i sportowych,
- działalność licznych zespołów amatorskich kultywujących tradycje i zwyczaje
lokalne
Wspólne tradycje kulturowe i historyczne wzmacniają zintegrowany charakter działań
Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami.
Mieszkańcy obszaru kultywują lokalne obrzędy, wysoki jest poziom integracji
społecznej (wspólne święta, imprezy itp.). Gminy zdają sobie sprawę ze wspólnych korzeni, na
ich terenach obchodzi się podobne święta, zbliżona jest ilość obiektów sakralnych – wszystko
to świadczy o spójności tego regionu.
Czynników, które wyróżniają obszar Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami i świadczą o
jego specyfice jest bardzo wiele. Są to przede wszystkim walory geograficzne, turystyczne i
kulturowe.
Również chęć do pracy, działań nakierowanych na rozwój, zapał i optymizm są na
bardzo wysokim poziomie – to również świadczy o specyficznym charakterze Stowarzyszenia
LGD Działaj z Nami. Zjawiska charakterystyczne dla obszaru objętego niniejszą LSR są
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doskonałą szansą na jego rozwój, dlatego zostały one uwzględnione w obszarach
priorytetowych. Działania, które mają zmierzać do realizacji celów priorytetowych i
szczegółowych pozostają w ścisłej korelacji ze specyfiką obszaru. Tereny przyrody, piękne
lasy i zbiorniki wodne są podstawą do rozwoju turystyki. Duża ilość zabytków i obiektów
sakralnych wyróżnia obszar historycznie.
Również postawienia na ekologię ma swój sens, gdyż obszar LGD wyróżnia wiele,
obszarów chronionych, lasów, rzek i stawów - można je wykorzystać właśnie do rozwoju tego
obszaru. Także stawiając na młodych ludzi i wpisując ich do obszarów priorytetowych twórcy
strategii nie uczynili tego przypadkiem. Analiza specyfiki obszaru pokazała, bowiem, że w
rozwoju tej grupy społecznej będzie można wykorzystać wiele zjawisk występujących na tym
terenie, chociażby chęć do pracy i włączenia się mieszkańców w działania na rzecz rozwoju
swojego regionu, co nie zawsze jest proste i łatwe. Również szanse na rozwój małych
rodzinnych firm nastawionych na lokalne produkty, które są charakterystyczne dla tego
obszaru, doskonale wpisują się w działania na rzecz tego obszaru priorytetowego.
Wszystko to wyróżnia obszar partnerstwa i sprawia, że przed tym regionem rysują się
duże szanse rozwoju, o ile prowadzona będzie mądra polityka oparta na zasadach równości,
partnerstwa i kompleksowej wymiany informacji.
7.Uzasadnienie zintegrowanego podejścia dla planowanych w ramach LSR
przedsięwzięć.
W Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami, zostały
planowane przedsięwzięcia tak, aby działania i operacje prowadzone miały związek dla
wszystkich sektorów oraz zasobów terenu. Przy operacjach realizowanych przez sektor
publiczny ( remonty świetlic, rozbudowa placów zabaw) czy wyznaczanie szlaków
turystycznych, wykorzystano zasoby kulturalne ( liczne zespoły artystyczne i aktywność
mieszkańców), historyczne, przyrodnicze ( lasy, jeziora). W tym celu planowane małe projekty
pozwalające na wykorzystanie stworzonej bazy np. programy edukacji kulturalnej, imprezy
sportowo- rekreacyjne czy kursy w zakresie zainteresowań. Zatem sektor społeczny ma tutaj
ścisły związek z publicznym. Ale także sektor gospodarczy przy rozbudowie infrastruktury
publicznej ma możliwość rozwoju dzięki planowanym operacjom w przedsięwzięciach np.
usługi remontowo-budowlane, rzemieślnicze czy materiały reklamowe. Powiązanie ścisłe jest
także z sektorem społecznym np. przy szkoleniach i kursach rękodzieła czy zachowaniu
tradycyjnych zawodów, które można prezentować na imprezach integracyjnych. Zintegrowane
podejście ma także dalsze swoje odzwierciedlenie w projektach współpracy, gdzie zakładane
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jest wykorzystanie wszystkich zasobów obszaru z udziałem trzech sektorów np. przy
współpracy na temat szlaków, występuje wykorzystanie zasobów przyrodniczych ( szlaki
turystyczne) przy tworzeniu ich przez sektor publiczny, tradycji kulturowych ( występy
zespołów) z sektora społecznego przy zaangażowaniu sektora gospodarczego ( stoiska na
szlakach). W planowanych operacjach z animowania społeczności lokalnej przewidziano
szkolenia z zakresu wszystkich dziedzin z danych przedsięwzięć z wykorzystaniem stworzonej
bazy, zasobów i umiejętności rzemiosła i aktywności grup społecznych.
Przykładem może być chociażby Przedsięwzięcie III, w którym planowana jest
rozbudowa bazy sportowo- rekreacyjnej w tym małych boisk i placów ( sektor publiczny),
usługi rzemieślnicze i organizacji imprez oraz budowlane z zakresu zagospodarowania trenów
rekreacyjnych ( sektor gospodarczy) oraz zagospodarowanie miejsc wokół stawów, jezior,
( sektor społeczny). Wykorzystane zostaną tutaj zarówno lokalne zasoby przyrodnicze
( nizinny charakter z jeziorami i stawami, zwarta zabudowa wsi, ) jak i kulturowe ( duża liczba
organizacji sportowo-rekreacyjnych, aktywność jednostek strażackich). Stworzenie kalendarza
imprez

sportowo-turystycznych

i

kulturalnych

będzie

zwieńczeniem

wspólnego

przedsięwzięcia dla całego obszaru. Również na tych terenach podczas zaborów organizowano
wiele wspólnych działań w celu przeciwstawienia się zaborcom i zachowania polskości.
W ramach tego przedsięwzięcia mają odbyć się szkolenia lokalnych liderów z zakresu
tworzenia szlaków turystycznych. Planowana jest współpraca z Stowarzyszeniem LGD KOLD
( Wielkopolska), LGD Stowarzyszenie Kaszuby ( Pomorskie) w realizacji działań imprez
turystycznych oraz tradycji i zwyczajów kulturowych. Te działania zostały zaplanowane we
wszystkich przedsięwzięciach w podobny sposób, aby zapewnić w pełni zintegrowane
podejście, szczególne ważne przy planowanych celach głównych LSR obszaru Stowarzyszenia
LGD Działaj z Nami.
W trakcie realizacji przedsięwzięć poszczególne sektory odniosą wzajemne korzyści ze
współpracy w ramach zintegrowanego działania np.
- Sektor publiczny od sektora społecznego może zyskać partnera wspólnych rozwiązań
dotyczących płaszczyzny społecznej, entuzjazm i zaangażowanie oraz wsparcie organizacyjne i
merytoryczne imprez promocyjnych; natomiast od sektora gospodarczego partnera w rozwoju
inwestycji, rozeznania w realiach rynkowych, kapitał.
- sektor społeczny od sektora publicznego dotacje i wsparcie finansowe, pomoc
informacyjno-organizacyjną czy doradztwo prawne; od sektora gospodarczego kapitał, pomoc
w realizacji celów statutowych, ocenę ryzyka działalności
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- sektor gospodarczy od sektora publicznego promocję, pomoc w realizacji planów
rozwojowych i kontaktach z instytucjami z otoczenia biznesu; od sektora społecznego
współprace w promowaniu produktów i organizowaniu wystaw, wsparcie kadrowe, promocję.

8.Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR
przedsięwzięć.
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami realizuje
innowacyjne podejście w kilku płaszczyznach. Na terenie LGD coraz większym powodzeniem
cieszą się wyjazdy rowerowe, konne, natomiast nie ma wyznaczonych szlaków turystycznych.
W planowanych przedsięwzięciach mają zostać wyznaczone szlaki turystyczne z
zaznaczeniem – miejsc, gdzie można odpocząć z posiłkiem, ciekawych przyrodniczo. Są to o
tyle innowacyjne podejścia, że do tego czasu na terenie nie było zarówno wyznaczonych
szlaków jak i infrastruktury związanej z turystyką i wypoczynkiem rekreacyjnym, a to zostało
zaplanowane przez przedstawicieli wszystkich sektorów w trakcie tworzenia strategii. Wielu
mieszkańców nie zna ciekawych miejsc obszaru ze względu na słabą ich promocję, natomiast
planowane wydawnictwa promocyjne ( foldery itp.) czy internetowa baza danych, pozwolą na
szersze zainteresowanie problematyką.
Nowatorskim rozwiązaniom związanym z e-społeczeństwem są planowane kursy
i szkolenia z zakresu multimediów , szczególnie dla osób dorosłych i seniorów jest także
innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie multimediów do budowania
e-społeczeństwa. Możliwość porozumiewania się między mieszkańcami danej wsi za pomocą
komputera będzie dużym procesem innowacyjnym, dotychczas nie stosowanym na obszarze.
Wprowadzenie konkursów z zakresu multimediów pozwoli na rozwój intelektualny młodzieży,
a co za tym idzie unowocześnienie gospodarki obszaru.
Na terenie obszaru rozwija się agroturystyka, a planowane działania w tym zakresie
(organizacja imprez sobotnio-niedzielnych, tworzenie szlaków i ścieżek turystycznych)
pozwoli na jej rozwój i zabezpieczy zgłaszane potrzeby w tym zakresie.
Innowacyjnym rozwiązaniem są także projekty współpracy oraz aktywizacja
prowadzona przez LGD w ramach, których zespoły i kluby kulturalno-turystyczne będą miały
okazję zaprezentować się na innych terenach, a także miejscowe społeczeństwo będzie miało
możliwość gościć zespoły o innej kulturze regionalnej.
Innowacją na obszarze LGD to także tworzenie miejsc wypoczynku rekreacyjnego na
wsiach ( dotychczas najczęściej miało to miejsce w siedzibach gmin), co spowoduje ożywienie
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społeczne wsi oraz umożliwi korzystanie większej liczby osób z ofert kulturalnoturystycznych.
Mamy potencjał ludzki, który potrzebuje dobrego przygotowania pod kątem
organizacji imprez i zagospodarowania czasu wolnego, dlatego planowane szkolenia w ramach
aktywizacji mają wyjść na przeciw sygnalizowanym potrzebom.
9. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji - opisowo
9.1. Wnioski składa się na formularzu, który jest udostępniony przez
Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem
naboru
9.2. Formularz zawiera wykaz dokumentów i wzory oświadczeń, które należy
dołączyć do wniosku
9.3. Informację o naborze ogłasza Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
przynajmniej 10 dni przed informacją o naborze na wniosek Stowarzyszenia „LGD
Działaj z Nami”
9.4. Nabór wniosków rozpoczyna się 14 dni po ogłoszeniu informacji o naborze i
trwa do 14 dni
9.5. Wnioski składane są osobiście w biurze Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”
w Świebodzinie
9.6. Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” potwierdza złożenie wniosku na jego kopii
– data, godzina, pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek
9.7. Rada Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” dokonuje oceny zgodności wniosku o
przyznanie pomocy z Lokalną Strategią Rozwoju i dokonuje wyboru operacji na
podstawie kryteriów przyjętych w Stowarzyszeniu spośród operacji zgodnych z LSR do
21 dni od zakończenia naboru, trzeba poinformować wnioskodawcę
9.8. Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” przekazuje wnioskodawcom listę
ocenionych operacji, informując ich na piśmie o:
a) zgodności lub niezgodności operacji z LSR, wskazując przyczyny niezgodności
b) wybraniu lub nie wybraniu operacji, wskazując przyczyny nie wybrania,
c) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełnienia
kryteriów i miejscu na liście wybranych operacji
d) wnioskodawców, których operacje nie zostały wybrane, Stowarzyszenie informuje o
możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy na operacje bezpośrednio do
podmiotu wdrażającego
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e) możliwości odwołania od decyzji Rady co do niezgodności operacji z LSR lub oceny
punktowej w terminie 5 dni od dnia doręczenia informacji o dokonaniu wyboru operacji
do Rady Stowarzyszenia
9.9. Rada dokonuje rozpatrzenia odwołania w terminie 2 dni od złożenia odwołania.
W wypadku rozpatrzenia pozytywnego odwołania, Rada dokonuje weryfikacji listy
wyboru operacji przed przekazaniem samorządowi województwa
9.10. Rada Stowarzyszenia „ LGD Działaj z Nami” aktualizuje listę wybranych
operacji. Operacja jest zgodna z LSR, kiedy jest zgodna z:
- jednym celem ogólnym (głównym)
- jednym celem szczegółowym
- jednym przedsięwzięciem
Ustalając ich kolejność według ilości uzyskanych punktów w ramach oceny spełnionych
kryteriów, listę wraz z wnioskami i uchwały przekazuje się w terminie 45 dni od
zakończenia naboru.
a) z zakresu – różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – tworzenia
i rozwoju mikroprzedsiębiorstw do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
b) z zakresu – odnowa i rozwój wsi – małe projekty do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego
Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” przekazuje właściwemu podmiotowi
wdrażającemu:
- wnioski o przyznanie pomocy które nie wpłynęły w terminie wraz z ich listą
- wnioski o przyznanie pomocy w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie
można ustalić tego adresu wraz z ich listą
- wnioski o przyznanie pomocy które zostały wybrane do sfinansowania w ramach LSR
wraz z uchwałami w sprawie wyboru
- listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do sfinansowania w ramach LSR wraz
z uchwałą w przypadku gdy lista została przyjęta w formie uchwały
-wnioski o przyznanie pomocy które nie zostały wybrane do sfinansowania w ramach
LSR wraz z uchwałami w sprawie nie dokonania wyboru
- listę wniosków o przyznanie pomocy niewybrane do sfinansowania w ramach LSR wraz
z uchwałą w przypadku gdy lista została przyjęta w formie uchwały
Wnioski zostały zamieszczone w kolejności według liczby uzyskanych punktów
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- tabelarycznie
Kolejność

Czynność

Termin

Wykonawca

1.

Wniosek o ogłoszeniu informacji o naborze do

0 dni

Zarząd Stowarzyszenia

samorządu województwa

„LGD

2.

Ogłoszenie informacji o naborze wniosków

10 dni

Działaj z Nami”
Urząd Marszałkowski

3.

przez samorząd województwa
Składanie wniosków do Biura Stowarzyszenia

14 dni

Beneficjent

„LGD Działaj z Nami” o przyznanie pomocy
4.

Ocenianie zgodności wniosków z LSR o

Biuro Stowarzyszenia
21 dni

przyznanie pomocy i poinformowanie

„LGD Działaj z Nami
Rada Stowarzyszenia
„LGD Działaj z Nami”

5.

wnioskodawcy
Odwołanie beneficjentów od decyzji o nie

5 dni

Beneficjent

6.

wybranie operacji
Rozpatrzenie odwołania

4 dni

Rada Stowarzyszenia

45 dni

„LGD Działaj z Nami”
Biuro Stowarzyszenia

7.

Przekazanie sporządzonych list wyboru
operacji o przyznanie pomocy do samorządu

„LGD Działaj z Nami

województwa
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Wniosek o ogłoszeniu informacji o naborze do samorządu województwa.

Konkurs zostanie ogłoszony przez

Formularz zawiera wykaz dokumentów

Urząd Marszałkowski Województw Lubuskiego

i wzory oświadczeń, które należy dołączyć

na wniosek Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”.

do wniosku.

Termin składania wniosków rozpoczyna się

Wniosek składa się osobiście

po 14 dniach od dnia ogłoszenia konkursu i wynosi

w biurze Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” w Świebodzinie.

14 dni
Stowarzyszenie potwierdza złożenie wniosku na kopii – data, godzina, pieczęć i podpis osoby odbierającej.

Rada Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” dokonuje stwierdzenia zgodności wniosku z Lokalna Strategią Rozwoju i dokonuje wyboru operacji na
podstawie kryteriów przyjętych w LGD spośród operacji zgodności z LSR w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków
+ informacja dla wnioskodawców.
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Zgodności lub nie zgodności

Wybraniu lub nie wybraniu

Liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod

operacji z LSR, wskazując

operacji, wskazując przyczyny

względem spełniania kryteriów i miejscu na liście

przyczyny nie zgodności.

nie wybrania.

wybranych operacji.

Wnioskodawców, których operacje nie zostały wybrane,

Możliwości odwołania od decyzji Rady co do niezgodności operacji

Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” informuje o możliwości

z LSR lub oceny punktowej w terminie 5 dni od dnia doręczenia

złożenia wniosku o przyznanie pomocy na operacje

informacji o dokonaniu wyboru operacji do Rady Stowarzyszenia.

bezpośrednio do podmiotu wdrażającego.

Rada dokonuje rozpatrzenia odwołania w terminie 4 dni od złożenia odwołania. W wypadku rozpatrzenia pozytywnego odwołania, Rada dokonuje
weryfikacji listy wyboru operacji przed przekazaniem samorządowi województwa.

Listę wraz z wnioskami przekazuje się w terminie45 dni od zakończenia naboru.

Z zakresu

Z zakresu

- różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej

- odnowa i rozwój wsi

- tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

- małe projekty

do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
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Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

Przygotowanie zmian w lokalnych kryteriach
wyboru przez Radę i Zarząd

Złożenie wniosku o zmianę lokalnych
kryteriów wyboru na Walne Zebranie

Zatwierdzenie lub nie zatwierdzenie zmian w
lokalnych kryteriach wyboru przez Walne
Zebranie

Przygotowanie przez Biuro LGD nowych
kart oceny w oparciu o wprowadzone zmiany
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Kryteria wyboru operacji
1. Kryteria zostały wypracowane na warsztatach budowania LSR
2. Kryteria przyjął Zarząd i na podstawie Statutu § 20 ust. 4 pkt 9) przedłożył je
Walnemu Zebraniu
3. Walne Zebranie przyjęło kryteria wyboru operacji
4. Zmiany w kryteriach wyboru operacji mogą być dokonane przy każdej aktualizacji
LSR , która jest przewidywana co roku
5. Propozycje zmian na podstawie dotychczasowych prac wyboru operacji przedstawia
Rada Stowarzyszenia oraz Biuro na podstawie spotkań konsultacyjnych Zarządowi
6. Zarząd opracowuje propozycje zmian i przedkłada Walnemu Zebraniu
7. Walne Zebranie decyduje o przyjęciu zmian w kryteriach wyboru operacji lub o nie
przyjęciu
8. Dopuszcza się dokonanie zmiany

najwyżej 1 kryteria podstawowego

i 1 uzupełniającego w każdych działaniach w danym roku
1.9.1.a. Kryteria wyboru operacji różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej
Kryteria podstawowe
•

wykonalność operacji ( czy operacja jest możliwa do wykonania w sposób
założony przez wnioskodawcę - w założonym czasie i kosztach )

•

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za
priorytetową w LSR - utworzenie nowych miejsc pracy – im więcej zatrudnionych
tym wyższa ocena)

Innowacyjność operacji ( zastosowanie nowatorskiego- w wymiarze lokalnymrozwiązania lub technologii, realizacji niestosowanych wcześniej działań, nowatorskim
wykorzystaniu zasobów)
Kryteria uzupełniające:
•

Zasoby, doświadczenia i kwalifikacje wnioskodawcy

•

Zasięg oddziaływania operacji ( im większy zasięg tym wyższa ocena)

•

Operacja dotyczy jednej miejscowości

•

Operacja dotyczy kilku miejscowości lub całej gminy

•

Operacja dotyczy kilku gmin obszaru

•

Operacja dotyczy całego obszaru
1.9.1.b Kryteria wyboru operacji tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
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Kryteria podstawowe:
•

wykonalność operacji ( czy operacja jest możliwa do wykonania w sposób
założony przez wnioskodawcę - w założonym czasie i kosztach

•

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za
priorytetową w LSR - utworzenie nowych miejsc pracy – im więcej
zatrudnionych tym wyższa ocena)

•

Wysokość wnioskowanej kwoty ( wyższa ocena im niższa wnioskowana kwota)
-wnioskowana kwota pow. 80% maksymalnej kwoty dotacji ( najmniej pkt)
- wnioskowana kwota stanowi 50%-80% maksymalnej kwoty dotacji (więcej
pkt.)
- wnioskowana kwota stanowi poniżej 50% maksymalnej kwoty dotacjinajwięcej pkt)

•

Wpływ operacji na promocję obszaru ( czy operacja przyczynia się do
upowszechnienia wiedzy o obszarze, promocji jego walorów, poprawy
wizerunku, budowania marki)

•

Innowacyjność operacji ( zastosowanie nowatorskiego- w wymiarze lokalnymrozwiązania lub technologii, realizacji niestosowanych wcześniej działań,
nowatorskim wykorzystaniu zasobów)
Kryteria uzupełniające:

•

Zasoby, doświadczenia i kwalifikacje wnioskodawcy
1.9.1.c Kryteria wyboru operacji odnowa i rozwój wsi

Kryteria podstawowe:
•

Wykonalność operacji ( czy operacja jest możliwa do wykonania w sposób

założony przez wnioskodawcę - w założonym czasie i kosztach
•

Miejsce realizacji ( liczba mieszkańców- im mniejsza miejscowość tym więcej

punktów)
•

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za

priorytetową w LSR - świetlice wiejskiej, place i rekreacja
•

Wysokość wnioskowanej kwoty ( wyższa ocena im niższa wnioskowana kwota)

- wnioskowana kwota pow. 80% maksymalnej kwoty dotacji ( najmniej pkt)
- wnioskowana kwota stanowi 50%-80% maksymalnej kwoty dotacji ( więcej pkt)
- wnioskowana kwota stanowi poniżej 50% maksymalnej kwoty dotacjinajwięcej pkt.)
•

Innowacyjność operacji ( zastosowanie nowatorskiego- w wymiarze lokalnym64
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rozwiązania lub technologii, realizacji niestosowanych wcześniej działań,
nowatorskim wykorzystaniu zasobów)
Kryteria uzupełniające:
•

Zasoby, doświadczenia i kwalifikacje wnioskodawcy
1.9.1.d. Kryteria wyboru operacji małych projektów
Kryteria podstawowe:

•

Wykonalność operacji ( czy operacja jest możliwa do wykonania w sposób

założony przez wnioskodawcę - w założonym czasie i kosztach
•

Miejsce realizacji ( liczba mieszkańców- im mniejsza miejscowość tym więcej

punktów)
•

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za

priorytetową w LSR
•

Wpływ operacji na promocję obszaru ( czy operacja przyczynia się do

upowszechnienia wiedzy o obszarze, promocji jego walorów, poprawy wizerunku,
budowania marki)
•

Innowacyjność operacji ( zastosowanie nowatorskiego- w wymiarze lokalnym-

rozwiązania lub technologii, realizacji niestosowanych wcześniej działań,
nowatorskim wykorzystaniu zasobów
•

Udział innych partnerów w realizacji operacji ( im więcej partnerów tym

wyższa ocena)
Kryteria uzupełniające:
•

Zasoby, doświadczenia i kwalifikacje wnioskodawcy

•

Zasięg oddziaływania operacji ( im większy zasięg tym wyższa ocena)

-

Operacja dotyczy jednej miejscowości

-

Operacja dotyczy kilku miejscowości lub całej gminy

-

Operacja dotyczy kilku gmin obszaru

-

Operacja dotyczy całego obszaru
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1.9.1.e Karta oceny zgodności operacji LSR
Wniosek nr………………………………złożony przez:………………………….
Nazwa operacji :……………………………………………………………………
Działanie PROW:
- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?
- odnowa i rozwój wsi?
- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty?
1.

2.

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?
- celu 1. Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi
-? tak
- nie?
- celu 2. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu
-? tak
- nie?
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR
- celu1.1. Rozwój infrastruktury i poprawa funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej
-? tak
- nie?
- celu 1.2. Wzrost poziomu aktywności mieszkańców
-? tak
- nie?
- celu 2.1. Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i sportowej
-? tak

- nie?

-? tak

- nie?

- celu 2.2. Rozwój usług turystycznych i rzemiosła
3.

Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR ?
- przedsięwzięcie1 – Tworzenie centrów kulturalnych na bazie świetlic
-? tak
- nie?
- przedsięwzięcie 2. – Spotkania integracyjne z udziałem zasobów społeczeństwa
-? tak
- nie?
- przedsięwzięcie 3. – Poprawa jakości bazy rekreacyjnej i sportowej oraz zwiększenie atrakcyjności
jej wykorzystania
-? tak
- nie?
- przedsięwzięcie 4. – Zagospodarowanie miejsc wypoczynku oraz rozwój agroturystyki
-? tak
- nie?

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR
( w uzasadnieniu
wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w ramach LSR) :
……………………………………………………………………………………………..
Głosuję za uznaniem/ nie uznaniem *operacji za zgodną z LSR
……………………
Data wypełnienia

…………………………
Imię i nazwisko członka Rady

……………………
podpis członka Rady

…

Instrukcja wypełniania karty
1. Wypełniać długopisem lub piórem
2. * - niepotrzebne skreślić
3. Przy wyborze każdego celu i przedsięwzięcia wybrać i zaznaczyć odpowiedź „ tak” lub „nie” poprzez
postawienie znaku X .?w odpowiednim polu
4. Operację można uznać za zgodną z LSR, jeżeli z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1.2.3.
wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 1 celu ogólnego LSR, przynajmniej 1 celu
szczegółowego LSR oraz zgodna przynajmniej z 1 przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.
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1.9.1.f Karta oceny operacji wg kryteriów określonych w Stowarzyszeniu LGD Działaj z Nami
Wniosek nr :…………………………złożony przez: ……………………………………….
Nazwa operacji : ……………………………………………………………………………………………….
- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- odnowa i rozwój wsi
- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty
Działanie PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Treść
Zakres
punktów
Wykonalność operacji ( czy operacja możliwa jest do wykonania w sposób
0- 10 pkt
założony przez wnioskodawcę).
Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej
za priorytetową w LSR - utworzenie nowych miejsc pracy ( w przeliczeniu
na pełne etaty)
- powyżej 3 miejsc pracy
- 2-2,9 miejsc pracy
10 pkt
- 1-1,9 miejsc pracy
5 pkt
3 pkt
Innowacyjność operacji ( zastosowanie nowatorskiego- w wymiarze
0-10 pkt
lokalnym- rozwiązania lub technologii, realizacji niestosowanych wcześniej
działań, nowatorskim wykorzystaniu zasobów)
Zasoby, doświadczenia i kwalifikacje wnioskodawcy
0-5 pkt
Zasięg oddziaływania operacji
Operacja dotyczy jednej miejscowości
1 pkt
Operacja dotyczy kilku miejscowości lub całej gminy
2 pkt
Operacja dotyczy kilku gmin obszaru
Operacja dotyczy całego obszaru
3 pkt
5 pkt
Działanie PROW: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Treść
Wykonalność operacji ( czy operacja jest możliwa do wykonania w sposób
założony przez wnioskodawcę - w założonym czasie i kosztach
Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej
za priorytetową w LSR - utworzenie nowych miejsc pracy
(w
przeliczeniu na pełne etaty)
- powyżej 3 miejsc pracy
- 2-2,9 miejsc pracy
- 1-1,9 miejsc pracy
Wysokość wnioskowanej kwoty
- poniżej 50% maksymalnej kwoty dotacji
- 50%-80% maksymalnej kwoty dotacji
- powyżej 80% maksymalnej kwoty dotacji
Wpływ operacji na promocję obszaru ( czy operacja przyczynia się do
upowszechnienia wiedzy o obszarze, promocji jego walorów, poprawy
wizerunku, budowania marki)
Innowacyjność operacji ( zastosowanie nowatorskiego- w wymiarze
lokalnym- rozwiązania lub technologii, realizacji niestosowanych wcześniej
działań, nowatorskim wykorzystaniu zasobów)
Zasoby, doświadczenia i kwalifikacje wnioskodawcy

Zakres
punktów
0-10 pkt

Przyznana
ocena

Przyznana
ocena

10 pkt
5 pkt
3 pkt
10 pkt
5 pkt
3 pkt
0-10 pkt
0-10 pkt
0-5 pkt
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Działanie PROW: Odnowa i rozwój wsi
Treść
Wykonalność operacji ( czy operacja jest możliwa do wykonania w sposób
założony przez wnioskodawcę - w założonym czasie i kosztach
Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej
za priorytetową w LSR – miejsca spotkań i rekreacji
Miejsce realizacji ( liczba mieszkańców- wg stanu z 31 grudnia roku
poprzedzającego, w którym jest składany wniosek)
- do 300 mieszkańców
- 301-600 mieszkańców
- 601-800 mieszkańców
- 801-1200 mieszkańców
- 1201-2000 mieszkańców
Wysokość wnioskowanej kwoty
- poniżej 50% maksymalnej kwoty dotacji
- 50%-80% maksymalnej kwoty dotacji
- powyżej 80% maksymalnej kwoty dotacji
Innowacyjność operacji ( zastosowanie nowatorskiego- w wymiarze
lokalnym- rozwiązania lub technologii, realizacji niestosowanych wcześniej
działań, nowatorskim wykorzystaniu zasobów)
Zasoby, doświadczenia i kwalifikacje wnioskodawcy
Działanie PROW: Małe projekty
Treść
Wykonalność operacji ( czy operacja jest możliwa do wykonania w sposób
założony przez wnioskodawcę - w założonym czasie i kosztach
Miejsce realizacji ( liczba mieszkańców- wg stanu z 31 grudnia roku
poprzedzającego, w którym jest składany wniosek)
- do 300 mieszkańców
- 301-600 mieszkańców
- 601- 800 mieszkańców
- 801- 1000 mieszkańców
- 1001-2000 mieszkańców
Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji
w dziedzinie uznanej za priorytetową w LSR – miejsca spotkań i rekreacji
Wpływ operacji na promocję obszaru ( czy operacja przyczynia się do
upowszechnienia wiedzy o obszarze, promocji jego walorów, poprawy
wizerunku, budowania marki)
Innowacyjność operacji ( zastosowanie nowatorskiegow wymiarze lokalnym- rozwiązania lub technologii, realizacji
niestosowanych wcześniej działań, nowatorskim wykorzystaniu zasobów)
Udział innych partnerów w realizacji operacji ( potwierdzonych umową
partnerską – dotyczy sektorów PROW)
- powyżej 8 partnerów
- 6-7 partnerów
- 4 – 5 partnerów
- 2 – 3 partnerów
- 1 partner
Zasoby, doświadczenia i kwalifikacje wnioskodawcy
Zasięg oddziaływania operacji
Operacja dotyczy jednej miejscowości
Operacja dotyczy kilku miejscowości lub całej gminy

Zakres
punktów
0-10 pkt

Przyznana
ocena

0-10 pkt

10 pkt
8 pkt
6 pkt
4 pkt
2 pkt
10 pkt
5 pkt
3 pkt
0-10 pkt
0-5 pkt
Zakres
punktów
0-10 pkt

Przyznana
ocena

10 pkt
8 pkt
6 pkt
4 pkt
2 pkt
0-10 pkt
0-10 pkt
0-10 pkt

10 pkt
8 pkt
6 pkt
4 pkt
2 pkt
0-5 pkt
1 pkt
2 pkt
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-

Operacja dotyczy kilku gmin obszaru
Operacja dotyczy całego obszaru

………………………….
Data

3 pkt
5 pkt

………………………………….
imię i nazwisko członka Rady

………………………..
podpis członka Rady

Instrukcja wypełniania karty
1.Należy wypełnić wszystkie wolne pola do oceny punktowej
2.W ocenie punktowej wpisać liczbę przyznanych punktów wg podanej skali uwzględniając 0 jako najmniej
punktowane, a 10 jako najwięcej
3.Wypełniać długopisem lub piórem
1.9.1.g Wzór pisma o zarejestrowaniu wniosku
Pieczęć LGD

Świebodzin, dnia………………………………r
……………………………………………
Imię i nazwisko /nazwa/ beneficjenta
……………………………………………
Adres

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami w Świebodzinie potwierdza przyjęcie i zarejestrowanie wniosku
– operacji pt. ………………dot. ………………Pod numerem ………………
We wszelkiej korespondencji dot. ww wniosku prosimy powoływanie się na powyższy numer.
………………………..
Pieczęć i podpis
1.9.1.h Wzór pisma o dokonaniu / nie dokonaniu wyboru operacji
Pieczęć LGD

Nr wniosku……………..

Świebodzin, dnia………………………………r
……………………………………………
Imię i nazwisko /nazwa/ beneficjenta
……………………………………………
Adres

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami w Świebodzinie zawiadamia, że Rada Stowarzyszenia na swoim posiedzeniu
w
dniu……………………..
dokonała
oceny
wniosku
nr
……………………
złożonego
w ramach małych projektów i stwierdziła:
1. Operacja zgłoszona we wniosku jest zgodna z LSR / jest niezgodna z LSR z powodu …………………
2. Operacja zgłoszona we wniosku uzyskała w ocenie ………………pkt
3. Operacja została wybrana / nie wybrana do dofinansowania z powodu……………………………………
4. Operacja znalazła się na …… miejscu na liście wybranych operacji do dofinansowania
w roku……………..
Informujemy, że odwołanie od decyzji Rady należy złożyć w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma
do Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami.
………………………………
pieczęć i podpis
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10. Budżet dla każdego roku realizacji LSR

BUDŻET
20 774 osób
X
148 zł =
3 074 552 PLN

Wdrażanie
LSR
20 774 osób
x 116 zł=
2 409 784
PLN

Funkcjonowa
nie LGD
20 774 osób x
29 zł =
602 446
PLN

Projekty
współpracy
20 774 osób x
3 zł =
62 322 PLN

Różnico
-wanie

Mikroprzedsiębiorstwa

Odnowa wsi

242 000 PLN

242 000 PLN

1 375 500 PLN

Małe projekty
550 284 PLN

Koszty bieżące
LGD
461 182 PLN

Nabywanie
umiejętności
Aktywizacja
141 264 PLN
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Działanie os i 4 le ade r
4.1/413 Wdrażanie Lok alne j Strate gii Rozw oju

Różnicow a
Kategoria nie w
kosztu/ działalnośi
w ydatku nierolniczej
120 000
całkow ite

Rok

kw alfikow alne
2008/2009

Funk cjonow anie LGD

Przygotow a
nie
Realizacja
projektów
projektów
Raze m
w spółpracy w spółpracy 4.21
5 000
10 000
15 000
5 000
10 000
15 000

Funkcjonow
anie LGD
Nabyw anie
(koszty
umiejtności
bieżące)
aktyw izacji Razem 4.31 Raze m os 4
60 000
20 000
80 000
915 000
60 000
20 000
845 000
80 000

50 000

30 000

348 500

80 000

508 500

5 000

10 000

15 000

60 000

20 000

80 000

603 500

całkow ite

120 000

100 000

1 000 000

150 000

1 370 000

5 000

10 000

15 000

62 000

20 000

82 000

1 467 000

kw alfikow alne

100 000

100 000

900 000

150 000

1 250 000

5 000

10 000

15 000

62 000

20 000

82 000

1 347 000

50 000

50 000

665 500

100 000

865 500

5 000

10 000

15 000

62 000

20 000

82 000

962 500

całkow ite

100 000

60 000

180 000

150 000

490 000

0

10 000

10 000

65 000

26 000

91 000

591 000

kw alfikow alne

100 000

60 000

180 000

150 000

490 000

0

10 000

10 000

65 000

26 000

91 000

591 000

50 000

30 000

127 500

100 000

307 500

0

10 000

10 000

65 000

26 000

91 000

408 500

całkow ite

100 000

120 000

50 000

130 000

400 000

5 000

10 000

15 000

67 000

20 000

87 000

502 000

kw alfikow alne

100 000

100 000

45 000

130 000

375 000

5 000

10 000

15 000

67 000

20 000

87 000

477 000

50 000

50 000

30 000

90 000

220 000

5 000

10 000

15 000

67 000

20 000

87 000

322 000

100 000

120 000

250 000

150 000

620 000

0

7 322

7 322

68 000

20 000

88 000

715 322

84 000

100 000

220 000

150 000

554 000

0

7 322

7 322

68 000

20 000

88 000

649 322

42 000

50 000

160 000

100 000

352 000

0

7 322

7 322

68 000

20 000

88 000

447 322

całkow ite

0

65 000

60 000

120 000

245 000

0

0

0

70 000

20 000

90 000

335 000

kw alfikow alne

0

65 000

60 000

120 000

245 000

0

0

0

70 000

20 000

90 000

335 000

0

32 000

44 000

80 284

156 284

0

0

0

70 000

20 000

90 000

246 284

całkow ite

0

0

0

0

0

0

0

0

69 182

15 264

84 446

84 446

kw alfikow alne

0

0

0

0

0

0

0

0

69 182

15 264

84 446

84 446

0

0

0

0

0

0

0

0

69 182

15 264

84 446

84 446

całkow ite

540 000

545 000

2 040 000

820 000

3 945 000

15 000

47 322

62 322

461 182

141 264

602 446

4 609 768

kw alfikow alne

484 000

485 000

1 677 000

820 000

3 466 000

15 000

47 322

62 322

461 182

141 264

602 446

4 130 768

do refundacji

242 000

242 000

1 375 500

550 284

2 409 784

15 000

47 322

62 322

461 182

141 264

602 446

3 074 552

do refundacji

2010 do refundacji

2011 do refundacji

2012 do refundacji
całkow ite
kw alfikow alne
2013 do refundacji

2014 do refundacji

2015 do refundacji

2008/2015

Tw orzenie i
rozw ój
mikroprzedsi Odnow a i
Raze m
ebiorstw
rozw ój w si
Małe projekty
4.1/413
80 000
500 000
120 000
820 000
100 000
60 000
470 000
120 000
750 000

4.21 Wdrazanie proje k tów
w s półpracy
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Budżet LSR
Nazwa
przedsięwzięcia/
działania PROW

Cel
1

Cel
2

Tworzenie
centrów
kulturalnych na
bazie świetlic
Spotkania
integracyjne z
udziałem zasobów
społeczeństwa
Poprawa jakości
bazy rekreacyjnej i
sportowej oraz
zwiększenie
atrakcyjności jej
wykorzystania
Zagospodarowanie
miejsc
wypoczynku oraz
rozwój
agroturystyki

Razem

Ilość
Odnowa wsi
operacji

893 000,-

426 500,-

56 000,-

1 375 500,00

20,00

Różnicowanie
w kierunku
dzielności
nierolniczej

Ilość
operacji

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Ilość
operacji

Małe projekty

Ilość
operacji

40 000,00

1,00

80 000,00

2,00

100 000,00

10,00

80 000,00

2,00

40 000,00

1,00

120 000,00

12,00

10,00

80 000,00

2,00

80 000,00

2,00

100 000,00

10,00

1,00

42 000,00

1,00

42 000,00

1,00

230 284,00

23,00

31,00

242 000,00

6,00

242 000,00

6,00

550 284,00

55,00
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11. Opis procesu przygotowania LSR
Opracowanie strategii przebiegało w kilku etapach:
a) Spotkanie grupy inicjatywnej złożonej z przedstawicieli wszystkich gmin
i ustalenie sposobu wypracowania strategii w drodze warsztatów oraz założenia
wyboru osób reprezentujących wszystkie sektory. Uzgodniono, że z terenu każdej
gminy w warsztatach weźmie udział minimum 5 osób, w tym:
- 1 osoba z samorządu lokalnego,
- 1 osoba administracji lokalnej,
- 1 przedsiębiorca
- 2 osoby z organizacji pozarządowych
b) Wybór przedstawicieli w gminach
c) ogłoszenie za pomocą afiszy i na stronach internetowych gmin o terminach spotkań
warsztatowych umożliwiające udział wszystkich zainteresowanych
d) Cykl 4 spotkań warsztatowych z wypracowaniem : wizji, misji, celów,
przedsięwzięć, operacji, procedur (od maja do września)
Spotkania odbywały się zawsze na terenie innej gminy ( Świebodzin, Szczaniec,
Skąpe, Lubrza) i trwały 5-6 godzin. Udział brali zawsze przedstawiciele wszystkich
podmiotów.
e) Wywiady społeczne prowadzone przez pracowników biura oraz członków LGD w
okresie między warsztatami, ankiety dla mieszkańców wszystkich gmin.
f) Funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego w biurze – możliwość
odwiedzenia punktu, kontaktu telefonicznego i mailowego ( cieszącego się
największym powodzeniem), informacje w mediach.
g) Uruchamianie punktów informacyjnych podczas wszystkich imprez kulturalnych na
terenie LGD
h) Zapisanie w strategii możliwość jej aktualizacji.
Zgłoszone propozycje zmian w strategii w tym kryteriów wyboru operacji mogą być
przez społeczeństwo lub Radę Stowarzyszenia, do Biura LGD. Zarząd opracowuje
propozycje zmian i konsultuje na spotkaniach z mieszkańcami terenu LSR. Zarząd po
konsultacjach przedkłada proponowane zmiany Walnemu Zebraniu.
i) Zatwierdzenie LSR oraz jej zmian na Walnym Zebraniu LGD
12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR
Przyjmowanie wniosków w celu aktualizacji LSR przez cały czas w biurze
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ul. Wałowa 1, Świebodzin
1.Powołane zostały zespoły spośród członków Stowarzyszenia LGD Działaj
z Nami, które mają za zadanie opracowywanie wniosków do aktualizacji LSR.
W skład zespołów weszli przedstawiciele wszystkich podmiotów ( osoby fizyczne,
przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele organizacji
pozarządowych).
2. Co roku w styczniu odbywać się będzie spotkanie zespołów ds. aktualizacji LSR w
celu wypracowania materiałów ( przedsięwzięcia, operacje, budżet).
3. Przyjmowane będą na Walnym Zebraniu aktualizacje LSR w lutym każdego roku.
4. Wdrażanie, LSR odbywać się będzie na spotkaniach upowszechniających – 4
spotkania na terenie każdej gminy z udziałem przedstawicieli wszystkich 3 sektorów
(udział średnio ok. 30 osób).
Spotkania będą ogłoszone za pomocą:
- wydrukowanych plakatów
- ogłoszeń w lokalnej prasie
- sołtysów
5. W biurze LGD został uruchomiony punkt informacyjno - konsultacyjny
( odwiedziny osobiste, telefonicznie i mailowo).
W procesie wdrażania niniejszej strategii postawiono również na aktywowanie
i motywowanie mieszkańców. Zaplanowane działania przewidują cykliczne imprezy,
spotkania, warsztaty, które, oprócz walorów integracyjnych, przyniosą również cenny materiał
informacyjny na temat poglądów społecznych na podejmowane działania. Również biuro LGD
będzie otwarte dla mieszkańców – pracownicy będą przyjmowali wnioski i postulaty, które
mogą przyczynić się do lepszej realizacji zapisów LSR.
Cała procedura przyjmowania wniosków, ich oceny, przyznawania dotacji została
opracowana w możliwie najprostszy sposób – uczyniono to po to, by ułatwić zainteresowanym
podmiotom składanie wniosków, a przez to realizację Strategii. Dodatkowo pracownicy LGD
będą służyć bezpłatną pomocą przy wypełnianiu wniosków, udzielać porad, wskazywać źródła
dofinansowania.
Działania informacyjno – promocyjne mają na celu również aktualizację LSR. Zawsze,
mimo tylu przeprowadzonych konsultacji, może wystąpić nieprzewidziana sytuacja, która
znacząco wpłynie na zmianę sytuacji terenu LGD. Dlatego właśnie zostały zaplanowane
działania, które umożliwiają systematyczną kontrolę obszaru i szybkie reagowanie na zmiany.
Aktualizacja LSR ma za zadanie jeszcze lepsze jej dostosowanie do potrzeb obszaru,
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efektywniejsze wykorzystanie przysługujących środków, szybkie reagowanie na zmiany
sytuacji, uwzględnienie potrzeb społecznych wynikłymi już w trakcie realizacji LSR.
Najlepszym sposobem, by odbywała się ona płynnie i przynosiła spodziewane efekty, będzie
zastosowanie podobnych metod i rozwiązań, które sprawdziły się już w procesie tworzenia
niniejszego dokumentu.
13. Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej.
1. Począwszy od rozpoczęcia realizacji LSR, Zarząd na każdym swoim comiesięcznym
posiedzeniu będzie analizował realizację celów zakładanych przez LGD poprzez
analizę liczby składanych wniosków, wykorzystania budżetu.
2. Powołane zespoły będą składały relacje na posiedzeniach Zarządu z konsultacji
społecznych.
3. W przypadku proponowanych zmian, planowane są kolejne spotkania warsztatowe
( co pół roku) z udziałem przedstawicieli wszystkich sektorów w celu wypracowania
aktualizacji LSR.
4. Zarząd dokonuje także analizy pod kątem aktywności zespołów kulturalnych
i organizowania imprez integracyjnych oraz renowacji bazy ogólnospołecznej,
w przypadku dalszego zapotrzebowania na

imprezy integracyjne, zgłosi problem

zespołom zajmującym się aktualizacją LSR.
5. Planowane są także konkursy fotograficzny, multimedialny oraz na reportaż
z przedsięwzięć i operacji realizowanych w celu określenia, czy spełniane są założone
cele (efekty nowej infrastruktury, udział społeczny w operacjach).
6. Na bieżąco prowadzona jest też dokumentacja fotograficzna wszystkich
realizowanych operacji oraz informacje na stronie internetowej.
We wdrażaniu i aktualizacji LSR nie można pominąć udziału społeczności lokalnej,
nie ma ona, co prawda uprawnień do zmiany LSR, ale zgłaszając swoje uwagi wpływa
bezpośrednio na członków LGD, którzy takie uprawnienia posiadają. W tym celu
przewidziano konsultacje społeczne, dzięki którym na bieżąco prowadzone będą monitoring i
ocena prowadzonych działań.
Ewaluacja własna (ocena sukcesu projektu) to kwestia fundamentalna dla każdego
projektu. Przy tak długim procesie jego wdrażania (planowany na 7 lat) nawet przy
zastosowaniu tak rozbudowanego procesu tworzenia istnieje zawsze możliwość popełnienia
błędu. Dlatego ewaluacja jest tak ważna, ponieważ ogranicza to ryzyko i pozwala w krótkim
czasie zapobiec negatywnym zdarzeniom. W przypadku Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami
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dotyczyć będzie ona nie tylko działań bezpośrednio związanych z realizacją LSR (celów LSR i
przedsięwzięć zmierzających do ich realizacji), ale również samej LGD, w tym:
•

funkcjonowanie biura i jego pracowników,

•

funkcjonowanie organów LGD,

•

jakość efektywności stosowanych procedur, przepływu informacji
czy sprawności podejmowania decyzji.

W tym celu stosowane będą dwa rodzaje ewaluacji (przed i po planowanym
działaniu). Pierwsza (przeprowadzana przed każdym działaniem i stanowiąca element wniosku
o dofinansowanie) pozwoli, dzięki przeprowadzonej analizie, określić spodziewane efekty i ich
wpływ na realizację LSR, druga (przeprowadzana w cyklu rocznym) określi zrealizowane cele
i ich wpływ na dalszą realizację LSR. Zadania ewaluacyjne znajdują się w kompetencjach
Komisji Rewizyjnej, jednak może ona zlecić część z nich np. zewnętrznym ekspertom, a przez
to podnieść wartość tej oceny („spojrzenie z boku”). Sporządzane będą kwartalne i roczne
raporty zawierające zestawienia wyników ankiet, rozmów, spotkań z mieszkańcami,
partnerami LGD. Pozwoli to na stałe podnoszenie jakości usług i stosowanych Procedur.
Sporządzane raporty są przedstawiane na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i
podawane do publicznej wiadomości np. poprzez umieszczenie na stronie www, czy w prasie.
14. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi
z obszarem objętym LSR
LSR ma powiązania z licznymi programami, m.in.:
1. Strategią Lubuskiego Programu Rozwoju Operacyjnego na lata 2007-2013 i jej
celami: np.
- stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim
poprzez poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych i zdrowotnych oraz
znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami
marginalizowanymi, w tym rozwój obszarów wiejskich,
- wzrost znaczenia turystyki i kultury, jako czynnika stymulującego rozwój
gospodarczy i społeczny województwa przez rozwój regionalnej oferty turystycznej
oraz wykorzystanie potencjału kultury.
Realizacja operacji LSR we wszystkich swoich priorytetach, spełni założenia celów,
a szczególnie Priorytetów IV i V Lubuskiego PRO.
2. Również Program Operacyjny Kapitał Ludzki i jego cele:

76

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami

– podniesienie aktywności zawodowej i zwiększenie zatrudnienia, ma
odzwierciedlenie w operacjach określonych dla różnicowania w kierunku działalności
nierolniczej oraz dla mikroprzedsiębiorców.
- upowszechnianie edukacji społeczeństwa ma miejsce podczas planowanych szkoleń z
zakresu nowych technik teleinformatycznych czy energii odnawialnej, a także przy
szkoleniach z zakresu nabywania umiejętności.
Innymi dokumentami związanymi z obszarem LSR są Programy gmin: Lubrza, Skąpe,
Szczaniec, Świebodzin i ich cele:
-

rozwój

infrastruktury

społecznej

z

wykorzystanie

walorów

środowiska

przyrodniczego i rozwoju jego ochrony, integracja społeczna na wsiach, tworzenie
centrów kultury społecznej na wsiach to zadania, jakie wpisały w swoje strategie gminy
obszaru LSR.
Zadania ze strategii gmin zostały zgłaszane podczas warsztatów tworzenia LSR
i

uwzględnione

w

planowanych

przedsięwzięciach. Organizacje

imprez

sportowo-

turystycznych, wypoczynku sobotnio- niedzielnego, edukacja kulturalna uzupełniają zadania
gmin, wykorzystując tworzone zasoby bazowe. Kilka gmin w ramach odnowy wsi
remontowało świetlice wiejskie stwarzając tym samym możliwości rozwoju organizacjom
pozarządowym, natomiast LSR przyjęła operacje umożliwiające spełnienie tych zadań.
15. Planowane działania realizowane przez LGD w ramach innych
programów wdrażanych na obszarze LSR
Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami planuje realizowanie wielu działań w ramach
innych programów. Odbywać się będą na obszarze wdrażania LSR, a środki pochodzić będą z
ES, FWW, POKL, Ministerstwa Pracy oraz Samorządu województwa, powiatu i gmin. Zakres
przedsięwzięć dotyczył będzie rozwoju kultury, turystyki, zdobywanie wiedzy poprzez
szkolenie, konferencje, targi i wiele innych.
W tym celu planowane jest utworzenie odrębnego konta bankowego oraz wyznaczenie
osobnego koordynatora prowadzonego programu w celu zabezpieczenia przed nakładaniem się
pomocy oraz sprawnego kierowania projektem.
Niezależnie od wyznaczenia linii demarkacyjnych, w przypadku projektów,
szczególnie tych, w których potencjalnie może jednak wystąpić zagrożenie nakładania się
zakresu wsparcia, będą wymagane od beneficjenta stosowne oświadczenia o wykorzystywaniu
jednego źródła finansowania na realizację przedsięwzięcia.
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16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów
wiejskich
Realizacje operacji LSR są zgodne ze Strategią Województwa Lubuskiego, szczególnie
określonych w celach operacyjnych :
•

3.4 Pozarolniczy rozwój terenów wiejskich

•

4.2 Wykorzystanie walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju
turystyki.

•

4.4 Rozwój usług kulturalnych, zdrowotnych i sportowych dla mieszkańców
regionu i gości zagranicznych,

Niezwykle ważne jest również zachowanie cennych bądź charakterystycznych dla
budownictwa wiejskiego obiektów gospodarczych przez ich adaptację do nowych funkcji. O
atrakcyjności wsi decyduje również przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa, jaką wieś oferuje
swoim mieszkańcom i turystom, stąd istotnym elementem jest zachowanie i rewitalizacja
parków wiejskich, alei i obszarów zieleni oraz zbiorników i ścieków wodnych.
Kształtowanie

krajobrazu

i

ładu

przestrzennego

na

terenach

wiejskich,

dostosowywanie starej zabudowy do nowych funkcji oraz zagospodarowanie terenów wokół
zbiorników wodnych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju są ujęte w celu operacyjnym
4.2.
W rozwoju turystyki Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami upatruje szansy rozwojowej
jak również podniesienie konkurencyjności regionu. Wszystkie jej działania są ukierunkowane
na rozwój turystyki.
Działania Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami znacząco przyczynią się do realizacji
wyznaczonego w LSR celu strategicznego poprzez wspieranie wielokulturowości byłego
pogranicza polsko- niemieckiego oraz poprzez utrzymywanie kontaktów z już nawiązanymi
partnerstwami krajowymi i zagranicznymi. Jednym z kierunków działań LGD jest
przygotowywanie projektów współpracy w dziedzinie kultury i rozwoju gospodarczego.
Operacje LSR odpowiadają także na zapotrzebowania samorządów lokalnych gmin
wiejskich zawarte w Strategii Województwa- pkt 4. Polityki Lokalnej, a szczególnie
w takich dziedzinach jak innowacje, promocja, przedsiębiorczość, kultura.
17. Informacje o załącznikach
Lista członków ( wszystkich) – załącznik nr 1
Statut – załącznik nr 2
Imienny skład Rady Decyzyjnej – załącznik nr 3
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Dokumenty potwierdzające przedstawicielstwo danego sektora załącznik nr 4
Opis procedur funkcjonowania organu decyzyjnego LGD, regulamin załącznik nr 5
Procedura naboru pracowników LGD załącznik nr 6
Opis stanowisk załącznik nr 7
Opis warunków technicznych lokalowych biura LGD załącznik nr 8
Szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczeń członków w załączniku 11 nasz
załącznik nr 9
Szczegółowy opis doświadczeń LGD i członków LGD w realizacji operacji załącznik
nr 17 nasz załącznik nr 10
Oświadczenie z Gmin o udostępnieniu dokumentacji potwierdzającej doświadczenie
załącznik nr 11
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