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WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW 

 

LGD - Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

LSR- strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania   

         „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

Rada – Rada Programowa Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

UE – Unia Europejska 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

PUP – Państwowy Urząd Pracy 

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

MGOPS – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Kraina - Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

CEIGD – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

SW – Samorząd Województwa Łódzkiego 

OZE – Odnawialne Źródła Energii 

JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 

EFRROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

EFSI - Europejskie Fundusze Społeczne i Inwestycyjne 

LEADER - działanie LEADER w PROW 2014-2020 

Leader - oś 4 Leader w PROW 2007-2013 

RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność, w przypadku EFRROW jest to   

              działanie LEADER 

RDOŚ –Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział  I 

Charakterystyka LGD 

 

1. FORMA PRAWNA I NAZWA STOWARZYSZENIA 

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty z siedzibą w Osjakowie posiada 

status stowarzyszenia i działa na podstawie przepisów: 

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 79, 

poz. 855 z późn. zm.),  

- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 

r., poz. 349),  

- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 378). 

 

2. OBSZAR 

 

Obszar Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” obejmuje swoim 

zasięgiem obszar osiemnastu gmin. Są to: 

- sześć gmin wiejskich z powiatu pajęczańskiego tj. Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, 

Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce,  

- pięć gmin wiejskich z powiatu bełchatowskiego tj. Bełchatów, Kleszczów, Kluki, 

Rusiec, Szczerców,  

- cztery gminy wiejskie z terenu powiatu wieluńskiego tj. Konopnica, Osjaków, 

Pątnów i Wierzchlas,  

- jedna gmina wiejska z powiatu radomszczańskiego tj. Lgota Wielka, 

- dwie gminy wiejsko-miejskie z powiatu pajęczańskiego tj.  Działoszyn i Pajęczno.  

 

Łączna liczba mieszkańców zamieszkujących obszar LGD na dzień 31 grudnia 2013 

roku  wyniosła 111 958 mieszkańców czyli jest większa od 30 tys. i mniejsza od 150 tys. 

mieszkańców, co stanowi o spełnieniu jednego z warunków formalnych.  

Powierzchnie gmin są do siebie zbliżone i tworzą spójny obszar o łącznej powierzchni  

1 937 km
2
.  Obszary gmin tworzące LGD pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie w taki 

sposób, że obszar LGD znajduje się w jednym obrysie, co stanowi o spełnieniu warunku 

spójności przestrzennej rozumianej w kontekście geograficznym.  

 

 

 

 



 

Powiat Gmina 
Obszar 

[km
2
] 

Liczba 

mieszkańców 

Bełchatowski 

Bełchatów 180 10585 

Kleszczów 125 5165 

Kluki 119 4276 

Rusiec 100 5186 

Szczerców 129 8080 

Pajęczański 

Działoszyn 121 12872 

Kiełczygłów 87 4198 

Nowa Brzeźnica 135 4729 

Pajęczno 114 11759 

Rząśnia 86 4851 

Siemkowice 100 4854 

Strzelce Wielkie 78 4713 

Sulmierzyce 83 4557 

Radomszczański Lgota Wielka 63 4364 

Wieluński 

Konopnica 83 3883 

Osjaków 101 4810 

Pątnów 115 6533 

Wierzchlas 118 6543 

OBSZAR LGD 1937 111958 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  GGUUSS 



3. POTENCJAŁ LGD 

3.1 Opis sposobu powstania i doświadczenie LGD 

 

Sposób powstania LGD 

„Jurajska Kraina Warty” (obecnie „Kraina Wielkiego Łuku Warty”) powstała  

z inicjatywy przedstawicieli sektora gospodarczego, społecznego oraz publicznego z terenu 

pięciu gmin: Działoszyn, Konopnica, Osjaków, Pątnów, Wierzchlas. Inspiracją dla 

inicjatorów były podobieństwa łączące gminy wzdłuż Wielkiego Łuku Warty. Doszli oni  

do wniosku, że warto wykorzystać ogromne zasoby turystyczno – kulturowo – historyczne 

gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego, a także duży potencjał ludzki.  Głównymi 

elementami charakterystycznymi dla obszaru jest rzeka Warta, walory przyrodnicze  

i krajobrazowe, zbliżone powierzchnie gmin, wspólna historia i tradycja oraz podobne 

problemy hamujące rozwój społeczno- gospodarczo – ekonomiczny regionu.    

Pierwsze spotkanie założycieli, w tym Wójtów i Burmistrza odbyło się w Osjakowie  

we wrześniu 2007 roku. Na mocy powyższego postanowienia zostało utworzone 

Stowarzyszenie „Jurajska Kraina Warty” LGD – zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 

Sądowym w marcu 2008 roku. W procesie formowania Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli 

mieszkańcy wszystkich gmin w LGD poprzez udział w spotkaniach informacyjnych  

i szkoleniach dla grup liderów. Realizowane były również prace w zespołach roboczych, 

mające na celu określenie kierunków działań oraz struktury Stowarzyszenia. 

We wrześniu 2008 roku dokonano zmiany nazwy na Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Wielkiego Łuku Warty”. W 2010 roku  Zarząd przyjął w poczet stowarzyszenia Gminę  

i Miasto Pajęczno oraz Gminy Rząśnia i Rusiec.  Kolejne rozszerzenie miało miejsce w 2011 

roku, gdzie podczas posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku 

Warty” przyłączono następujące gminy: Szczerców, Kluki, Siemkowice, Kiełczygłów, 

Strzelce Wielkie oraz Sulmierzyce. Podobna procedura miała miejsce w 2015 roku, w wyniku 

której do Lokalnej Grupy Działania przystąpiły cztery gminy tj: Bełchatów, Kleszczów, 

Nowa Brzeźnica oraz Lgota Wielka. Obecnie obszar wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

liczy osiemnaście gmin z terenu województwa łódzkiego. 

Spośród wszystkich gmin wchodzących w skład stowarzyszenia piętnaście z nich 

realizowało Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Leadera na lata 2007-2013. Gminy, które 

po raz pierwszy będą brały udział we wdrażaniu LSR to: Kleszczów, Nowa Brzeźnica oraz 

Lgota Wielka.  

 

Doświadczenie LGD 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” realizowała Lokalną 

Strategię Rozwoju na lata 2007-2013 na obszarze czternastu sąsiadujących ze sobą gmin 

 tj.: Osjaków, Konopnica, Wierzchlas, Pątnów, Działoszyn, Pajęczno, Siemkowice, 

Kiełczygłów, Rząśnia, Sulmierzyce, Strzelce Wielkie, Rusiec, Szczerców, Kluki. W ramach 

działań objętych projektem zrealizowano szereg przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, 

promocyjnym i informacyjnym mających znaczący wpływ na ożywienie obszarów wiejskich 

poprzez wykorzystanie istniejących zasobów lokalnych i włączenie się społeczności 

wiejskiej. Stowarzyszenie wydało wiele publikacji promujących lokalną kulturę, tradycje  



i atrakcje turystyczne. Członkowie stowarzyszenia oraz mieszkańcy gmin brali czynny udział 

w realizacji działań wynikających z projektu. 

W myśl programu Leader w celu pobudzenia aktywności społecznej i budowania 

kapitału społecznego oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru, Lokalna Grupa 

Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w okresie programowania 2007-2013 była 

organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych oraz imprez cyklicznych tj.: 

- Nadwarciańskie Noce Świętojańskie – czerwcowe święto jest wspaniałym sposobem na 

przypomnienie i celebrowanie dawnych tradycji. Promuje, uaktywnia i wydobywa 

dodatkowe elementy obrzędowości i kultury nadwarciańskiego regionu. Nieodłącznym 

elementem nocy świętojańskich jest puszczanie przez panny wianków na rzece. 

- Nadwarciański Jarmark -  impreza, podczas której można podziwiać rękodzieło ludowe 

oraz skosztować regionalnych potraw. Na scenie prezentują się zespoły ludowe, orkiestry 

dęte i kabarety z obszaru LGD.  

- Nadwarciańskie Smaki - pokazują całą gamę, różnorodność i tradycję dziedzictwa 

kulinarnego regionu. Podczas imprezy odbywają się warsztaty gotowania, przegląd potraw 

charakterystycznych dla gmin, a także konkursy. Jest to idealna okazja  

by zapoznać się z dziedzictwem kulturowym i kulinarnym nadwarciańskiego regionu. 

Lokalna Grupa Działania była również organizatorem czterech projektów 

współpracy tj.:  

- „Co Kraj To Obyczaj” - Festiwal Folklorystyczny w ,, Krainie Wielkiego Łuku Warty”, 

podczas którego na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe z regionów: 

świętokrzyskiego, łódzkiego i małopolskiego prezentując obrzędy, gwarę i zwyczaje 

swoich  regionów. Festiwal opanowała nie tylko muzyka ale także regionalne potrawy  

i rękodzieła, które są charakterystyczne dla danego obszaru. Na festiwalu nie zabrakło 

również gości specjalnych z Białorusi i Słowenii którzy przybliżyli swoje tradycje oraz 

kulturę. Wszystkich uczestników festiwalu zaprezentowaliśmy w  folderze „O ludziach 

niezwykłych”  oraz w materiale filmowym. 

- „Szlakiem Lokalnych Atrakcji Kulturowych”  - projekt, w  którym stworzono ofertę 

turystyki aktywnej dla społeczności  lokalnej i turystów. W wyniku realizacji operacji 

nastąpiła kreacja i promocja spójnego wizerunku obszaru na bazie lokalnych zasobów  

z wykorzystaniem tradycyjnych i innowacyjnych narzędzi  poprzez stworzenie 

przystanków turystycznych, wycieczki wirtualnej, wydania folderu oraz stworzenia szlaku 

samochodowego.                        

- „Folklorystyczny Obszar Lokalnych Ludowych Konfrontacji” -  festiwal muzyczny,  

w którym udział wzięły zespoły śpiewacze i ludowe, a także koła gospodyń wiejskich  

z terenu działania LGD partnerskich. Organizacja festiwalu miała na celu wymianę  

i przekazywanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, które służy podtrzymywaniu 

tradycji. Całość projektu utrwalona została na nagranym materiale filmowym oraz 

wydanym folderze. 

- „Warta –Atrakcyjny Region Turystyki Aktywnej” - celem projektu było wykreowanie 

oferty turystyki aktywnej i popularyzacja aktywnego wypoczynku na terenach 

nadwarciańskich . W wyniku realizacji operacji została utworzona oferta turystyki 

aktywnej dla społeczności lokalnej i turystów odwiedzających obszar partnerskich LGD 

poprzez: organizację trzydniowego aktywnego wypoczynku, stworzenie przystanków 



turystycznych w formie altan i stojaków na rowery, oznakowanie rzeki Warty i Widawki  

i szlaków turystycznych, utworzenie tras nordic walking, utworzenia wypożyczalni 

rowerowych, wydanie mapy turystycznej, wykonanie wirtualnego spływu i kampania 

informacyjno-promocyjna.   

Niezwykłą popularnością cieszą się spływy kajakowe wzdłuż rzeki Warty. W związku 

z tym, iż liczba turystów spędzających czas na naszym obszarze zwiększa się z roku na rok, 

oznakowaliśmy rzekę Wartę ukazując trasy kajakowe, miejsca wodowania, czy też te warte 

zwiedzenia. 

 Ponadto w  każdej gminie wchodzącej w skład stowarzyszenia odbywały się 

spotkania aktywizując, które służyły budowaniu kapitału społecznego i przynależności  

do regionu. Podczas  spotkań kreowaliśmy potrzebę kultywowania tradycji na obszarach 

wiejskich oraz budowania wspólnej marki i promocji nadwarciańskiego regionu, w tym 

produktów lokalnych. Mobilizowaliśmy społeczność lokalną do promowania lokalnych 

produktów, folkloru i tradycji, co w efekcie przyczyniło się do podniesienia świadomości 

mieszkańców o potrzebie aplikowania o środki unijne za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania.  

W ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii zostało zrealizowanych wiele 

projektów na terenie gmin należących do obszaru realizacji LSR.  Wnioski o dofinansowanie 

mogły składać osoby fizyczne i prawne zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze 

Lokalnej Grupy Działania. Mimo, iż pisanie wniosków nie jest łatwe, nie brakowało chętnych 

po unijne środki. Największym zainteresowaniem cieszyły się tzw. małe projekty oraz 

odnowa i rozwój wsi. W ramach tych działań beneficjenci budowali place zabaw, boiska, 

odremontowali świetlice, zakupili stroje oraz zorganizowali wiele imprez. 

Dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania prężnie działają Stowarzyszenia i Koła 

Gospodyń Wiejskich. Spotykając się i uczestnicząc w imprezach aktywizują się oraz czerpią 

cenne informacje na zasadzie dobrych praktyk. Lokalna Grupa Działania w dużej mierze 

przyczyniła się do tego, gdyż chętnie wspiera działania tych małych organizacji. Dzięki 

środkom pochodzących z programu Leader mieszkańcy często mają możliwość 

zorganizowania lokalnych imprez, czy też doposażenia miejsca spotkań, które jest niezbędne 

przy tego typu działaniach. Realizowane przez Nas zadania z pewnością przyczyniają się  

do odbudowania dziedzictwa kulturowego, podnosząc jednocześnie atrakcyjność naszych 

małych ojczyzn. 

Program Leader przyczynił się do szybszego rozwoju obszarów wiejskich, realnej 

poprawy warunków życia ludności zamieszkującej te obszary oraz stał się innowacyjnym 

sposobem rozwiązywania występujących problemów. W związku z powyższym w nowym 

okresie programowania 2014-2020 Lokalna Grupa Działania nadal będzie angażować 

społeczność lokalną oraz dbać o rozwój obszarów przez nich zamieszkiwanych. 

 

Doświadczenie partnerów LGD 

 

Partnerzy Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” posiadają duże 

doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Głównym 

efektem realizacji operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi oraz stworzenie 

optymalnych warunków do rozwoju lokalnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego. 



Zrealizowane projekty przyczyniły się również do wzrostu aktywności społecznej  

i zawodowej mieszkańców. Dzięki inwestycjom powstało wiele miejsc integracji, 

wypoczynku a miejscowości zyskały na atrakcyjności. W tabeli poniżej przedstawiono 

dotychczasowe doświadczenie partnerów LGD w latach 2007-2013.  

 

Nazwa gminy Nazwa realizowanego projektu 

Źródło 

finansowania/ 

program 

Bełchatów 

Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku  

w Zdzieszulicach Górnych 
PROW 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej  

w Augustynowie 
PROW 

Działoszyn 

Zagospodarowanie szlaku kajakowego Gminy Działoszyn 

wzdłuż rzeki Warty  
PROW 

Budowa siłowni zewnętrznej w Działoszynie  PROW 

Kiełczygłów 

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Huta 
PROW 

Utworzenie miejsc rekreacyjnych w miejscowości Kiełczygłów 

poprzez budowę placów zabaw” 
PROW 

Kleszczów 

Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości 

Łękińsko poprzez rozbudowę infrastruktury 

szerokopasmowego Internetu. 

PROW 

Budowa marki lokalnej SOLPARK Kleszczów RPO 

Kluki 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  

w Kaszewicach  
PROW 

 Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszego  

o znaczeniu turystycznym w miejscowości Kluki  
PROW 

Konopnica 

Zakup strojów ludowych dla dziecięcego  zespołu pieśni tańca  PROW 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup stołów  

i krzeseł  
PROW 

Lgota Wielka 

Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej  

w miejscowości Wiewiórów – Gmina Lgota Wielka 
PROW 

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku  

po hydroforni na zaplecze dla Ludowego Zespołu Sportowego 

„Piast” Krzywanice 

Ministerstwo 

Sportu    

i Turystyki 

Nowa Brzeźnica 

Budowa Hali Sportowej  w Nowej Brzeźnicy 

Ministerstwo 

Sportu   

i Turystyki 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz 

z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa 

Brzeźnica 

PROW 

Osjaków 

Poprawa infrastruktury  społecznej celem podniesienia 

atrakcyjności turystycznej regionu 
PROW 

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ługowskiej PROW 

Pajęczno 

Przebudowa pomieszczeń w budynku po starej piekarni  

na dom kultury z tradycją  
PROW 

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  PROW 



rekreacyjno-społecznej w miejscowości  Siedlec - 

Budowa placu zabaw  

Pątnów 
Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Kamionce  

Samorząd 

Województwa 

Łódzkiego 

Rusiec 

IV Piknik Motocyklowy w Woli Wiązowe.” PROW 

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw                                 

w miejscowości Rusiec 
PROW 

Rząśnia 

Słoneczne dachy gminy Rząśnia RPO 

Zakup umundurowania i podstawowego wyposażenia 

harcerskiego oraz wyjazdu turystyczno - krajoznawczego  

dla 7 Drużyny Starszoharcerskiej "ISKRA" z Rząśni 

PROW 

Siemkowice 

Dożynkowa Biesiada Sołecka  PROW 

Remont świetlicy wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Siemkowicach  
PROW 

Strzelce Wielkie 

Zakup strojów reprezentacyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej w Strzelcach Wielkich19.12.2011 - 09.10.2012  
PROW 

Zakup zestawów  strojów reprezentacyjnych i sportowo-

tanecznych dla grupy Mażoretek Cheerleaderek Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielki10.07.2012 

PROW 

Sulmierzyce 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach 

Ostrołęka i Piekary  
PROW 

Rewitalizacja parku i budowa siłowni zewnętrznej w 

miejscowości Sulmierzyce  
PROW 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  UUGG 

 

3.2 Reprezentatywność LGD 

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, która przyjęła formę prawną 

stowarzyszenia, posiada otwartą formułę przyjmowania nowych członków. Oznacza  

to, że do LGD przystąpić może każdy, kto spełni kryteria określone w statucie. Zgodnie  

z wymogami programu Leader, w skład LGD wchodzą przedstawiciele instytucji 

publicznych, lokalnych partnerów społecznych, gospodarczych oraz mieszkańców. 

Pomimo satysfakcjonującego składu i reprezentatywności, LGD zamierza kontynuować 

działania nastawione na poszerzanie składu partnerstwa. Liczba członków stowarzyszenia 

wynosi 160 osób. Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD przedstawia 

poniższa tabela. 
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Sektor Liczba osób Procentowy udział 

publiczny  18 11 

gospodarczy 30 19 

społeczny 32 20 

mieszkańcy 80 50 

Razem 160 100 



W skład sektora społecznego weszły najprężniej działające organizacje pozarządowe, 

mające równocześnie bogate doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy  

i zarządzaniu projektami, będące organizacjami o charakterze kulturotwórczym, a także 

przedstawiciele instytucji oraz organizacji, które najczęściej funkcjonując na lokalnym terenie 

są jednocześnie inicjatorami najważniejszych wydarzeń w życiu społecznym, kulturowym  

i sportowo-rekreacyjnym w szerszym zakresie. Dużą grupę wśród mieszkańców stanowią 

lokalni liderzy. 

3.3 Poziom decyzyjny – rada 

 

Rada Programowa jest wybierana i odwoływana przez Walne Zebranie Członków 

spośród członków stowarzyszenia. Składa się z partnerów publicznych, gospodarczych  

i społecznych oraz mieszkańców. Ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu 

w składzie Rady nie może mieć więcej niż 49% praw głosu przy podejmowaniu decyzji. 

Odpowiedni parytet musi być zachowany każdorazowo na etapie głosowania. W związku  

z powyższym zostanie utworzony rejestr grupy interesów, który będzie umożliwiał 

identyfikację charakteru powiązań członków organu decyzyjnego z wnioskodawcami/ 

poszczególnymi projektami. Reprezentatywność organu decyzyjnego przedstawia poniża 

tabela: 
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 Żaden z członków Rady Programowej nie jest zatrudniony w strukturach LGD, ani 

nie jest członkiem któregokolwiek z organów LGD. W składzie Rady Programowej znajduje 

się: 

- 4 przedsiębiorców,  

- 6 kobiet, 

- 2 osoby poniżej 35 roku życia. 

 

Rada Programowa pełni funkcję organu decyzyjnego. Do wyłącznej kompetencji Rady 

należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

oraz ustalanie kwot wsparcia. Wybór operacji oznacza rozpatrywanie wniosków  

o dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację LSR. Wybór operacji 

dokonywany jest zgodnie z procedurą ich wyboru. Procedura ta przewiduje, że w ocenie 

danego wniosku nie mogą uczestniczyć ci członkowie Rady, wobec których mogą zaistnieć 

wątpliwości co do ich bezstronności w ocenie:  

Sektor 

Liczba członków 

w Radzie 

Programowej 

Procentowy 

udział 

publiczny 4 27 

gospodarczy 4 27 

społeczny 6 40 

mieszkańcy 1 6 

Razem 15 100 



- są związane z projektodawcą więzami rodzinnymi lub służbowymi,  

- gdy wniosek dotyczy podmiotu, który reprezentuje,  

- w przypadku ubiegania się przez członka Rady o wybór jego operacji.  

 

Wnioskodawca lub grantobiorca może zakwestionować uzyskaną ocenę za pomocą 

protestu. Protest stanowiący wniosek o przeprowadzenie postępowania dotyczącego 

ponownej weryfikacji przeprowadzonej oceny pod kątem jej zgodności z kryteriami wyboru 

projektów powinien być złożony pisemnie, na formularzu udostępnionym przez Lokalną 

Grupę Działania.  Przesłanki wniesienia protestu: 

- negatywna ocena zgodności operacji z LSR, 

- nieuzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów, 

- wynik wyboru, który powoduje, ze operacja nie mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Negatywną oceną jest ocena w zakresie której projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów 

lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany  

do dofinansowania i skierowany do kolejnego etapu oceny.  

Protest jest wnoszony w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny 

jego projektu, a w przypadku grantów w terminie 5 dni od dnia doręczenia informacji  

o wyniku oceny. W przypadku dostarczenia odwołania osobiście, przez osobę upoważnioną 

lub za pośrednictwem poczty kurierskiej o terminowości decyduje data złożenia dokumentów  

na wskazany adres. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki 

pocztowej operatora publicznego o terminowości decyduje data nadania przesyłki (stempla 

pocztowego) albo data złożenia w polskim urzędzie konsularnym.  

Procedury wyboru operacji, grantobiorców, operacji własnych wraz z Regulaminem 

Rady Programowej oraz ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, listy operacji 

zgodnych z LSR, listy operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się  

w limicie środków, a także protokoły z posiedzeń dotyczących oceny i wyboru operacji 

zawierających informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których 

wniosków wyłączenie dotyczy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej stowarzyszenia.  

Powyższe uregulowania dotyczące Rady Programowej zawierają zapisy w statucie 

stowarzyszenia, natomiast szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania tego organu  

tj. organizację wewnętrzną i tryb pracy zawiera Regulamin Rady Programowej oraz 

procedury wyboru operacji. Przyjęte w nim zasady gwarantują przejrzystość, 

demokratyczność i jawność funkcjonowania i podejmowania decyzji. Decyzje przez 

członków Rady są podejmowane na zasadzie współuczestnictwa wszystkich członków lub 

wymaganego kworum, przy zachowaniu podporządkowania się woli większości  

i poszanowaniu praw członków oraz zachowaniu bezstronności w podejmowaniu decyzji.  

W celu zapewnienia prawidłowości wyboru dokonywanego przez członków Rady 

Programowej planuje się przeprowadzić szkolenia w zakresie oceny wniosków, które będą 

weryfikowane w formie testu.  Pozwoli to na  podniesienie ich wiedzy i kompetencji.  

 

 

 



3.4 Zasady funkcjonowania LGD 

 

Obligatoryjnymi elementami w strukturze Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Rada Programowa.  

Członkami zwyczajnymi Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  

są osoby fizyczne i osoby prawne (reprezentowane poprzez swojego przedstawiciela), 

działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Osoby fizyczne i prawne działają  

w Stowarzyszeniu na równych prawach. Wśród członków Stowarzyszenia znajdują się 

przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańcy.  

Przystąpienie członków do Stowarzyszenia odbywa się zgodnie z procedurą określoną  

w statucie tj. każdy z członków spełnia określone w statucie kryteria oraz złożył deklarację 

członkowską wraz z oświadczeniem o reprezentowanym sektorze. 

Zasady i procedury funkcjonowania Biura oraz organów LGD określa: 

- statut, 

- regulamin biura, 

- regulamin wynagradzania, 

- regulamin Walnego Zebrania, 

- regulamin Rady Programowej, 

- regulamin Komisji Rewizyjnej, 

- regulamin Zarządu. 

Tworzenie, aktualizacja i uchwalanie regulaminu biura oraz regulaminu wynagradzania, 

należy do kompetencji Zarządu, natomiast statutu i regulaminów organów stowarzyszenia 

należy do najwyższej władzy stowarzyszenia jakim jest Walne Zebranie Członków. Zasady 

zwoływania władz stowarzyszenia, częstotliwość zebrań oraz kwestie związane z obecnością 

członków, sposobem ich powiadamiania, sposobem podejmowania decyzji i dokumentowania 

posiedzeń zostały określone w statucie i regulaminach. Z każdego posiedzenia będzie 

sporządzony protokół, lista obecności oraz ewentualne uchwały, które będą podejmowane 

zwykłą większość głosów – wystarczy, aby za uchwałą zagłosowało więcej osób niż 

przeciwko niej. 

W przypadku sprzeczności zapisów w statucie i dokumentach wewnętrznych 

niezwłocznie po ich wykryciu zostanie dokonana korekta i ujednolicenie zapisów, przy 

założeniu, że do tego czasu pierwszeństwo mają zapisy statutu. 

 

3.5 Potencjał ludzki LGD  

 

Pracowników biura oraz członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku 

Warty” cechuje duża aktywność społeczna. Są to osoby, które w poprzednim okresie 

programowania 2007-2013 zajmowały się pozyskiwaniem środków unijnych, organizacją 

wydarzeń o charakterze promocyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym. Aktywność członków  

w zakresie różnych programów i projektów wiąże się z ich działalnością na co dzień,  

w środowisku lokalnym jako przedstawiciele różnych organizacji formalnych  



i nieformalnych. Doświadczenia członków stowarzyszenia zdobyte podczas realizacji 

wcześniejszych projektów będą wykorzystywane w realizacji programu Leader w okresie 

programowania 2014-2020.  

Członkowie Rady Programowej, którzy są odpowiedzialni za wybór operacji brali 

udział w licznych szkoleniach podnoszących poziom ich wiedzy, który odpowiada zakresowi 

merytorycznemu LSR. Posiadają wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, podejścia 

Leader oraz doświadczenie w realizacji operacji i projektów z zakresu rozwoju obszarów 

wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

W celu obsługi biura zostaną utworzone cztery etaty.  Dokładny opis stanowisk wraz  

z podziałem zadań znajduje się w regulaminie biura. Dla usprawnienia swojej pracy biuro 

współdziała z nieformalną siecią koordynatorów gminnych. Każda z gmin typuje jednego 

koordynatora, do którego w pierwszej kolejności wysyłane są wszystkie wiadomości 

związane z LGD. Koordynator pełni funkcję lokalnego animatora, który zapewnia sprawny 

przepływ informacji pomiędzy biurem a lokalną społecznością.  

 

Rozdział II 

Partycypacyjny charakter LSR 

 

Lokalna Strategia Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na lata 2014-2020 została   

wypracowana w oparciu o partnerstwo lokalne. Model ten określa się mianem 

partycypacyjnego, polegającego na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego 

lokalnych liderów społecznych, publicznych, gospodarczych oraz mieszkańców.       

  Bezpośrednią pracę przygotowania LSR wykonała powołana przez zarząd grupa 

robocza do spraw LSR, w skład której wchodziło dwóch przedstawicieli Zarządu oraz dwóch 

pracowników Biura. W proces tworzenia LSR zostały zaangażowane osoby, które posiadają 

wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowania dokumentów strategicznych. Pracownicy 

uczestniczyli w cyklu szkoleń z zakresu tworzenia lokalnych strategii rozwoju, przygotowania 

strategii komunikacyjnej lokalnej grupy działania i angażowania społeczności lokalnych  

w przygotowanie i realizację LSR. Ponadto brali udział w tworzeniu i dwukrotnej aktualizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na lata 2007-2013. 

Przedstawiciele Zarządu na co dzień zajmują się inwestycjami oraz pozyskiwaniem środków 

pozabudżetowych. Posiadają dużą wiedzę merytoryczną w zakresie zasad funkcjonowania  

i obsługi funduszy strukturalnych w Polsce, znajomość zagadnień funduszy unijnych, 

dokumentów programowych UE, regionalnych programów operacyjnych oraz strategii 

dotyczących naszego województwa. Uczestniczyli w sporządzaniu dokumentów 

strategicznych takich jak: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy oraz Plany Odnowy 

Miejscowości. 

Na każdym etapie pisania strategii brali udział członkowie stowarzyszenia, 

samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy jak również członkowie organizacji społecznych oraz 

mieszkańcy. W każdej gminie należącej do LGD została wyznaczona osoba do koordynacji 

działań na swoim terenie, zbierania uwag i sugestii od mieszkańców. Rolą grupy roboczej 

było zebranie danych, dokonanie diagnozy obszaru i prowadzenie procesu budowy strategii  

- proponowanie narzędzi i podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również 

poszukiwanie rozwiązań nowych, innowacyjnych, a zarazem stosownych do sytuacji na tym 



terenie. Główne kierunki i cele wypracowane przez grupę roboczą zostały przedstawiane  

do konsultacji członkom stowarzyszenia oraz mieszkańcom zainteresowanym realizacją 

działań skierowanych na rozwój obszarów wiejskich. Procedura taka pozwoliła 

skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju 

obszaru LGD. Uzgodnienie priorytetów, celów i zadań strategicznych rozwoju obszaru 

osiągane było na zasadzie konsensusu. Rozstrzygnięcia w formie głosowania traktowane były 

jako ostateczność. Służyło to budowaniu płaszczyzny współpracy partnerskiej podmiotów 

lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w konsekwencji prowadząc do wykreowania 

trwałej koalicji na rzecz rozwoju obszaru działania LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. 

Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR było niezbędne w zakresie podejmowanych 

działań określających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. Na każdym 

kluczowym etapie tworzenia strategii wykorzystano następujące metody: 

- ankietę lub arkusz pomysłu, 

- spotkania konsultacyjne, 

- grupę roboczą ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, 

- osoby do koordynacji działań na terenie gminy, 

- punkt informacyjno-konsultacyjny w biurze stowarzyszenia. 

 

Spotkania konsultacyjne  

w gminach należących do obszaru LGD 

Miejsce spotkania Data spotkania Liczba uczestników 

powiat  bełchatowski 

Gmina Bełchatów 02.09.2015 30 

Gmina Kleszczów 17.08.2015 31 

Gmina Kluki 09.09.2015 21 

Gmina Rusiec 25.08.2015 15 

Gmina Szczerców 05.08.2015 19 

powiat pajęczański 

Gmina Działoszyn 12.08.2015 40 

Gmina Kiełczygłów 27.08.2015 43 

Gmina Nowa Brzeźnica 11.08.2015 23 

Gmina Pajęczno 04.08.2015 37 

Gmina Rząśnia 03.08.2015 39 

Gmina Siemkowice 19.08.2015 40 

Gmina Strzelce Wielkie 18.08.2015 27 

Gmina Sulmierzyce 04.08.2015 40 

powiat radomszczański 

Lgota Wielka 03.08.2015 50 

powiat wieluński 

Gmina Konopnica 25.08.2015 29 

Gmina Osjaków 26.08.2015 33 

Gmina Pątnów 19.08.2015 23 

Gmina Wierzchlas 08.09.2015 60 

Spotkania konsultacyjne z lokalnymi liderami 



Biuro LGD 16.09.2015 31 

Biuro LGD 17.10.2015 32 

Biuro LGD 08.11.2015 31 
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W trakcie spotkań  konsultacyjnych, techniką „burzy mózgów” szczegółowo 

określono atuty obszaru w sensie geograficznym, przyrodniczym, historycznym 

gospodarczym i społecznym oraz zaproponowano możliwości wykorzystania istniejących 

szans. Wskazano również słabe strony obszaru i zagrożenia rozwoju lokalnego podając 

sposoby ich zmniejszenia lub eliminacji. Diagnoza obszaru pozwoliła określić grupy 

defaworyzowane oraz cele i wskaźniki realizacji LSR. Na podstawie uzyskanych informacji, 

grupa robocza przygotowała w formie analizy SWOT  zestawienie czynników wewnętrznych 

– mocnych i słabych stron oraz czynników zewnętrznych – szans i zagrożeń obszaru realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju i przedstawiła je na spotkaniu z przedstawicielami społeczności 

lokalnej celem weryfikacji. Porównanie wniosków wynikających z analizy SWOT 

(skorygowanej na spotkaniu liderów) z  zebranymi informacjami związanymi z potrzebami  

i oczekiwaniami rozwoju pozwoliła wyznaczyć główne cele realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju. Na kolejnym spotkaniu z lokalnymi liderami przedstawiono do weryfikacji 

skorygowaną analizę SWOT, cele, priorytety. Ustalono hierarchię ważności.  Za pomocą 

arkusza pomysłu określono także zadania, jakie w ramach każdego z celów powinny być 

wykonane. 

Po zapoznaniu się z wynikami badań własnych i ewaluacji oraz potrzebami 

społeczności lokalnej, diagnozie obszaru i analizie uwarunkowań wewnętrznych rozwoju 

obszarów wiejskich, grupa robocza dokonała analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków  

z konsultacji. Zebrała wszystkie informacje w jedną całość i opracowała projekt dokumentu 

strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020. Projekt Lokalnej 

Strategii Rozwoju został przedstawiony do merytorycznej weryfikacji lokalnym liderom,  

w tym partnerom społecznym, publicznym i gospodarczym. Był dostępny w Biurze oraz 

został przesłany członkom Stowarzyszenia. Zgłoszone uwagi były analizowane przez zespół 

roboczy ds. LSR, który przygotował ostateczną wersję LSR i zarekomendował  

do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. Wyniki przeprowadzonej analizy 

wniosków z konsultacji zostały przedstawione w formie tabelarycznej w rozdziale IV 

niniejszej strategii. 

 

Rozdział III 

Diagnoza - opis obszaru i ludności LSR 

 

1. OPIS OBSZARU 

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” obejmuje obszar leżący  

w centralnej Polsce oraz mieści się w południowej części Województwa Łódzkiego w pobliżu 

drogi ekspresowej S8, co daje dobre połączenie z aglomeracją miejską. W skład 

stowarzyszenia wchodzi osiemnaście gmin. Dochód podatkowy na jednego mieszkańca 

obszaru stowarzyszenia wynosi 3 475,79 złotych. 
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Przez osiem gmin należących do obszaru LSR przepływa rzeka Warta, która 

charakteryzuje się dużym urozmaiceniem doliny, kształtem koryta i brzegów. Niezwykle 

malownicze są również dopływy rzeki Warty - Pisia i Widawka.  Podkreślić należy również 

obecność zbiorników wodnych  pełniących funkcję zarówno gospodarczą, jak i rekreacyjną. 

Niektóre zbiorniki są zarybione, co umożliwia wędkowanie.  

Obszar osiemnastu gmin cechuje się licznymi walorami krajobrazowymi  

i przyrodniczymi tj.: wapienne wzgórza, skałki, jaskinie, źródła, tereny bagienne oraz bogata 

flora - i fauna. Pasjonaci przyrody, będąc na terenie Lokalnej Grupy Działania, koniecznie 

powinni zobaczyć miejsce zwane „Święte Ługi”. Jest to kompleks torfowisk otoczonych 

borami i lasami bagiennymi. Malowniczo położone, śródleśne stawy są siedliskiem dla wielu 

gatunków dzikiego ptactwa- m.in. czapli siwej, dzikich kaczek, bekasów i rybitw oraz 

rzadkich i chronionych gatunków roślin. Kraina Wielkiego Łuku Warty jest obszarem  

o niepowtarzalnych walorach turystycznych. Głównym atutem obszaru są zasoby objęte 

ochroną Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty 

i Widawki oraz Obszaru NATURA 2000. Mimo, że jest to obszar centralnej Polski można  

tu spotkać jaskinie, wąwozy, źródła krasowe, skały wapienne, piaski.  

Uwagę turystów przyciągają liczne zabytki oraz atrakcje turystyczne jak  

np. unikatowe w skali kraju Muzeum Modlitewnika Polskiego im. Wandy Malczewskiej, 

której szczątki spoczywają w Parznie. Każdego roku do jej grobu przyjeżdżają liczne 

pielgrzymki. Obszar „Krainy Wielkiego Łuku Warty” charakteryzuje się występowaniem 

licznych zabytków kulturowo – architektonicznych m.in. odkrycia archeologiczne – kurhany, 

osady, cmentarzyska, a także obiekty budownictwa przemysłowego – piece do wypalania 

wapna, młyny wodne oraz  stare drewniane zabudowy wiejskie i zabytkowe kościoły  

(w tym liczne drewniane kościoły typu wieluńskiego), dworki, pomniki, itp. Świadczy  

to o bogatym dziedzictwie historycznym, z którego można obecnie czerpać wiele elementów 

wzbogacających życie mieszkańców i stanowiących atrakcje turystyczne. Część zabytków 

Dochód podatkowy na 1 mieszkańca 

 dla poszczególnych gmin 

Bełchatów       1573,73     Pajęczno        1087,84    

Działoszyn        1960,09     Pątnów          625,44     

Kiełczygłów          724,42     Rusiec        1289,17     

Kleszczów  37119,57     Rząśnia        5251,03     

Kluki        1324,12     Siemkowice         663,90     

Konopnica          822,40     Strzelce Wielkie         780,27     

Lgota Wielka          850,98     Sulmierzyce        2569,88     

Nowa Brzeźnica          788,41     Szczerców        3566,56     

Osjaków          858,87     Wierzchlas          707,61     

OBSZAR LGD 3475,79 



wymaga remontu, rewitalizacji i konserwacji. Dzięki środkom unijnym jest szansa  

na przywrócenie świetności starym, niszczejącym zabytkom poprzez uzyskanie 

dofinansowania na remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  

Teren Lokalnej Grupy Działania stwarza ogromne możliwości dla uprawiania różnych 

form turystyki, w szczególności turystyki aktywnej tj. turystyki pieszej, rowerowej oraz 

kajakarstwa. Istniejące szlaki turystyczne  nie są szlakami tematycznymi wykorzystywanymi 

do konkretnych programów turystycznych. Nowym zjawiskiem w tym rejonie jest turystyka 

konna, której sprzyjają szlaki konne i dukty leśne. Od lat organizowane są Ogólnopolskie 

Wystawy Koni oraz Ogólnopolskie Targi Końskie. W związku z niezbyt dużą odległością  

od aglomeracji miejskiej turyści nie muszą odbywać dalekich podróży chcąc zmienić klimat 

 i otoczenie.  

Lasy na obszarze Lokalnej Grupy Działania zajmują ok. 29% powierzchni obszaru.   

W strukturze lasu dominują zbiorowiska sosnowe i mieszane.  Część obszarów leśnych 

obfituje w runo leśne, jagody i grzyby.  

 

            ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  GGUUSS  

  

Stan środowiska LGD oraz skala i charakter problemów ekologicznych  

są zróżnicowane przestrzennie. Niekorzystne  warunki ekologiczne cechują obszary położone 

w bezpośrednim sąsiedztwie KWB Bełchatów oraz Cementowni  Warta. Wśród mieszkańców 

obszaru Lokalnej Grupy Działania zauważa się niską świadomość ekologiczną oraz brak 

zainteresowania wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Większość energii 

uzyskiwana jest starymi metodami za pomocą węgla. Obecnie w obliczu zagrożeń 

ekologicznych  spowodowanych w głównej mierze złym gospodarowaniem oraz 

wyczerpującymi się zasobami złóż należy podjąć działania informacyjno – promocyjne 

mające na celu ochronę środowiska naturalnego. 

Pod względem gospodarczym obszar Lokalnej Grupy Działania ma charakter rolniczy. 

Dominują gospodarstwa małe, co nie służy wzrostowi efektywności produkcji rolnej.  

W ostatnich latach w strukturze zasiewów nie nastąpiły istotne zmiany, a od kilku lat o jej 

kształcie decydują warunki przyrodnicze i tradycje uprawy. W uprawie zbóż tradycyjnie 

największy udział ma żyto i mieszanki zbożowe. Pozostałe uprawy to ziemniaki, warzywa  

i kukurydza. Uprawy sadownicze mają marginalne znaczenie, a ich areał uległ zmniejszeniu. 

Gmina Powierzchnia w ha Gmina Powierzchnia w ha 

Bełchatów 6632 Pajęczno 3503 

Działoszyn 3501 Pątnów 3942 

Kiełczygłów 1912 Rusiec 1702 

Kleszczów 2875 Rząśnia 879 

Kluki 5640 Siemkowice 3150 

Konopnica 2162 Strzelce Wielkie 891 

Lgota Wielka 493 Sulmierzyce 1098 

Nowa Brzeźnica 6385 Szczerców 3594 

Osjaków 3674 Wierzchlas 4499 

OBSZAR LGD 56 532 



Największy udział w produkcji owoców stanowią jabłonie. Ocenia się, że produkcja 

zwierzęca jest w ostatnim czasie mniej opłacalna. W hodowli dominuje trzoda chlewna  

i bydło mleczne.  Znaczna część rolników, zwłaszcza posiadających małe obszarowo 

gospodarstwa, prowadzi produkcję metodami tradycyjnymi, przeznaczając je głównie  

na samozaopatrzenie własnych rodzin. Niska opłacalność produkcji rolniczej i trudności  

w zbycie wytworzonych w gospodarstwach rolnych produkcji spowodowały nasilenie się 

zjawiska odłogowania i ugorowania gruntów rolnych. Rolnicy posiadający duże 

gospodarstwa mają maszyny i sprzęt rolniczy pozyskany dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, 

który wykorzystywany jest do pracy w rolnictwie. 

Na obszarze stowarzyszenia istnieją produkty wpisane na listę produktów 

tradycyjnych. W kategorii warzywa i owoce znalazł się „Chrzan znad Środkowej Warty,  

w laskach” oraz „Chrzan nadwarciański po staropolsku”. W kategorii gotowe dania i potrawy 

została wpisana „Obrowska zupa chrzanowa”. Podstawą wpisania produktu na listę 

produktów tradycyjnych jest jakość lub też wyjątkowe cechy i właściwości wynikające ze 

stosowania tradycyjnych metod produkcji. Za tradycyjne metody uważa się  

te wykorzystywane, od co najmniej 25 lat. Zatem niezależnie od nazwy produktu oraz jego 

ewentualnego związku z regionem podstawą wpisu jest wykazanie wieloletniej tradycji 

wytwarzania. 

Pozarolnicza aktywność mieszkańców obszaru LGD realizowana jest głównie  

w najprostszej formule podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Zdecydowaną 

większość podmiotów stanowią działalności jednoosobowe oraz małe firmy zatrudniające  

od kilku do kilkunastu osób. Taka struktura świadczy o dużym rozdrobnieniu podmiotów.  

Gospodarka skupia się przede wszystkim w branży przemysłowej, remontowo - budowlanej, 

handlowej oraz transportowej. Funkcjonują także stolarnie, tartaki, piekarnie, zakłady 

mechaniki pojazdowej oraz zakłady fryzjerskie i kamieniarskie.  

Na terenie Lokalnej Grupy Działania działają również przedsiębiorstwa, które stawiają 

na rozwój i nowoczesne technologie. Jednym z takich przedsiębiorstw jest PGE GiEK S.A. 

Jest to spółka akcyjna, która składa się z Elektrowni Bełchatów i KWB Bełchatów. Głównym 

surowcem wykorzystywanym w procesie produkcji jest węgiel brunatny z pobliskiej Kopalni. 

Jednak w procesie spalania węgla brunatnego powstaje wiele zanieczyszczeń, które 

przedostają się do atmosfery zanieczyszczając ją. Aby ograniczyć ten proces i jednocześnie 

nie zmniejszać produkcji, Elektrownia Bełchatów inwestuje w nowoczesne systemy 

oczyszczania i energię odnawialną. 

Szansą na rozwój przedsiębiorczości są utworzone strefy przemysłowe, które powstały 

na naszym terenie. Mają one za zadanie przyciągnięcie firm oraz dużych przedsiębiorstw. 

Będą możliwości utworzenia wielu miejsc pracy dla mieszkańców.  

 



Gmina 

Podmioty w rejestrze REGON Osoby prawne i jednostki organizacyjne  niemające osobowości prawnej 
Osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

Ogółem Sektor 

publiczny 

Sektor 

prywatny 
razem 

w tym 

spółki handlowe 
spółki 

cywilne 
spółdzielnie 

fundacje 

stowarzyszenia 

org. społeczne 
razem 

w tym z udz. 

kap. zagr. 

Bełchatów 621 14 607 95 15 4 36 0 23 526 

Działoszyn 1166 42 1124 196 31 1 68 5 33 970 

Kiełczygłów 248 12 236 45 5 0 6 0 13 203 

Kleszczów 398 22 376 172 71 21 16 4 24 226 

Kluki 215 12 203 41 6 1 5 2 10 174 

Konopnica 258 10 248 49 6 0 9 4 16 209 

Lgota Wielka 288 12 276 46 5 0 11 0 11 242 

Nowa Brzeźnica 229 8 221 39 3 0 7 3 11 190 

Osjaków 388 8 380 65 13 1 16 1 17 323 

Pajęczno 1134 37 1097 197 32 4 70 7 30 937 

Pątnów 504 36 468 95 6 2 25 1 17 409 

Rusiec 296 14 282 63 14 0 8 3 16 233 

Rząśnia 277 15 262 62 6 0 17 1 16 215 

Siemkowice 247 11 236 55 11 1 15 2 10 192 

Strzelce Wielkie 195 10 185 47 10 0 6 4 13 148 

Sulmierzyce 217 13 204 53 9 3 12 4 9 164 

Szczerców 531 23 508 89 9 2 29 3 21 442 

Wierzchlas 398 15 383 63 10 0 12 0 17 335 

OBSZAR LGD 7610 314 7296 1472 262 40 368 44 307 6138 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  GGUUSS 

 

 



Podmioty w rejestrze REGON 

Gmina Ogółem 

Rolnictwo 

leśnictwo 

łowiectwo 

rybactwo 

Przemysł Budownictwo 

Handel 

naprawa 

pojazdów 

Transport 

 i gospodarka 

magazynowa 

Zakwaterowanie 

i gastonomia 

Działalność 

finansowa 

 i ubezpieczeniowa 

Obsługa rynku 

nieruchomości 

Bełchatów 621 15 87 78 205 42 14 12 7 

Działoszyn 1166 17 162 12 433 119 22 18 6 

Kiełczygłów 248 16 40 36 67 19 5 4 1 

Kleszczów 398 5 91 54 72 13 11 8 2 

Kluki 215 3 23 41 50 15 8 4 2 

Konopnica 258 23 21 49 71 15 5 6 2 

Lgota Wielka 288 11 56 39 90 22 4 3 3 

Nowa Brzeźnica 229 16 41 18 73 15 4 5 4 

Osjaków 388 21 51 83 113 16 19 5 1 

Pajęczno 1134 19 162 116 373 54 27 22 19 

Pątnów 504 39 62 83 172 22 10 4 1 

Rusiec 296 11 46 44 92 13 11 7 2 

Rząśnia 277 8 52 42 84 22 1 3 2 

Siemkowice 247 18 40 33 85 20 4 5 0 

Strzelce Wielkie 195 8 36 20 57 19 2 7 1 

Sulmierzyce 217 12 41 33 47 9 9 2 1 

Szczerców 531 13 68 89 169 29 8 11 2 

Wierzchlas 398 21 69 60 126 21 7 3 0 

OBSZAR LGD 7610 276 1148 930 2379 485 171 129 56 

                            ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  GGUUSS



 

Zgodnie z rejestrem REGON, na terenie Lokalnej Grupy Działania działa 307 

stowarzyszeń i organizacji społecznych. Stowarzyszenia rozwijają i propagują inicjatywy, 

postawy i działania sprzyjające zachowaniu dziedzictwa kulturowego, poszanowaniu 

zabytków i dobra społecznego. Tworzą warunki do współuczestniczenia mieszkańców  

w życiu społecznym, do integracji międzypokoleniowej.  Działania te realizują między 

innymi poprzez organizowanie spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.  

Stowarzyszenia współpracują ze szkołami, bibliotekami, instytucjami kultury, jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Biorą czynny udział  

w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych, w konkursach i prezentacjach regionalnych. 

Stowarzyszenia kultywują dawne tradycje ludowe poprzez organizowanie dożynek, darcia 

pierza, kiszenia kapusty i zapustów. Część organizacji działa w oparciu  

o wykorzystywanie walorów przyrodniczych np. związki wędkarskie, pszczelarskie oraz 

organizacje promujące walory dziedzictwa kulturowego. Ponadto w gminach działają liczne 

kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz zespoły ludowe i chóry. Aktywność 

społeczności LGD jest zróżnicowana, w jednych gminach znajdują się stowarzyszenia 

zrzeszające aktywnych mieszkańców, przyjaciół obszaru, w innych działają jedynie 

organizacje z sektora publicznego. Dużą aktywność społeczną widać wśród kobiet, które 

działają w stowarzyszeniach i kołach gospodyń wiejskich. Zajmują się pielęgnowaniem 

tradycji, organizacją spotkań integracyjnych, kultywowaniem tradycji kulinarnych, strojów  

i obyczajów. Mniejszą aktywność  można zaobserwować wśród dzieci i młodzieży. Wynika 

to ze słabego wykorzystania istniejących świetlic i obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz 

braku animatorów lokalnych.  

 Gminy wchodzące w skład stowarzyszenia posiadają unikatowy kapitał społeczny, 

kulturę oraz tradycję. Wspólnym mianownikiem scalającym gminy partycypujące w LGD  

jest spójność pod względem administracyjnym, ponieważ tworzące go gminy pozostają  

w bezpośrednim sąsiedztwie oraz atrakcyjność turystyczno - rekreacyjna wynikająca  

z uwarunkowań geograficznych. Gminy skupione w stowarzyszeniu znajdują się  

na podobnym poziomie rozwoju i zakładają zbieżne cele rozwoju.  Na całym obszarze 

rolnictwo posiada podobny charakter. Dominują drobne gospodarstwa indywidualne, 

gospodarujące w sposób, który pozwala zachować do dziś specyficzne elementy krajobrazu 

rolniczego na całym tym trenie tj. śródpolne miedze, zadrzewienia, porośnięte bujną 

roślinnością podmokłe obniżenia terenu. Rolnictwo w tej formie nie wpływa ujemnie  

na walory krajobrazu. Ponadto obserwuje się ekstensywne wykorzystanie gruntów rolnych. 

Cały obszar charakteryzuje się brakiem dużych zakładów przemysłu, uciążliwych dla 

środowiska. Jedynym wyjątkiem jest Cementownia Warta w Działoszynie oraz 

eksploatująca na niewielkiej części Krainy Wielkiego Łuku Warty węgiel brunatny z  BOT 

KWB „Bełchatów” S.A. Dominuje drobna przedsiębiorczość. Poważnym problemem 

pozostaje bezrobocie zarówno jawne jak i ukryte. Działając wspólnie  na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich mogą stanowić atrakcyjny teren zarówno dla 

mieszkańców, turystów jak i potencjalnych inwestorów.  

 

 



2. OPIS LUDNOŚCI 

Obszar Lokalnej Grupy Działania zamieszkuje 111 958 osób, w tym 56 467 kobiet  

i 55 491 mężczyzn. Najwięcej osób zamieszkuje w gminie Działoszyn, Pajęczno oraz 

Bełchatów. Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób faktycznie przypadająca na 1 km
2
 

powierzchni wynosi 58 osób.  

 

Gmina 

Dane na dzień 31 XII 2013 r. 

Liczba 

ludności 
Kobiety Mężczyźni 

Na  

1 km
2
 

Bełchatów 10585 5322 5263 59 

Działoszyn 12872 6448 6424 106 

Kiełczygłów 4198 2076 2122 48 

Kleszczów 5165 2600 2565 41 

Kluki 4276 2202 2074 36 

Konopnica 3883 1960 1923 47 

Lgota Wielka 4364 2211 2153 69 

Nowa Brzeźnica 4729 2352 2377 35 

Osjaków 4810 2433 2377 48 

Pajęczno 11759 5973 5786 103 

Pątnów 6533 3312 3221 57 

Rusiec 5186 2604 2582 52 

Rząśnia 4851 2460 2391 56 

Siemkowice 4854 2430 2424 49 

Strzelce Wielkie 4713 2367 2346 60 

Sulmierzyce 4557 2310 2247 55 

Szczerców 8080 4127 3953 63 

Wierzchlas 6543 3280 3263 55 

OBSZAR LGD 111 958 56 467 55 491 58 

                    ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  GGUUSS 

 

 Na obszarze działania stowarzyszenia widoczny jest ujemny przyrost naturalny.  

W 2013 roku odnotowano 1 059 urodzeń żywych oraz 1 280 zgonów. Wyjątek stanowi gmina 

Siemkowice oraz Kleszczów, w której przyrost naturalny wyniósł 37 osób. Dodatni przyrost 

naturalny w gminie Kleszczów wynikać może z prowadzonej działalności gospodarczo- 

społecznej. Dobra sieć lokalnych dróg, rozwinięta opieka zdrowotna, bogato wyposażona 

baza edukacyjna, znakomite warunki do rekreacji i sportu, a także dofinansowania 

odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców to atuty, które przyciągają młodych ludzi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  GGUUSS 

 

Co piąty mieszkaniec jest w wieku przedprodukcyjnym czyli do 17 lat. 63% osób 

zamieszkujących obszar stowarzyszenia jest w wieku produkcyjnym czyli w wieku zdolności 

do pracy, tj. dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat. Jednak od stycznia 

2013 roku z uwagi na fakt stopniowego  podwyższenia w Polsce wieku emerytalnego – osoby 

będące w wieku produkcyjnym to osoby w wieku od 18 lat do wieku emerytalnego. Udział 

osób w wieku poprodukcyjnym stanowi 18% osób z obszaru Lokalnej Grupy Działania. 

Ruch naturalny ludności w 2013 roku 

Gmina Urodzenia Zgony 
Przyrost 

naturalny 

Bełchatów 92 117 -25 

Działoszyn 125 145 -20 

Kiełczygłów 31 52 -21 

Kleszczów 77 40 37 

Kluki 37 53 -16 

Konopnica 32 56 -24 

Lgota Wielka 47 49 -2 

Nowa Brzeźnica 37 53 -16 

Osjaków 49 57 -8 

Pajęczno 115 117 -2 

Pątnów 71 71 0 

Rusiec 54 73 -19 

Rząśnia 48 63 -15 

Siemkowice 54 48 6 

Strzelce Wielkie 26 68 -42 

Sulmierzyce 34 58 -24 

Szczerców 67 89 -22 

Wierzchlas 63 71 -8 

OBSZAR LGD 1059 1280 -221 



ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  GGUUSS 

 

Na obszarze Lokalnej Grupy Działania pracuje zdecydowanie więcej mężczyzn niż 

kobiet. Przyczyną może być od dawna funkcjonujący model, zwłaszcza na terenach 

wiejskich, w którym to mężczyzna zarabia, a kobieta zajmuje się domem i dziećmi.  

Proces ten ulega zmianie, ale w niewystarczającym tempie. Jedynie co trzecia kobieta  

w wieku produkcyjnym pracuje. Wynikać to może z braku motywacji do podjęcia pracy oraz  

niedostosowania kwalifikacji pracowników do oczekiwań pracodawców. Spośród wszystkich 

zdolnych do pracy, na terenie stowarzyszenia, najwięcej pracujących znajduje się w Gminie 

Kleszczów. Stanowią oni 56% ogółu osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek. Tak 

duże zatrudnienie jest wynikiem utworzenia Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej, do której 

ściągane są firmy budujące nowoczesne zakłady pracy. Oferują one różnorodny asortyment, 

począwszy od środków czystości, przez kosmetyki, zaprawy tynkarski, po rury z tworzyw 

sztucznych. Sprowadzaniem inwestorów zajmuje się Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 

oraz Strefa Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Rząśnia. 

 

 

 

Gmina 

Dane na dzień 31 XII 2013 r. 

Liczba ludności w wieku: 

przedprodukcyjnym 
w tym 

kobiety 
produkcyjnym 

w tym 

kobiety 
poprodukcyjnym 

w tym 

kobiety 

Bełchatów 2069 1015 6926 3205 1590 1102 

Działoszyn 2422 1202 8175 3718 2275 1528 

Kiełczygłów 694 313 2557 1142 947 621 

Kleszczów 1264 622 3278 1562 623 416 

Kluki 875 443 2644 1238 757 521 

Konopnica 700 347 2331 1032 852 581 

Lgota Wielka 840 421 2730 1257 794 533 

Nowa Brzeźnica 804 386 3000 1336 925 630 

Osjaków 975 469 2931 1350 904 614 

Pajęczno 2172 1076 7378 3401 2209 1496 

Pątnów 1371 681 3987 1828 1175 803 

Rusiec 956 475 3186 1418 1044 711 

Rząśnia 964 481 2957 1354 930 625 

Siemkowice 995 482 2926 1315 933 633 

Strzelce Wielkie 820 411 2984 1316 909 640 

Sulmierzyce 815 407 2816 1293 926 610 

Szczerców 1582 794 5175 2419 1323 914 

Wierzchlas 1209 592 4067 1830 1267 858 

OBSZAR LGD 21527 10617 70048 32014 20383 13836 



ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  GGUUSS 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba bezrobotnych na obszarze 

Lokalnej Grupy Działania wyniosła 6192 osób, w tym 3316 kobiet i 2876 mężczyzn. Wśród 

zarejestrowanych prawo do zasiłku posiadało 1928 osób, tj. 31%, bez prawa pozostawało 

4264  osób tj. 69%. Środki te pozwalają w pewnym stopniu złagodzić niekorzystne skutki 

związane z utratą pracy. 

Szeregi bezrobotnych najliczniej powiększają osoby długotrwale bezrobotne. 

Stanowią one 52% ogółu pozostających bez pracy. Długotrwałe bezrobocie wiąże się  

z wieloma problemami natury społecznej m.in. z wzrostem patologii społecznej oraz 

uzależnieniem od świadczeń z zakresu opieki społecznej. Ludziom, którzy przez dłuższy czas 

pozostają bezrobotni trudno jest ponownie podjąć pracę. Problemem osób długotrwale 

bezrobotnych jest nie tylko brak środków finansowych ale i brak kontaktu z ludźmi, brak 

możliwości samorealizacji. Zniechęcenie powoduje zaprzestanie działań mających na celu 

zdobycie zatrudnienia.  

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  stanowili 27% wszystkich zarejestrowanych 

i ich liczba wynosiła 1698 osób.  

Duże trudności ze znalezieniem pracy maja również osoby młode do 25 roku życia. 

Stanowią one 23% ogółu bezrobotnych.  

Co piąta bezrobotna osoba jest powyżej 50 roku życia.  Grupa ta wymaga 

zdecydowanych działań aktywizacyjnych (uzupełnianie kwalifikacji, stworzenie zachęt dla 

pracodawców do zatrudniania osób starszych, które często posiadają duże doświadczenie 

zawodowe). Jest to grupa zagrożona nie tylko ze względu na dostęp do rynku pracy ale  

i problemy jakimi są brak alternatywnych form spędzania wolnego czasu, przejawów 

aktywności w sferze społecznej i kulturalnej. 

Najmniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w okresie do 12 miesięcy  

od ukończenia nauki oraz osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia. 

 

 

Gmina 

Pracujący 

Gmina 

Pracujący 

ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 

kobiety 

Bełchatów 1049 512 Pajęczno 1979 1046 

Działoszyn 2877 1206 Pątnów 251 188 

Kiełczygłów 372 189 Rusiec 1027 572 

Kleszczów 16726 3133 Rząśnia 401 268 

Kluki 251 147 Siemkowice 287 191 

Konopnica 203 135 Strzelce Wielkie 321 187 

Lgota Wielka 323 208 Sulmierzyce 409 236 

Nowa Brzeźnica 279 163 Szczerców 2263 639 

Osjaków 582 300 Wierzchlas 267 175 

OBSZAR LGD 29867 9495 



ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  GGUUSS 

 

Na koniec 2013 roku udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym na obszarze Lokalnej Grupy Działania wyniósł 8,8%.  Dla 

porównania, liczba bezrobotnych w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym  

w województwie łódzkim  w tym samym okresie wynosiła 9,7%. 

Gmina 

Bezrobotni zarejestrowani 
Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych  

w liczbie ludności  

w wieku 

produkcyjnym 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Bełchatów 636 364 272 9,2 

Działoszyn 637 348 289 7,8 

Kiełczygłów 226 128 98 8,8 

Kleszczów 243 151 92 7,4 

Kluki 297 173 124 11,2 

Konopnica 218 108 110 9,4 

Lgota Wielka 206 117 89 7,5 

Nowa Brzeźnica 255 118 137 8,5 

Osjaków 268 132 136 9,1 

Pajęczno 720 382 338 9,8 

Pątnów 321 157 164 8,1 

Rusiec 241 121 120 7,6 

Rząśnia 336 184 152 11,4 

Siemkowice 218 100 118 7,5 

Strzelce Wielkie 242 126 116 8,1 

Sulmierzyce 227 134 93 8,1 

Szczerców 543 310 233 10,5 

Wierzchlas 358 163 195 8,8 

OBSZAR LGD 6192 3316 2876 8,8 



ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  zz  PPUUPP  ww  WWiieelluunniiuu,,  PPaajjęęcczznniiee,,  BBeełłcchhaattoowwiiee,,  RRaaddoommsskkuu 

Gmina 

Liczba osób bezrobotnych na dzień 31 XII 2013 r. 

ogółem 

z 

prawem 

do 

zasiłku 

długotrwale 

bezrobotni 

w okresie do  

12 m-cy od dnia uk. 

nauki 

bez kwalifikacji 

zawodowych 
do 25 roku życia powyżej 50 roku życia 

którzy uk szk. 

wyższą do 27 roku 

życia 

ogółem  kobiety ogółem  kobiety ogółem  kobiety ogółem  kobiety ogółem  kobiety ogółem  kobiety 

Bełchatów 636 93 345 210 41 22 175 95 118 58 135 57 8 5 

Działoszyn 637 348 316 193 51 25 160 88 145 77 114 43 13 7 

Kiełczygłów 226 128 116 70 18 10 56 30 68 41 37 14 4 4 

Kleszczów 243 40 118 73 21 16 57 28 41 27 48 19 6 6 

Kluki 297 36 165 97 21 12 80 44 53 30 67 29 5 5 

Konopnica 218 16 134 74 17 5 56 27 57 27 35 16 1 0 

Lgota Wielka 206 25 112 65 15 7 61 28 52 33 41 16 5 4 

Nowa 

Brzeźnica 
255 118 137 47 13 8 87 41 43 20 58 14 4 3 

Osjaków 268 26 144 72 17 8 75 31 69 32 57 10 3 2 

Pajęczno 720 382 379 229 39 19 180 88 131 58 168 74 4 4 

Pątnów 321 41 171 91 39 15 78 43 108 49 57 16 9 7 

Rusiec 241 29 126 69 29 13 60 28 72 35 41 11 5 4 

Rząśnia 336 184 173 95 30 15 113 60 81 36 71 26 2 1 

Siemkowice 218 100 101 57 15 9 56 24 65 34 35 8 2 2 

Strzelce 

Wielkie 
242 126 119 67 16 9 96 49 41 24 55 17 4 2 

Sulmierzyce 227 134 107 60 19 17 81 41 38 25 52 18 7 7 

Szczerców 543 60 279 171 50 26 139 73 134 72 106 49 12 9 

Wierzchlas 358 42 201 93 31 17 88 40 91 43 77 18 5 3 

OBSZAR LGD 6192 1928 3243 1833 482 253 1698 858 1407 721 1254 455 99 75 



ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  nnaa  ddaannyycchh  GGUUSS 

Gmina 

ogółem 

Powody przyznania pomocy: 

ubóstwo 

bezrobocie 

generujące 

ubóstwo 

niepełnosprawność 

długotrwała 

lub ciężka 

choroba 

bezradność  

w sprawach 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

i  prowadzenie 

gospodarstwo 

domowego 

alkoholizm, 

narkomania  
przemoc 

Liczba korzystających z pomocy:  

rodzin osób rodzin osób rodzin osób rodzin osób rodzin osób rodzin osób rodzin osób rodzin osób  

Bełchatów 469 1212 274 689 249 714 167 334 154 299 139 524 27 79 6 23 

Działoszyn 696 2279 229 757 135 439 62 165 101 297 138 524 26 72 5 25 

Kiełczygłów 131 445 92 314 56 198 44 157 36 113 19 88 20 77 0 0 

Kleszczów 422 995 113 279 106 286 60 164 207 398 44 128 18 42 4 16 

Kluki 158 456 118 316 90 272 42 90 39 82 17 52 1 1 0 0 

Konopnica 112 358 59 183 55 198 55 172 50 156 37 148 15 40 3 14 

Lgota Wielka 142 447 105 336 75 220 44 143 24 68 37 125 44 204 2 6 

Nowa Brzeźnica 156 415 4 7 95 263 25 30 49 111 17 60 11 11 0 0 

Osjaków 193 499 59 199 42 134 29 103 10 25 47 232 6 12 0 0 

Pajęczno 296 756 161 420 145 367 96 199 111 227 78 330 47 81 1 4  

Pątnów 175 585 112 366 69 223 60 139 78 211 141 507 12 40 0 0 

Rusiec 445 1404 182 589 87 244 42 113 58 159 64 269 12 30 0 0 

Rząśnia 147 473 76 241 103 364 19 27 15 33 5 26 2 9 3 14 

Siemkowice 154 600 35 131 42 149 45 163 50 149 67 311 11 35 0 0 

Strzelce Wielkie 239 773 21 54 85 279 27 67 46 126 29 115 30 128 1 4 

Sulmierzyce 192 553 144 460 103 319 43 104 73 192 27 92 4 10 2 7 

Szczerców 326 813 241 659 165 482 131 335 138 300 59 210 8 18 0 0 

Wierzchlas 127 449 99 348 71 248 40 105 29 64 46 204 31 89 0 0 

OBSZAR LGD 4580 13512 2124 6348 1773 5399 1031 2610 1268 3010 1011 3945 325 978 27 113 



Na obszarze LGD w 2013 roku z pomocy społecznej korzystało 4580 rodzin  czyli 

13512 osób.  Najwięcej takich osób jest w gminach Działoszyn, Bełchatów, Rusiec  

i Kleszczów.  Pomoc ubogiej społeczności udzielana jest głównie przez GOPS i MGOPS. 

Pomoc realizowana jest w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywości lub świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Najczęstszym powodem przyznania 

pomocy jest ubóstwo oraz bezrobocie generujące ubóstwo. 

Dane zawierające informacje o zasobach obszaru, warunkach do rozwoju 

przedsiębiorczości, strukturze lokalnej społeczności i problemach na rynku pracy zostały 

pozyskane z GUS, PUP, GOPS i MGOPS oraz w trakcie konsultacji z mieszkańcami. 

Z analizy powyższych danych wynikają wnioski o konieczności podejmowania działań 

dwutorowych. Należy zwiększyć atrakcyjność naszych gmin oraz stworzyć możliwości 

rozwoju przedsiębiorczości. Służyć temu będzie m.in. wsparcie inwestycji związanych  

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną. Należy otworzyć się na rozwój turystyki rekreacyjnej oraz 

poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.  

Absolutną koniecznością jest podejmowanie działań na rzecz osób znajdujących się  

w najgorszej sytuacji na rynku pracy. Walka z bezrobociem stanowi jedno z najważniejszych 

wyzwań Lokalnej Grupy Działania. Powyższa analiza pozwoliła określić grupy 

defaworyzowane, do których zaliczamy: 

- kobiety, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- bezrobotni o niskich kwalifikacjach, 

- osoby do 25 roku życia. 

Współczesny rynek pracy wymaga od kandydatów ubiegających się o przyjęcie  

do pracy coraz większych kwalifikacji zawodowych co powoduje, że zatrudnienie znajdują 

tylko ci, którzy spełniają oczekiwania danego pracodawcy w określonym czasie. Dla wielu 

osób znalezienie pracy często staje się niemal niemożliwe, a przekwalifikowanie się wymaga 

czasu, dlatego coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.  

Samozatrudnienie postrzegane jest jako forma aktywnej walki z bezrobociem.  

Bezrobocie oraz ograniczone możliwości zatrudnienia na wsi uznaje się za jeden  

z największych problemów społecznych obszaru działania stowarzyszenia. Efektem 

bezrobocia jest ubóstwo, marginalizacja, a w skrajnych przypadkach wykluczenie społeczne. 

Brak pracy, a tym samym brak środków finansowych powoduje poczucie beznadziejności, 

niechęć do jakiejkolwiek aktywności i zamknięcie się w sobie. Prowadzi do obniżenia 

poziomu życia i rezygnacji z wielu podstawowych potrzeb, w tym związanych z edukacją  

i kulturą. Rodzin z problemami finansowymi nie stać na kształcenie dzieci, które  

w przyszłości będą miały słabszą pozycję na rynku pracy. 

 

 

 

 

 

   

 



Rozdział  IV 

Analiza SWOT 

 

W niniejszym opracowaniu jako podstawową metodę analizy strategicznej 

wykorzystano analizę SWOT, która jest sposobem pozycjonowania i oceny zalecaną  

w tworzeniu długoletnich planów rozwoju. W związku z tym metoda ta jest powszechnie 

wykorzystywana przy opracowaniu regionalnych i lokalnych strategii rozwoju społeczno – 

gospodarczego. Zgodnie z założeniami metodycznymi analizy SWOT jej wykonanie oparto  

na wiedzy społeczności lokalnej. Metodą „burzy mózgów”, pracy w grupach i dyskusji  

na spotkaniach konsultacyjnych wypracowano poniższe zestawienie czynników 

wewnętrznych – mocnych i słabych stron oraz czynników zewnętrznych – szans i zagrożeń. 

Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na zdefiniowanie najistotniejszych problemów 

obszaru, a następnie wyznaczenia celów, których realizacja przyczyni się do rozwiązania tych 

problemów. 

 

AAnnaalliizzaa  SSWWOOTT  ddllaa  oobbsszzaarruu  LLGGDD  

SSiillnnee  ssttrroonnyy  SSłłaabbee  ssttrroonnyy  

1. Korzystne położenie geograficzne (centralna 

Polska), bblliisskkoo  ddrrooggii  kkrraajjoowweejj  SS  88 

2. Obszar atrakcyjny pod względem 

turystycznym i wypoczynkowym, częściowo 

położony wzdłuż rzeki Warty w jej 

najbardziej malowniczym odcinku 

3. Niezwykle bogate zasoby przyrodnicze  

i krajobrazowe, w tym liczne rezerwaty 

przyrody 

4. Bogate i spójne dziedzictwo historyczne 

południowo-wschodniej części dawnej 

Ziemi Wieluńskiej 

5. DDuużżyy  ppootteennccjjaałł  ww  zzaakkrreessiiee  rroozzwwoojjuu  ttuurryyssttyykkii  

ii  aaggrroottuurryyssttyykkii  wwyynniikkaajjąąccyy  zz  wwyyssookkiicchh  

wwaalloorróóww  pprrzzyyrrooddnniicczzyycchh,,  kkrraajjoobbrraazzoowwyycchh    

ii  kkuullttuurroowwyycchh 

6. LLiicczznnee  zzaabbyyttkkii   

7. DDuuzzyy  ppootteennccjjaałł  lluuddzzkkii,,  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee  

zzeessppoołłóóww  lluuddoowwyycchh,,  ssttoowwaarrzzyysszzeeńń  ii  KKGGWW 

8. BBooggaaccttwwoo  pprroodduukkttóóww  llookkaallnnyycchh    

ii  ttrraaddyyccyyjjnnyycchh  ((nnpp..  zzuuppaa  cchhrrzzaannoowwaa,,  nnaalleewwkkii  

iittpp..)) 

9. Duża aktywność społeczna mieszkańców 

wśród kobiet 

1. Brak spójnej promocji obszaru; 

2. Postępująca dewastacja wielu zabytków  

i obszarów przyrodniczych 

3. Niska świadomość ekologiczna 

mieszkańców 

4. Braki w infrastrukturze kanalizacyjnej 

5. Ukryte bezrobocie na wsi 

6. Niski poziom dochodów większości 

mieszkańców  

7. Słabo rozwinięty sektor usług 

8. Mała liczba miejsc pracy na obszarze 

9. Emigracja zarobkowa 

10. Niski poziom wiedzy i kompetencji  

w zakresie przedsiębiorczości  

i prowadzenia działalności gospodarczej 

11. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych  

12. SSłłaabboo  rroozzwwiinniięęttee  sszzllaakkii  ttuurryyssttyycczznnee  

((kkaajjaakkoowwyy,,  ppiieesszzyy,,  rroowweerroowwyy,,  kkoonnnnyy)) 

13. Brak zintegrowanej i atrakcyjnej oferty 

pobytowej na obszarze 

14. NNiieewwyyssttaarrcczzaajjąąccee  wwyyppoossaażżeenniiee  KKGGWW,,  

ssttoowwaarrzzyysszzeeńń,, 

15. SSttaann  iinnffrraassttrruukkttuurryy  ttuurryyssttyycczznneejj,,  

ssppoorrttoowweejj  ii  rreekkrreeaaccyyjjnneejj,, 

16. UUjjeemmnnyy  wwsskkaaźźnniikk  ddeemmooggrraaffiicczznnyy    

ii  nniieekkoorrzzyyssttnnee  pprrooggnnoozzyy  nnaa  pprrzzyysszzłłoośśćć 

17. NNiisskkiiee  zzaattrruuddnniieenniiee  ii  nniisskkiiee  kkaappiittaałłyy  

wwłłaassnnee  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttww  oorraazz  nniisskkii  

ppoozziioomm  kkoonnkkuurreennccyyjjnnoośśccii  pprroodduukkttoowweejj,,  

tteecchhnnoollooggiicczznneejj  ii  oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj.. 

  

 



SSzzaannssee  ZZaaggrroożżeenniiaa  

1. Wzrost popularności turystyki, w tym 

krótkich form turystyki aktywnej  

i turystyki wiejskiej 

2. Nowe źródła finansowego wspierania 

przedsiębiorczości na wsi 

3. Inwestycje infrastrukturalne samorządów 

poprawiające atrakcyjność obszaru 

4. WWyykkoorrzzyyssttaanniiee  śśrrooddkkóóww  ii  ddoottaaccjjii  zz  UUnniiii  

EEuurrooppeejjsskkiieejj 

5. WWzzrroosstt  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  ttuurryyssttóóww  

rreeggiioonneemm 

6. EEffeekkttyywwnnee  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  zzaassoobbóóww  

wwłłaassnnyycchh  jjaakkoo  ssttyymmuullaattoorróóww  rroozzwwoojjuu  

ggoossppooddaarrcczzeeggoo,,  ww  ttyymm  ttuurryyssttyykkii 

7. WWssppóółłpprraaccaa  zz  iinnssttyyttuuccjjaammii  zzeewwnnęęttrrzznnyymmii      

ww  zzaakkrreessiiee  pprroommooccjjii  oobbsszzaarruu  LLGGDD    

ii  oossiiąąggnniięęćć  kkuullttuurraallnnyycchh 

8. SSttwwoorrzzeenniiee  ssyysstteemmuu  ddoorraaddzzttwwaa,,  ddoossttęęppuu    

ddoo  kkaappiittaałłuu  ii  wwssppiieerraanniiaa  rroozzwwoojjuu  

pprrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii   

9. WWyykkoorrzzyyssttaanniiee  oobbsszzaarróóww  wwiieejjsskkiicchh    

ddoo  rroozzwwoojjuu  aaggrroottuurryyssttyykkii  ii  eekkoottuurryyssttyykkii  

oorraazz  pprroodduukkccjjii  zzddrroowweejj  żżyywwnnoośśccii 

10. Napływ nowych inwestorów  

 

1. Dewastacja obiektów zabytkowych, 

przyrody, zanieczyszczenia środowiska  

2. Kryzys finansowy w kraju i poza jego 

granicami, spowolnienie rozwoju 

gospodarczego kraju 

3. SSkkoommpplliikkoowwaannee  pprroocceedduurryy  zzwwiiąązzaannee    

zz  ppoozzyysskkaanniieemm  śśrrooddkkóóww  ffiinnaannssoowwyycchh    

zz  zzeewwnnęęttrrzznnyycchh  źźrróóddeełł  oorraazz  dduużżaa  

kkoonnkkuurreennccjjaa 

4. NNiiżż  ddeemmooggrraaffiicczznnyy 

5. NNiisskkaa  śśwwiiaaddoommoośśćć  mmiieesszzkkaańńccóóww,,  

ddoottyycczząąccaa  ppoottrrzzeebbyy  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  

iinnssttyyttuuccjjii  ddoorraaddcczzyycchh  ii  wwssppaarrcciiaa  bbiizznneessuu 

6.   WWyyssookkii  ppoozziioomm  ffiisskkaalliizzmmuu    

ii  sskkoommpplliikkoowwaannyy  ssyysstteemm  ffiinnaannssoowwyy 

7. NNiisskkaa  pprrzzeeżżyywwaallnnoośśćć  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttww  

sseekkttoorraa  MMSSPP 

8. OOddppłłyyww  mmłłooddeejj  ii  wwyykksszzttaałłccoonneejj  cczzęęśśccii  

ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa  ddoo  mmiiaasstt,,  cczzyy  tteeżż    

zzaa  ggrraanniiccęę,,  ww  cceelluu  zzaarroobbkkoowwyymm 

  

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  kkoonnssuullttaaccjjii  ssppoołłeecczznnyycchh..  

Wyniki sporządzonej analizy wskazują, że obszar LGD posiada wiele silnych atutów 

mających bezpośrednie przełożenie na warunki rozwoju społeczno – gospodarczego. 

Głównym czynnikiem mającym wpływ na atrakcyjność tego terenu jest z pewnością dogodne 

położenie geograficzne, dzięki czemu występuje tu wiele walorów przyrodniczych  

i krajobrazowych. Tak więc szansą dla gmin wchodzących w skład LGD jest rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Szansą na promocje  

są różnego rodzaju imprezy organizowane zarówno cyklicznie, jak i jednorazowo, 

sporadycznie, a także realizacja projektów współpracy. Wykorzystując swoje walory 

środowiskowe, jest szansa na rozwój produkcji zdrowej żywności oraz innych produktów 

ekologicznych o charakterze lokalnym. Opisywany obszar charakteryzuje się również dużą 

aktywnością społeczną w zakresie szeroko rozumianej kultury. Jest to jego istotną siłą. 

Negatywnym zjawiskiem jest odpływ młodej i wykształconej części społeczeństwa do miast, 

czy też za granicę, w celu zarobkowym. W związku z tym niezbędne będzie podjęcie działań 

zmierzających do podniesienia atrakcyjności obszaru Lokalnej Grupy Działania jako miejsca 

pracy, zamieszkania i odpoczynku. Istotnym elementem planu operacyjnego powinno być też 

uzupełnienie podstawowej infrastruktury społecznej, a więc obiektów kultury (świetlice 

wiejskie) oraz jej wyposażenia. Poważnym czynnikiem ograniczającym rozwój regionu, może 

być kryzys finansowy. Może to spowodować, że trudniej będzie o uzyskanie kredytu  

na współfinansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez prywatnych 

inwestorów. W związku z tym należy uznać, iż udzielanie wszechstronnego wsparcia dla 

lokalnych przedsiębiorców powinno być jednym z filarów niniejszej strategii.  



Za najważniejsze problemy na obszarze Lokalnej Grupy Działania uznaje się: 

1. W strefie gospodarczej: 

 Niewystarczająca liczba miejsc pracy na obszarze  

 Niski poziom dochodów mieszkańców  

 Niski poziom wiedzy i kompetencji związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz zdobywania dodatkowych źródeł finansowania 

 Słabo rozwinięty sektor usług, niska mobilność i elastyczność pracy 

 Brak zintegrowanej i atrakcyjnej oferty pobytowej na obszarze 

 

2. W strefie społecznej: 

 Duża grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem  

 Niespadające tempo emigracji zarobkowej  

 Rosnący udział ludności w wieku poprodukcyjnym 

 Słabe wykorzystanie świetlic i obiektów sportowo – rekreacyjnych i turystycznych 

 Niewykorzystany potencjał mieszkańców 

 Brak spójnej promocji obszaru 

 

3. W strefie środowiskowo – kulturowej: 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców 

 Słaby dostęp turystów do zintegrowanej oferty turystycznej na obszarze LGD  

 Brak poszanowania zasobów przyrodniczych 

 Zanieczyszczanie środowiska 

  

MMaattrryyccaa  pprroobblleemmóóww  ((pprrzzyycczzyynnyy,,  pprroobblleemmyy  sskkuuttkkii))  

Przyczyna Problem kluczowy Skutek 

 Niewystarczająca ilość terenów 

inwestycyjnych (strefy 

przemysłowe, inkubatory) 

 Słaba promocja atrakcyjności 

inwestycyjnej obszaru 

 Mały kapitał lokalnych 

przedsiębiorstw 

 Niski poziom wiedzy i 

kompetencji związanych  

z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz zdobywania 

dodatkowych źródeł 

finansowania 

 Słabo rozwinięty sektor usług  

 Brak szkoleń powodujących 

wzrost mobilności i 

Brak narzędzi 

umożliwiających  

rozwój 

przedsiębiorczości, 

poprawy 

konkurencyjności 

firm oraz aktywizacji 

zawodowej 

mieszkańców 

 Niewystarczająca liczba miejsc pracy 

na obszarze 

 Niski poziom dochodów 

mieszkańców 

 Duża grupa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i 

ubóstwem 

 Emigracja zarobkowa i odpływ 

młodych i wykształconych 

mieszkańców 



elastyczności pracy 

 Niedostateczna promocja 

obszaru pod kątem 

atrakcyjności turystycznej 

 Mały kapitał lokalnych 

przedsiębiorców 

 Brak spójnej promocji obszaru i 

współpracy pomiędzy 

lokalnymi usługodawcami a 

samorządem 

 Słaba oferta lokalnych 

produktów wytwarzanych 

metodami tradycyjnymi  

 Słaby rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

Słabe wykorzystanie 

lokalnego potencjału 

w  zakresie rozwoju 

turystyki i 

agroturystyki 

 Brak zintegrowanej i atrakcyjnej 

oferty pobytowej na obszarze 

 Słabe wykorzystanie potencjału 

istniejących ścieżek i szlaków 

turystycznych 

 Niewystarczające wykorzystanie 

atrakcyjności przyrodniczej i 

kulturowej obszaru 

 

 Słabe wykorzystanie 

istniejących świetlic i obiektów 

sportowo – rekreacyjnych 

 Niskie zaangażowanie władz w 

wspieranie aktywności 

społecznej 

 Brak animatorów i 

innowacyjnych form spędzania 

wolnego czasu (np. gry 

miejskie) 

Niewystarczająca 

oferta rozwojowa  

i  kulturowa dla 

mieszkańców 

 Słabo wykorzystany potencjał 

poszczególnych grup wiekowych: 

dzieci, młodzieży, seniorów 

 Pogarszający się stan 

niewykorzystanych obiektów 

kulturalnych i rekreacyjnych 

 Brak działań informacyjno – 

promocyjnych mających na celu 

ochronę środowiska naturalnego 

z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii 

Niska świadomość 

ekologiczna 

mieszkańców 

 

 Brak poszanowania zasobów 

przyrodniczych i zabytków 

 Zanieczyszczanie środowiska, w tym 

duża emisja  zanieczyszczeń do 

powietrza  atmosferycznego 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  kkoonnssuullttaaccjjii  ssppoołłeecczznnyycchh..  

 

 

 

 

 

 

 



V. Cele i wskaźniki 

 

Wizja: 

Przedsiębiorczy i atrakcyjny region „Krainy Wielkiego Łuku Warty”  

 

Misja: 

Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru „Krainy Wielkiego Łuku 

Warty” w celu poprawy jakości życia mieszkańców 

 

 

Cele i przedsięwzięcia 

I. Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy. 

I.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 

a) Zakładanie działalności gospodarczych 

b) Rozwijanie przedsiębiorczości i dywersyfikacja źródeł dochodu 

 

II. Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców. 

II.1. Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki,  kultury i rekreacji.  

a) Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie  obiektów infrastruktury  lokalnej 

w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na 

innowacje 

II.2. Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska. 

a) Renowacja i udostępnienia turystyczne różnego rodzaju obiektów dziedzictwa 

lokalnego 

b) Edukacja ekologiczna 

II.3. Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego     Łuku 

Warty 

a) Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń  

b) Imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące Krainę Wielkiego Łuku 

Warty 

 

Cele ogólne, przypisane im cele szczegółowe i przedsięwzięcia sformułowane są na 

podstawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych ( Rozdz. II 

Partycypacyjny charakter LSR) wykorzystując pięć metod włączenia społecznego, ewaluację 

własną z działalności 2007-2013 oraz powiązanie z aktualną analizą SWOT(Rozdz..IV) i 

diagnozą obszaru (Rozdz..III). Cele i przedsięwzięcia LSR są zbieżne z wszystkimi trzema 

celami przekrojowymi PROW 2014-2020 tj. ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom 

klimatu oraz innowacyjność.  

  

Przedsięwzięcia dla celu ogólnego I. Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej 

gospodarki i tworzenia miejsc pracy –planuje się działania wspierające tworzenie i rozwój 

lokalnych przedsiębiorstw różnych branż. Premiowane będą działania generujące nowe 



miejsca pracy a także wpływające na dywersyfikację źródeł dochodu, w zakresie ochrony 

środowiska, zmian klimatycznych i innowacji. 

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Sposób wyboru projektów: Tryb konkursowy, projekty indywidualne. 

Zakładanie działalności gospodarczych 

Uzasadnienie: Korzystne położenie geograficzne w centrum Polski, niezwykle bogate zasoby 

przyrodnicze i krajobrazowe, dziedzictwo historyczne może stanowić bazę  dla  

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom jakim jest odpływ młodej i wykształconej części 

społeczeństwa do miast, czy też za granicę w celu zarobkowym. W związku z tym niezbędne 

będzie podjęcie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności obszaru Lokalnej Grupy 

Działania jako miejsca pracy, zamieszkania i odpoczynku poprzez stworzenie szerokiego 

wachlarza usług różnych branż dla mieszkańców i potencjalnych turystów. 

Rozwijanie przedsiębiorczości i dywersyfikacja źródeł dochodu 

Uzasadnienie: Kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gmin wchodzących w skład LGD 

ma rozwój gospodarczy, w tym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, udzielanie 

wszechstronnego wsparcia na rozwój firm generujących nowe miejsca pracy. Preferowane 

będą projekty zmierzające do integracji  wielu branż gospodarczych  w tym rozbudowy bazy 

gastronomicznej uwzględniającej tradycje kulinarne obszaru LGD,  rozwoju turystyki w tym 

agroturystyki i przetwórstwa lokalnego jako głównych gałęzi gospodarki tego obszaru. 

Przedsięwzięcia dla celu ogólnego II. Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie 

standardu życia mieszkańców –zaplanowano działania zmierzające do rozwoju małych 

lokalnych inicjatyw angażujących szerokie grono mieszkańców, nawiązujące do lokalnych 

zasobów historycznych, kulturowych czy przyrodniczych i/lub wykorzystujących inny 

potencjał obszaru (również dla rozwoju turystyki i rekreacji), w tym podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji. 

Preferowane będą projekty powstające z inicjatywy oddolnej mieszkańców, wpływające  

na budowę aktywności mieszkańców podczas jego realizacji  i angażujące mieszkańców  

po zakończeniu realizacji projektu, a także  dodatkowo będą wzmacniać więzi mieszkańców  

z miejscem zamieszkania. 

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Sposób wyboru projektów: tryb konkursowy, projekty grantowe, projekty współpracy                 

Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie  obiektów infrastruktury  lokalnej w tym 

małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje 

Uzasadnienie: Zagospodarowania, modernizacji i zmiany przeznaczenia z ukierunkowaniem 

na cele turystyczne, tworzenia oferty turystycznej dla turystów i mieszkańców  wymagają 

liczne obiekty, będące w posiadaniu gmin, organizacji społecznych, czy osób fizycznych.  

Uatrakcyjniania wymagają obiekty takie jak świetlice wiejskie, skwerki, place zabaw, ścieżki 

edukacyjne i rekreacyjne, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, infrastruktura sportowa na wsi, 

obiekty kultury w celu podniesienia standardu życia mieszkańców obszarów wiejskich. 

Stanowią one naturalne zaplecze infrastrukturalne, które po poddaniu modernizacji można 

wykorzystać na cele związane z rozwojem turystyki i aktywizacji mieszkańców obszaru przy 

zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań służących ochronie środowiska np. lampy solarne  

do oświetlania miejsc rekreacji, siłownie napowietrzne. 

Renowacja i udostępnienia turystyczne różnego rodzaju obiektów dziedzictwa lokalnego 



Uzasadnienie: Na obszarze Krainy znajduje się wiele obiektów i przedmiotów ruchomych 

świadczących o bogatym dziedzictwie lokalnym. Znaczna ich część wymaga prac 

konserwatorskich i renowacji. Przedsięwzięcie to i realizowane w jego ramach projekty mają 

na celu zachowanie tych cennych obiektów dziedzictwa oraz ich udostępnienie turystom  

i mieszkańcom, przyczyniające się do wzmacniania więzi mieszkańców z miejscem 

zamieszkania, oraz do uatrakcyjniania obszaru LGD i budowania oferty turystycznej. 

 Edukacja ekologiczna 

Uzasadnienie: Powodzenie działań zmierzających do rozwoju obszaru w podstawowym 

stopniu zależy od zachowania zasady zrównoważonego rozwoju i zachowania walorów 

przyrodniczych obszaru. Dlatego też zakłada się podejmowanie działań z zakresu edukacji 

ekologicznej, które mają dostarczać wiedzy o skutkach zanieczyszczania środowiska dla 

organizmów żyjących na obszarze Krainy i nie tylko oraz środki zaradcze prowadzące  

do ochrony środowiska i wpływające na przeciwdziałanie zmian klimatu.  

Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń  

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma na celu wzmacnianie roli lokalnych zespołów ludowych, 

zwłaszcza orkiestr dętych i innych zespołów muzycznych czerpiących z dziedzictwa 

kulturalnego obszaru. Pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców i wspieranie ich 

inicjatyw w zakresie muzyki, folkloru wpłynie pozytywnie na budowanie szerokiej, 

atrakcyjnej oferty turystycznej Krainy, promocję obszaru poprzez ukazanie bogactwa 

kulturowego, a także ubogaci życie kulturalne i społeczne mieszkańców. Ważny będzie też 

aspekt integracyjny, spajający mieszkańców wszystkich gmin w ramach jednej Krainy 

Wielkiego Łuku Warty. Projekty realizowane w ramach tego przedsięwzięcia powinny też 

brać pod uwagę aspekt przekazu tradycji kulturowej do wzmocnienia więzi z miejscem 

zamieszkania, zwłaszcza młodego pokolenia oraz integrować osoby starsze.  

Imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące Krainę Wielkiego Łuku Warty 

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma na celu organizację imprez plenerowych i obejmować 

będzie inicjatywy oddolne łącząc  sektory życia społeczno-gospodarczego obszaru LGD 

partnerów uczestniczących we wdrażaniu LSR, zgodne z celami LSR. Przewiduje się 

realizację projektów  z zakresu kultury, które wpływać będą na podnoszenie jakości oferty 

turystycznej, ubogacać życie kulturalne mieszkańców , wzmacniać więzi z miejscem 

zamieszkania i wpływać na budowanie spójnego wizerunku Krainy Wielkiego Łuku Warty.  

Działanie ma na celu integrację różnych branż oraz zintegrowanie podmiotów, zasobów  

i celów obszaru Krainy Wielkiego Łuku Warty 

 

Operacje zaplanowane do finansowania w ramach LSR realizowane będą przez beneficjentów 

reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego obszaru LGD.Dla 

osiągnięcia celów i przedsięwzięć wskazanych w LSR zaplanowane wskaźniki które są do 

nich adekwatne, mierzalne, przejrzyste a do każdego są podane źródła danych i okresy 

pomiaru, wartość bazowa  oraz określony został termin osiągnięcia wartości docelowych. 

Wartości docelowe wskaźników, jakie mają zostać osiągnięte dzięki realizacji LSR zostały 

określone proporcjonalnie, racjonalnie i efektywnie do planowanej wielkości zaangażowania 

środków z PROW 2014-2020.  



W LSR będą uwzględnione  wskaźniki pochodzące ze źródeł statystyki publicznej takie jak 

liczba utworzonych podmiotów gospodarczych wykazanych w systemie CEIDG, które 

otrzymają wsparcie w ramach realizacji  LSR. 

Wskaźnik produktu będące wynikiem realizacji pojedynczych operacji składających się  

na przedsięwzięcia zaplanowano do osiągnięcia najpóźniej do końca realizacji LSR. Postęp  

w realizacji (monitoring) będzie mierzony w co najmniej  rocznych odstępach. Źródłem 

informacji do wskaźników produktu będą sprawozdania końcowe z realizacji operacji, 

doręczane do SW i/lub LGD – w przypadku projektów grantowych wraz z wnioskami  

o płatności końcowe.  

Wskaźnik rezultatu będzie w miarę możliwości bazować na dokumentach lub danych 

gromadzonych przez beneficjentów jako dowód realizacji i zachowania celu operacji. Każdy 

beneficjent ma obowiązek posiadać dokumentację w tym zakresie i przechowywać ją przez 

okres związania z celem operacji. Dane do monitoringu wskaźników będą częścią 

sprawozdań końcowych z realizacji operacji i sprawozdań monitorujących składanych 

corocznie przez okres związania z celem operacji. 

Wskaźnik oddziaływania pokazuje poprawę stanu oraz zmniejszenie zjawisk negatywnych 

w obrębie całej LGD, dotyczące bezpośrednich beneficjentów oraz adresatów znajdujących 

się w otoczeniu. Wskaźniki oddziaływania będą programowane na okres dłuższy niż 

realizacja LSR i wydaje się, że zakres czasowy pozwalający na zarejestrowanie zmian w tym 

obrębie powinien być określony dla ostatniego roku związania operacji z celem tj do 2028 

roku.



Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników 
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Tworzenie 

potencjału dla 

rozwoju 

lokalnej 

gospodarki i 

tworzenia 

miejsc pracy 

Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości 

Zakładanie 

działalności 

gospodarczych 

Liczba 

zarejestrowanych 

działalności 

gospodarczych 

Ilość utworzonych 

miejsc pracy 

 

Wzrost odsetka 

mieszkańców 

deklarujących 

poprawę  

dostępu do 

rynku pracy 

min 10% do 

2028r. 

zmiany 

ekonomiczne 

i społeczne 

zachodzące 

w kraju i na 

świecie. 
Rozwijanie 

przedsiębiorczości 

i  dywersyfikacja 

źródeł dochodu 

Liczba 

zmodernizowanych 

przedsiębiorstw  

Niskie 

zaangażowanie 

kapitału społecznego. 

Słaba rozwinięta 

oferta  turystyczno-

rekreacyjna i 

kulturalna  

Niska świadomość 

ekologiczna 

mieszkańców 

 

Rozwój 

inicjatyw 

lokalnych i 

podniesienie 

standardu 

życia 

mieszkańców 

Rozwój 

infrastruktury na 

potrzeby turystyki, 

kultury i rekreacji,  

Budowa, 

przebudowa, 

remont i 

uatrakcyjnianie 

obiektów 

infrastruktury  

lokalnej w małej 

architektury, 

ścieżek 

rekreacyjnych i 

operacji 

ukierunkowanych 

na innowacje 

Liczba nowych, 

zmodernizowanych i 

doposażonych 

obiektów. 

Ilość kilometrów 

dróg i ścieżek 

komunikacyjnych. 

liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

Wzrost liczby osób 

korzystających ze 

zmodernizowanych 

obiektów. 

Liczba osób 

korzystających z 

nowo 

wybudowanych 

obiektów 

infrastrukturalnych 

 

Wzrost odsetka 

osób 

deklarujących 

poprawę 

jakości życia o 

min 10% do 

2023r. 

 Ochrona obiektów 

dziedzictwa 

lokalnego i 

Renowacja i 

udostępnienia 

turystyczne 

Liczba zabytków  i 

obiektów poddanych 

pracom 

Wzrost liczby osób 

odwiedzających  

odrestaurowane 



środowiska różnego rodzaju 

obiektów 

dziedzictwa 

lokalnego 

konserwatorskim 

lub restauratorskim  

zabytki i obiekty 

 Edukacja 

ekologiczna  

Ilość szkoleń Ilość osób które 

podniosły zakres 

wiedzy nt. ochrony 

środowiska z 

pozytywnie zdanym 

testem 

Liczba osób która 

oceniała szkolenie 

jako adekwatne do 

oczekiwań 

Budowa i promocja 

kulturalnej i 

rekreacyjnej oferty 

Krainy Wielkiego 

Łuku Warty 

Wsparcie i 

prezentacje 

zespołów 

ludowych, orkiestr 

dętych oraz 

stowarzyszeń  

Liczba 

doposażonych 

organizacji 

pozarządowych w 

sprzęt i stroje do 

występów 

Wzrost liczby osób 

korzystających z 

oferty kulturalnej i 

rekreacyjnej 

 Imprezy 

kulturalne, 

rekreacyjne i 

sportowe 

promujące Krainę 

Wielkiego Łuku 

Warty 

Liczba 

zorganizowanych 

imprez 

promocyjnych 

 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee    

Wskaźniki oddziaływania, rezultatu i produktu dla realizacji operacji w ramach LSR 

1.0 Cel ogólny Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy 

1.1 Cel szczegółowy Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 



  Wskaźniki oddziaływania dla celu 

ogólnego  

Jednostka 

miary  

 

stan 

początkowy 

2016 rok  

Plan 

2028 rok 

Źródło danych/sposób 

pomiaru  

 

W.1.0 Wzrost odsetka mieszkańców deklarujących poprawę  

dostępu do rynku pracy . 

% 0 10 Badanie własne. Ankieta 

  Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych  

 

Jednostka 

miary  

 

stan 

początkowy 

2016Rok  

Plan 

2023 rok 

Źródło danych/sposób 

pomiaru  

 

W.1.1 Ilość utworzonych miejsc pracy etat 0 66 Deklaracja ZUS od 

Beneficjentów 

Przedsięwzięcia  

 

Grupy docelowe  

 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, 

operacja własna, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.)  

 

Wskaźniki produktu  

 

Nazwa Jednostka 

miary  

 

Wartość Źródło 

danych/sposób 

pomiaru  

 

początkowa  

2016 rok  

końcowa 

2023  

1.1.1 Zakładanie 

działalności 

gospodarczych 

Grupa 

defaryzowana(o

soby 

długotrwale 

bezrobotne, o 

niskich 

kwalifikacjach, 

do 25 roku 

życia, kobiety), 

mieszkańcy 

obszaru LGD, 

rolnicy rolnicy 

oraz ich 

małżonkowie i                 
domownicy  

Konkurs Działalność 

gospodarcza 

szt 0 56 CEIDG wydruk,  

1.1.2 Rozwijanie 

przedsiębiorczość i  

mieszkańcy 

obszaru LGD, 

Konkurs Zmodernizo

wane  i 

szt 0 10 Ankieta 

monitorująca.  



dywersyfikacja 

źródeł dochodu 

przedsiębiorcy, 

rolnicy ich 

małżonkowie i 

domownicy 

utworzone 

przedsiębiors

two 

Informacja od 

beneficjentów 

operacji. 

 Suma  

2.0 Cel ogólny Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców 

2.1 Cel szczegółowy Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki, kultury i rekreacji  

2.2  Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska 

2.3 Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty 

 Wskaźniki oddziaływania dla celu 

ogólnego  

Jednostka miary  

 

stan 

początko

wy 2016 r 

Plan 

2028 rok 

Źródło danych/sposób pomiaru  

 

W.2.0 Wzrost odsetka osób deklarujących poprawę jakości życia 

o min 10% do 2028r 

% 0 10 Ankieta, badanie własne 

 Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych  

 

Jednostka miary  

 

stan 

początko

wy 

2016rok  

Plan 

2023 rok 

Źródło danych/sposób pomiaru  

 

W.2.1 Wzrost liczby osób korzystających ze zmodernizowanych 

obiektów. 

osoby 0 500 Ankieta monitorująca.  Informacja 

od beneficjentów operacji 

Liczba osób korzystających z nowo wybudowanych 

obiektów infrastrukturalnych 

osoby 0 300 

W.2.2 Wzrost liczby osób odwiedzających  odrestaurowane 

zabytki i obiekty 

osoby 0 100 Ankieta monitorująca.   Informacja 

od beneficjentów operacji 

Ilość osób które podniosły zakres wiedzy nt. ochrony 

środowiska z pozytywnie zdanym testem 

osoby 0 90 Rejestr wydanych zaświadczeń dl 

osób które uzyskały zaświadczenie 

z pozytywnie zdanym testem 

W.2.3 Wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej i 

rekreacyjnej 

osoby 0 500 Ankieta monitorująca.  Informacja 

od beneficjentów operacji. 

Sprawozdanie od beneficjentów, 

zdjęcia, 

Przedsięwzięcia  

 

Grupy docelowe Sposób 

realizacji 

(konkurs, 

Wskaźniki produktu  

 



projekt 

grantowy, 

operacja 

własna, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacja)  

Nazwa Jednostka 

miary 

Wartość Źródło 

danych/sposób 

pomiaru  początkowa  

2016 rok  

końcowa 

2020  

2.1.1 Budowa, 

przebudowa, 

remont i 

uatrakcyjnienie 

obiektów 

infrastruktury  

lokalnej w tym 

małej 

architektury, 

ścieżek 

rekreacyjnych i 

operacji 

ukierunkowanyc

h na innowacje 

 

Organizacje 

pozarządowe nie 

posiadające 

osobowości prawnej z 

możliwością jej 

użyczenia, osoby 

fizyczne, osoby 

prawne, mieszkańcy, 

grupa 

defaworyzowana 

(osoby długotrwale 

bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 

roku życia, kobiety), 

instytucje kultury, z 

wyłączeniem jst 

konkurs, 

projekt 

grantowy, 

projekt 

współpracy 

Nowe, 

zmodernizowan

e i doposażone 

obiekty 

infrastruktury 

lokalnej. 

szt 0 118 Ankieta 

monitorująca.  

Informacja od 

beneficjentów 

operacji. 

Sprawozdanie od 

beneficjentów, 

zdjęcia, 
 Ilość nowych 

lub 

zmodernizowan

ych lub 

doposażonych 

obiektów 

ukierunkowanyc

h na innowacje 

szt 0 6 

Ilość 

kilometrów 

ścieżek 

rekreacyjnych 

kilometry 0 10 

liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

sztuki 0 2 Umowa partnerska. 

Lista obecności, 

zdjęcia 

2.2.1 Renowacja i 

udostępnienia 

turystyczne 

różnego rodzaju 

obiektów 

mieszkańcy obszaru 

LGD,  organizacje 

pozarządowe, osoby 

prawne,  

 

konkurs,  Liczba 

zabytków 

poddanych 

pracom 

konserwatorski

sztuki 0 10 Ankieta 

monitorująca.  

Informacja od 

beneficjentów 

operacji, zdjęcia,. 



dziedzictwa 

lokalnego 

 m lub 

restauratorskim  

Sprawozdanie od 

beneficjentów,  

2.2.2 Edukacja 

ekologiczna 

Mieszkańcy, obszaru 

LGD,  grupy 

defaworyzowane 

(osoby długotrwale 

bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 

roku życia, kobiety) 

Aktywizacja Ilość osób które 

podniosły 

zakres wiedzy 

nt. ochrony 

środowiska z 

pozytywnie 

zdanym testem 

osoby 0 90 Lista obecności 

2.3.1 Wsparcie i 

prezentacje 

zespołów 

ludowych, 

orkiestr dętych 

oraz 

stowarzyszeń  

 

mieszkańcy obszaru 

LGD,  organizacje 

pozarządowe, osoby 

prawne, grupy  

defaworyzowane 

(osoby długotrwale 

bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 

roku życia, kobiety), 

instytucje kultury 

 projekt 

grantowy,  

Liczba 

doposażonych 

organizacji 

pozarządowych 

w sprzęt lub 

stroje do 

występów 

 

sztuki 0 18 Ankieta 

monitorująca.  

Informacja od 

beneficjentów 

operacji. 

Sprawozdanie od 

beneficjentów, 

zdjęcia, 

2.3.2 Imprezy 

kulturalne, 

rekreacyjne i 

sportowe 

promujące 

Krainę 

Wielkiego Łuku 

Warty 

mieszkańcy obszaru 

LGD,  organizacje 

pozarządowe, osoby 

prawne, grupy  

defaworyzowane 

(osoby długotrwale 

bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 

roku życia, kobiety), 

instytucje kultury 

 

projekt 

grantowy, 

projekt 

współpracy, 

Aktywizacja 

Liczba 

zorganizowanyc

h imprez 

 

sztuki 0 54 Ankieta 

monitorująca.  

Informacja od 

beneficjentów 

operacji. 

Sprawozdanie od 

beneficjentów, 

zdjęcia, 

liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

sztuki 0 1 Umowa partnerska. 

Lista obecności, 

zdjęcia 

 Suma 336 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee



Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustalania kryteriów wyboru 

 

Procedura wyboru operacji przez LGD w tym przyjęte lokalne kryteria wraz z opisem 

procedury ich zmiany oraz zasady regulujące kwestie wyboru i oceny operacji w ramach 

LSR, procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych  wraz  

z opisem sposobów rozliczania grantów, monitorowania i kontroli zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia 1303/2013 oraz Ustawy o rozwoju lokalnym - Ustawa z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) przedłożony 

będzie do oceny samorządu województwa razem  ze strategią podczas konkursu na wybór 

LSR. Po ich zaakceptowaniu, będzie stanowił załącznik do umowy ramowej zawartej  

po wybraniu LSR do realizacji. Procedury określają sposób postępowania dla operacji 

indywidualnych oraz projektów grantowych  LGD. 

Opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury  oraz obiektywnych kryteriów 

wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 

50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór operacji w drodze procedury pisemnej. Rada 

oceniając wnioski o dofinansowanie otrzyma narzędzie, za pomocą którego w sposób prosty, 

nie budzący wątpliwości i sprawnie  dokonała och wyboru do realizacji LSR. 

Zapewnienie transparentności LGD zarówno dla jej członków i partnerów, jak i potencjalnych 

beneficjentów już na etapie opracowania LSR było jedną z ważniejszych kwestii, z jaką 

musiano zmierzyć się w pracach nad tworzeniem strategii rozwoju LGD Krainy Wielkiego 

Łuku Warty na lata 2016-2023. 

1. Zakres procedur  

Na potrzeby realizacji niniejszej LSR opracowano dwie procedury (załącznik do wniosku 

o wybór LSR): dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów 

indywidualnych dla beneficjentów innych niż LGD oraz dla projektu grantowego. 

Procedury w czytelny sposób opisują kolejne etapy prowadzenia naboru wniosków  

od momentu przekazania informacji od Urzędu Marszałkowskiego o planowanym 

konkursie aż do momentu przekazania ocenionych przez Radę wniosków wraz z listami 

rankingowymi z uwzględnieniem procedury w zakresie wniesienie protestu zgodnie  

z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.Procedura uwzględnia 

wszystkie zobowiązania wskazane w takich dokumentach jak: rozporządzenie 

45Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r., ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 

poz. 349)., ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz. U. poz. 349), ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 

2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 



lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Wiejskich  

na lata 2014-2020. Odrębnym dokumentem opracowanym na potrzeby prawidłowej 

realizacji LSR jest książka procedur, która szczegółowo opisuje obsługę naborów 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji projektu grantowego. Z uwagi  

na fakt, iż projekt grantowy jest nowym narzędziem do realizacji LSR, za którego 

prawidłową realizację w całości odpowiada LGD, pojawiła się konieczność szerokiego 

opisania wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą się zdarzyć na poszczególnych 

etapach realizacji takiego projektu stanowiąc  instrukcję postępowania zarówno dla Biura 

LGD jak jej organu decyzyjnego. Opisane są w niej wszystkie etapy realizacji projektu 

grantowego od ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach projektu grantowego do 

podpisania umowy o powierzenie grantu, kontroli i monitoringu i ostatecznego rozliczenia 

zadania grantowego przez grantobiorcę. 

Kluczowe kwestie uwzględnione w  procedurach LGD, opracowane na potrzeby realizacji 

LSR mające na celu zagwarantowanie prawidłowości wyboru operacji zostały opracowane 

na podstawie doświadczeń z wdrażania LSR w latach 2007-2013 i z wykorzystaniem  

metod   partycypacji społecznej. Zespół roboczy przygotował wstępne założenia procedur 

poddając je konsultacjom społecznym w celu wypracowania niedyskryminujących metod 

wyboru operacji uwzględniające:  

1) Sposób udostępniania procedur do wiadomości publicznej. (na stronie internetowej 

LGD, oraz instytucji współpracujących- zgodnie z planem komunikacji) 

2) Zapewnienie parytetu w poszczególnych głosowaniach organu decyzyjnego, 

gwarantującego, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków 

do dofinansowania, pochodzi od członków, którzy nie są przedstawicielami sektora 

publicznego. To ograniczenie nie dotyczy więc jedynie przedstawicieli władz 

publicznych ale ma wymiar szerszy, czyli uwzględniać będzie również inne podmioty 

publiczne zgodnie z definicją z rozdziału I, z części 3.2 „Reprezentatywność  LGD”, 

oraz rejestr grup interesu.  

3) Przejrzysty podział zadań i zakres odpowiedzialności poszczególnych organów LGD 

w procesie oceny z uwzględnieniem przepisów prawa (regulaminy wewnętrzne – 

Rady Programowej, organów stowarzyszenia i procedury wyboru operacji).  

4) Zapewnienie stosowania tych samych kryteriów w całym procesie wyboru w ramach 

danego naboru oraz sformułowanie mierzalnych i zrozumiałych kryteriów. 

5) Organizacja naborów wniosków przy uwzględnieniu minimalnych wymogów 

określonych przepisami prawa.  

6)  Sposób oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji do dofinansowania, w tym 

postępowania w przypadku, gdy kilka operacji otrzymało jednakową liczbę punktów, 

a limit dostępnych środków nie pozwala na dofinansowanie wszystkich oraz podejścia 

do oceny według jakościowych kryteriów.  

7)  Zasady w zakresie określania kwoty wsparcia dla danej operacji.  

8) Zasady w zakresie określania kworum i systemu głosowania np. bezwzględną 

większością głosów albo zwykłą większością oraz konsekwentne stosowanie 

wskazanego przez siebie sposobu.  



9) Sposób informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu (w tym 

warunki i sposób wniesienia protestu, termin na jego wniesienie zgodnie z przepisami 

art. 22 ustawy o RLKS).  

10) Pisemne deklaracje i oświadczenia o zachowaniu bezstronności.  

11) Wyłączenia gdy członek/reprezentant członka organu decyzyjnego jest 

wnioskodawcą, reprezentuje wnioskodawcę, zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą 

stosunek bezpośredniej podległości służbowej, jest z nim spokrewniony, lub jest osobą 

fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem 

reprezentowanym przez wnioskodawcę.  

12)  Publikowanie protokołów z posiedzeń organu decyzyjnego zawierających informacje 

o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie 

dotyczy.  

2. Lokalne kryteria wyboru projektów/operacji- kryteria będą miały zastosowanie  

do      wszystkich projektów prowadzonych w ramach każdego przedsięwzięcia LSR. 

Kryteria wyboru operacji  zostały opracowane na podstawie diagnozy obszaru  w celu   

osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu. Kryteria wyboru wraz  

z opracowaniem zasad stanowiły jeden z kluczowych etapów opracowania LSR i obydwa 

procesy były przeprowadzanie równolegle przy włączeniu społeczności lokalnej w proces ich 

tworzenia wykorzystując cztery metody partycypacji społecznej. W końcowej fazie tworzenia 

kryteriów zespół roboczy na spotkaniu przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy 

wypracował ostateczna wersję kryteriów wyboru operacji oraz przyznanych im wartości 

punktowych,  określające kryterium minimum-maksimum otrzymanych punktów . Preferuje 

się, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku na konkurs skonsultował poprawność 

napisanego wniosku w biurze LGD. Wskazane jest, aby fundusze unijne skierowane były  

na społeczność lokalną, wpływając jednocześnie na ich rozwój, kwalifikacje, zainteresowania 

i jednocześnie stworzenie oferty zagospodarowania czasu wolnego. Jednym z głównych 

założeń LSR są działania skierowane na grupy defaworyzowane (Diagnoza Rozdz. III - 

kobiety, długotrwale bezrobotni, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku 

życia). Dąży się do tego, aby osoby z tej grupy uzyskały odpowiedni poziom statusu 

społecznego. 

Operacje powinny zapewniać zintegrowanie podmiotów, tj. operacja będzie realizowana 

przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów 

wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie 

zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki 

obszaru, miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, 

historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji 

realizowane będą cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się 

uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne 

związki i wzajemnie na siebie oddziaływać- przedsięwzięcie wpisuje się w min. 1 cel ogólny  

i 1 cel szczegółowy. Premiowane będą operacje, których realizacja przyczyni się  

do pobudzenia aktywności mieszkańców i zwiększenia ich więzi z miejscem zamieszkania. 

Celem danego kryterium jest skierowanie środków finansowych na operacje, które 

przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich w tym samozatrudnienia. 

Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie produktu, technologii, 



technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym obszarze. 

Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą innowacyjne,  

w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym 

obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których innowacyjność projektu będzie 

dotyczyła jak największego obszaru. Preferowane będą operacje ukierunkowane na ochronę 

środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji została zapisana w regulaminie Rady  i otwiera 

możliwość wpływu na ich brzmienie zarówno członkom LGD jak i potencjalnym  

beneficjentom. Kryteria wyboru operacji są ściśle powiązane z wnioskami z analizy SWOT 

oraz diagnozą obszaru oraz zakresem wsparcia dla grup defaworyzowanych. 

 

Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR. 

Podejście innowacyjne rozpatrujemy w kilku wymiarach - oddolne partnerskie podejście do 

rozwoju obszaru realizowane przez LGD, polegające na opracowaniu przez społeczność 

wiejską LSR oraz realizacja wynikających z niej projektów są w obrębie działania LGD 

innowacyjne w odniesieniu do wymiaru lokalnego. Przekazanie społeczności lokalnej 

kompetencji w zakresie możliwości decydowania o tym , co dla rozwoju danego obszaru jest 

najważniejsze, jest nowym sposobem angażowania mieszkańców w proces rozwoju. 

Innowacyjne podejście w ramach LSR, przede wszystkim wyraża się we wdrożeniu jej przez 

trzy sektory. Zaproponowane w strategii przedsięwzięcia do realizacji wiążą się  

z równoczesnym i szerokim wykorzystaniem wszystkich zasobów, tj. przyrodniczych, 

kulturowych, historycznych, finansowych i ludzkich. Istotnym jest, że dotychczas partnerzy 

lokalni swoje cele realizowali w rozproszeniu i z różnym skutkiem.  

 

3.Formy wsparcia  operacji w ramach LSR 

1) operacje realizowane indywidualnie w ramach naborów wniosków składanych przez 

beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie 

przedkładanych do weryfikacji do SW.  W ramach tego typu pomoc będzie przyznawana 

na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, wspierania współpracy między 

podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, 

zachowania dziedzictwa lokalnego. Pomoc w ramach tego typu operacji skierowana jest 

do osób fizycznych i osób prawnych spełniających kryteria dostępu określone  

w rozporządzeniu Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie  

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020. Na projekty związane z podejmowaniem 

działalności gospodarczej maksymalna wysokość pomocy wynosi do 100 tys. złotych oraz  

w wysokości 100 %  

kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach do 300 tys. złotych w formie 

refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych .  

 

2) projekty grantowe – zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym jest operacją, 

której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, 

zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu 



powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu 

tej operacji wg procedur wyboru operacji w ramach LSR. 

Projekty grantowe skierowane są do organizacji pozarządowych w tym organizacji nie 

posiadających osobowości prawnej z możliwością jej użyczenia i grup defaryzowanych 

(osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, do 25 roku życia, kobiety), 

instytucje kultury, z wyłączeniem jst. W ramach tego typu projektów, pomoc będzie 

przyznawana na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, budowy lub 

przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej i promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Maksymalna kwota wsparcia do 50 tys.zł na jednego beneficjenta podczas jednego nabory  

i do 100 tys.zł w całym okresie finansowania oraz w wysokości od 90% do 100% 

refundacji kosztów kwalifikowanych. 

 

3) projekty współpracy 

Planuje się do realizacji trzy projekty współpracy, w tym jeden o zasięgu 

międzynarodowym. Planowany do realizacji międzynarodowy projekt współpracy będzie 

miał na celu wsparcie kształtowania postaw przedsiębiorczości u młodych osób, 

pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Projekt zakłada zdobycie wiedzy  

o budownictwie pasywnym i korzystaniu z OZE. Planuje się zorganizowanie warsztatów, 

szkoleń oraz wyjazdu studyjnego skierowanego głównie do przedstawicieli grup 

defaworyzowanych, ale także do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz JST, 

którzy na co dzień mają do czynienia z realizacją LSR. Podczas wizyty studyjnej zostanie 

zorganizowana konferencja podzielona na bloki tematyczne. W czasie wizyty uczestnicy 

wezmą również udział w targach kontaktów oraz w warsztatach, podczas których małe 

międzynarodowe grupy robocze wypracują wspólne koncepcje współpracy 

międzysektorowej. Wydarzenie będzie miało na celu wymianę dobrych praktyk między 

Polską a Szwecją, przeniesienie ich na lokalne środowisko w swoim kraju, 

uatrakcyjnianie oraz ulepszenie ich przez lokalne społeczeństwo. Celami projektu są:          

- wytyczenie właściwego kierunku wspólnych działań polskich i szwedzkich LGD, 

- ochrona klimatu, w tym zagadnienia energetyki obywatelskiej, zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii oraz popularyzowanie operacji ukierunkowanych  

na innowacje . 

 

 Z kolei głównym celem projektu współpracy regionalnego z sąsiednimi lokalnymi 

grupami działania będzie podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów działania 

partnerów poprzez wspólną promocję i rozwój infrastruktury na potrzeby rekreacji, 

kultury i turystyki. Wskaźniki produktu i rezultatu realizacji operacji planowanych  

do osiągnięcia w wyniku realizacji LSR zawiera tabela Matryca logiczna powiązań 

diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników. 

 

VII. Plan Działania 

  Plan Działania zaplanowano na bazie ścisłych powiązań  z logiką realizacji LSR opisaną  

w rozdziale dotyczącym celów i wskaźników w LSR mając na uwadze, że cele ogólne  



i szczegółowe osiągane będą w dłuższym okresie, zaś wskaźniki produktu mogą być 

mierzone bezpośrednio po zrealizowaniu operacji. 

Szczegółowe wskazanie harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników produktu (w 

przedziałach czasowych) dla określonych w strategii przedsięwzięć, co w konsekwencji 

przełoży się na osiągnięcie celów przedstawiono w załączniku nr 3 do LSR.  

Harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników pokazuje czas realizacji kluczowych 

efektów wdrażania LSR obejmuje następujące okresy kluczowych efektów wdrażania LSR – 

„kamieni milowych” 2016-2018 , 2019-2021,  2022-2023  oraz narastająco dla rozliczenia 

całego procesu wdrażania LSR  2016-2023.  

Szacując możliwości realizacji poszczególnych wskaźników produktu w poszczególnych 

przedziałach czasowych,  za przedsięwzięcie związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc 

pracy uznaje się przedsięwzięcie, dla którego określono wskaźnik produktu w postaci 

utworzenia nowego miejsca pracy i/lub utrzymania miejsca pracy. 

Szacując możliwości realizacji poszczególnych wskaźników produktu w poszczególnych 

przedziałach czasowych, przyjęto, iż wartości przyjęte w ramach kamieni milowych, nie będą 

niższe od wartości określonych na poziomie przepisów krajowych dotyczących minimalnych 

osiągnięć w zakresie budżetu i wskaźników produktu w określonym czasie. 

VIII. Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

na lata 2014-2020 

 

Zaplanowany budżet oparto na analizie powiązania budżetu z celami LSR, przeznaczając po 

50% środków na realizację dwóch celów ogólnych tj. Tworzenie potencjału dla rozwoju 

lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy oraz  Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie 

standardu życia mieszkańców. W kosztach bieżących i aktywizacji zaplanowano działania 

animacyjne wynikające z Planu Komunikacji opisanym w Rozdz. X i zał. Nr 5 do LSR. 

Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań: 

Budżet LSR na lata 2014-2020 

Zakres wsparcia  

 

Wsparcie finansowe (PLN)  
 

PROW  

 

Razem EFSI  

 

Realizacja LSR 

 (art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013)  

13 000 000 13 000 000 

Współpraca 

 (art. 35 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia nr 1303/2013)  

260 000 260 000 

Koszty bieżące i aktywizacja 

(art. 35 ust. 1 lit. d i e 

rozporządzenia nr 1303/2013)  

2 650 000 2 650 000 

Razem 15910000 15910000 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee 



X. Plan komunikacji 

Niniejszy dokument przygotowany został w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy ze 

spotkań konsultacyjnych i aktywizujących na podstawie dyskusji i  badań ankietowych oraz 

ewaluacji własnej LGD.  

Cel strategiczny-główny 

 Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację LSR poprzez skuteczną 

(obustronną) komunikację. Zapewnienie maksymalnego i efektywnego wykorzystania 

środków EFRROW w latach 2014-2020 z działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 

ramach inicjatywy LEADER” poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku Funduszy 

Europejskich na terenie wdrażania LSR „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Bieżące 

informowanie o stanie realizacji LSR, w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników,  

systematyczne rozwijanie potencjału społeczności lokalnych(aktywizacja, integracja) do 

świadomego osiągnięcia celów Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.   

1. Cele szczegółowe 

1) Zapewnienie stałego, bezpośredniego dostępu do szczegółowych informacji na temat 

możliwości i zasad udzielania pomocy, a w szczególności do: 

a) opisu procedur stosowanych przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie 

pomocy, 

b) warunków i kryteriów kwalifikacji przy wyborze i ocenie projektów, 

c) opisu procedur administracyjnych, których należy przestrzegać przy ubieganiu  

się o dofinansowanie projektu oraz o obowiązkach beneficjentów 

wynikających z przyznania pomocy 

2) Zapewnienie stałego, bezpośredniego dostępu do informacji o stopniu realizacji  LSR 

oraz osiąganych rezultatach, instytucjom zaangażowanym w realizację strategii, oraz 

systematyczne rozwijanie potencjału społeczności lokalnych(aktywizacja, integracja) 

do świadomego osiągnięcia celów LSR „Kraina Wielkiego Łuku Warty” poprzez : 

a) zwiększenie poziomu współpracy partnerskiej oraz zaangażowania 

mieszkańców, partnerów i interesariuszy LGD,  

b) bezpośrednie formy przekazu (festyny, pikniki, konferencje) oraz promocja 

dobrych praktyk i wizualizacja PROW 2014-2020, 

c) identyfikacja bieżących problemów komunikacyjnych, 

d) bieżące informowanie o stanie realizacji LSR, w tym o stopniu osiągania 

celów i wskaźników. 



1. 2. Opis planowanych  działań komunikacyjnych oraz sposób ich realizacji  

1) Strona internetowa oraz promocja na portalach społecznościowych - w ramach portalu 

LGD www.krainawarty.pl będą funkcjonować zakładki dotyczące PROW 2014-2020. 

W serwisie znajdują się informacje dotyczące działalności LGD, działania PROW 

2014-2020, m.in. aktualności, założenia programowe, legislacja krajowa i unijna, 

ogłoszenia o naborach wniosków, informacje o prowadzonych działaniach, 

szkoleniach, dane teleadresowe itp.   

Realizacja celu strategicznego i szczegółowego 1.1. oraz 1.2. 

2) Media 

Promocja i informacja w środkach masowego przekazu poprzez kampanie radiowe, 

prasowe i telewizyjne.  

Realizacja celu strategicznego i szczegółowego 1.1. oraz 1.2. 

3) Działania informacyjno-doradcze 

Pracownicy biura, znajdującego się w Osjakowie, ul, Wieluńska 11 mają za zadanie 

przekazywać zainteresowanym osobom wszelkie informacje dotyczące PROW 2014-2020  

za pomocą listu, telefonu, faxu, drogą elektroniczną lub podczas bezpośredniego spotkania  

do którego będzie wykorzystana karta weryfikacji doradztwa wraz z ankietą badającą poziom 

satysfakcji z udzielonego poradnictwa.  

Realizacja celu strategicznego i szczegółowego 1.1. oraz 1.2. 

4) Ulotka, folder 

W celu zapewnienia jak najszerszych i zróżnicowanych działań informacyjnych 

zaplanowano wydanie ulotki zawierającej opis preferowanych operacji w największym 

stopniu realizujących wdrażanie LSR. Planowane wydanie folderu zawierającego opis 

specyfiki obszaru i zadań do rozwoju gospodarczego, w tym przeciwdziałaniu ubóstwu  

i wykluczeniu społecznemu oraz  grup dla których skierowane są przedsięwzięcia, przyczyni 

się do przekazania informacji o założeniach LSR regionu Krainy Wielkiego Łuku Watry. 

Wydane materiały będą rozdawane bezpłatnie na spotkaniach, konferencjach, imprezach 

plenerowych oraz w siedzibie biura LGD. 

Realizacja celu strategicznego i szczegółowego 1.1. oraz 1.2. 

5)  Szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne, konferencje 

 Planowane jest prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych dla potencjalnych 

beneficjentów, pracowników biura, Zarządu i Rady Programowej. Podczas ww. spotkań 

przekazywane są wszelkie informacje dotyczące założeń programowych wdrażanych działań, 

legislacji krajowej i unijnej oraz inne informacje na życzenie zainteresowanych. Ponadto  

na szkoleniach przekazywane są informacje, które będą pomocne beneficjentom, 

poszczególnym adresatom-interesariuszom podczas ubiegania się o pomoc. Na zaproszenie 

zainteresowanych osób pracownicy LGD będą uczestniczyć w roli prelegenta w szkoleniach, 

spotkaniach i konferencjach dotyczących PROW 2014-2020 organizowanych w biurze LGD 

lub w ich siedzibach. W przypadku grup defaryzowanych  ze względu na dostęp do rynku 

pracy spotkania odbywać się będą w  instytucjach tj. PUP, UG lub w siedzibie LGD. Aby 

skutecznie dotrzeć do społeczności lokalnych i przekonać ją do aktywnego udziału  



w  realizacji LSR zostanie utworzona sieć Koordynatorów gminnych. LGD będzie 

współpracować z Koordynatorami w zakresie przekazu informacji dla społeczności lokalnej 

lub wyodrębnionych z niej poszczególnych grup adresatów-interesariuszy dotyczące m.in. 

przeprowadzania naborów do wyboru operacji w celu realizacji LSR, wymiany doświadczeń  

i podejmowania współpracy przy projektach, a także omówienie najczęściej występujących 

problemów w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy, rozliczeń do wniosków 

o płatność, sprawozdawczość oraz udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Podczas szkoleń/spotkań przekazywane będą informacje dotyczące realizacji projektów 

wpływających na ochronę środowiska, przeciwdziałaniu zmian klimatu i innowacji. 

Realizacja celu strategicznego i szczegółowego 1.1. oraz 1.2. 

6) Działania  aktywizująco integracyjno edukacyjne 

  W celu zapewnienie stałego, bezpośredniego dostępu do informacji, utrzymania 

mobilizacji społecznej, planowane są działania edukacyjne dla społeczności lokalnej podczas  

imprez cyklicznych plenerowych popularyzujące edukację ekologiczną. Działanie ma na celu 

zwiększenie poziomu współpracy partnerskiej oraz zaangażowania mieszkańców, partnerów  

i interesariuszy LGD w realizacje LSR. Działanie  ma na celu również pozyskanie informacji 

czy występują, a  jeśli tak, to w jakim zakresie problemy komunikacyjne.  Podczas takiego 

typu działań nastąpi upowszechnianie informacji dotyczących PROW 2014-2020 wszędzie 

tam, gdzie odbiorca informacji ma możliwość jej zobaczenia,  umieszczany jest odpowiedni 

logotyp Programu wraz z nazwą funduszu, logo Unii Europejskiej, logo LEADER oraz logo 

LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” .  

Realizacja celu strategicznego i szczegółowego 1.1. oraz 1.2. 

7) Ankieta 

  W celu uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej jakości pomocy świadczonej przez 

LGD pod kątem zaangażowania społeczności lokalnej w bieżące wdrażanie LSR, 

przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie, zaplanowano ankietę anonimową 

wypełnianą przez potencjalnych beneficjentów po przeprowadzeniu szkolenia, kampanii 

informacyjnej . Wyniki ankiet  omawiane raz w roku na posiedzeniach Rady Programowej  

i Zarządu posłużą do podjęcia ewentualnych korekt dotyczących sprawnego wykorzystania 

budżetu LSR.  

3. Adresaci działań komunikacyjnych 

1) Społeczność lokalna - mieszkańcy obszarów wiejskich LSR LGD „Kraina 

Wielkiego Łuku Warty”. 

Forma przekazu: Strona internetowa, media, działania  aktywizująco integracyjno 

edukacyjne, szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne, konferencje, ulotka, folder, 

działania informacyjno-doradcze, ankieta, 

2) Beneficjenci: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, jst, 

instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu 

terytorialnego, osoby prawne Grupy defaworyzowane w tym: kobiety, osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach oraz młode poniżej 25 roku życia.  

Forma przekazu: Strona internetowa, media, działania  aktywizująco integracyjno 

edukacyjne, szkolenia, seminaria, spotkania informacyjno- konsultacyjne, konferencje, ulotka, 

folder, działania informacyjno-doradcze, ankieta, 



Zbudowanie stabilnego i efektywnego partnerstwa, sprawna współpraca, utrzymanie 

satysfakcjonującego  kontaktu w ramach tegoż partnerstwa, w tym także z grupami 

defaworyzowanymi  nie jest możliwe bez dobrej, efektywnej obustronnej  komunikacji. 

Szczegółowy plan komunikacji zawierający nazwę działania komunikacyjnego, adresatów, 

środki przekazu, wskaźniki, efekty działań, budżet, zawiera załącznik nr 5 do LSR – Plan 

Komunikacji.  W załączniku uwzględniono również analizę i wnioski zebrane podczas 

działań komunikacyjnych ze społecznością lokalną oraz sposobu ich wykorzystania  

w procesie realizacji LSR  

X. Zintegrowanie 

Cele sformułowane w trakcie opracowywania LSR zostały przeanalizowane pod kątem 

ich zgodności i komplementarności z celami strategicznymi w dokumentach wyższego 

rzędu i są zgodne na poziomie lokalnym, wojewódzkim, krajowym i europejskim.  

Są zbieżne z wszystkimi trzema celami przekrojowymi PROW 2014-2020 tj. ochrona 

środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność. Kryteria wyboru oraz 

wskaźniki LSR zapewniają bezpośrednie osiągniecie wskaźników określonych dla tych 

celów, w szczególności z celem tematycznym Wspólnych Ram Strategicznych CT 9. 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, priorytet ROW 6. Włączenie 

społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 

celem szczegółowy 6B. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich m.in. poprzez: 

tworzenie miejsc pracy i stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom 

dotąd pozostającym bez pracy, a także stworzenie korzystnych warunków do tworzenia 

nowych firm, sprzyjających zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem z rynku pracy. 

Zgodność ze strategicznymi kierunkami działań Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 

2020 w płaszczyźnie horyzontalnej m.in. poprzez: 

1.2. Obszary wiejskie w tym: wspieranie działań na rzecz programu Odnowa Wsi w woj. 

łódzkim, wspieranie działań na rzecz poprawy dostępu do usług kultury i rekreacji,   

2.2. kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy w tym: wsparcie osób zakładających 

własną działalność gospodarczą, promocję elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, 

w tym samozatrudnienia i firm rodzinnych,  

4.1. Rozwój społeczności lokalnych w tym: wspieranie szkoleń promujących postawy pro 

obywatelskie, prospołeczne i proekologiczne, w szczególności wśród młodzieży, wspieranie 

kompetencji liderów społecznych i animatorów działań społeczności lokalnych, wspieranie 

aktywności osób starszych, stymulowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, 

sektorem prywatnym i publicznym, promocję usług świadczonych  przez organizacje 

pozarządowe, wspieranie przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, 

wspieranie akcji, kursów, szkoleń z zakresu umiejętności posługiwania się komputerem 

wśród mieszkańców, uruchamianie stron internetowych, upowszechnianie komunikatorów 

internetowych, 

4.2. Wzmacnianie tożsamości regionalnej w tym: podnoszenie wiedzy historycznej  

o regionie, wspieranie szkoleń animatorów kultury, promocję i wspieranie rozwoju 

twórczości folklorystycznej, w tym szczególnie festiwali, warsztatów rękodzieła ludowego, 



tradycyjnych produktów regionalnych, inicjowanie tworzenia parków kulturowych  

i „żywych” skansenów,  

5.3. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora kultury, sportu, turystyki i rekreacji w tym: 

wspieranie działań na rzecz podnoszenia atrakcyjności i unowocześniania bazy kulturalnej, 

rekreacyjnej, widowiskowej, bazy i infrastruktury turystycznej, w tym szlaków turystycznych, 

zorientowanej na turystykę uzdrowiskową, aktywną i kulturową, wspieranie cyfryzacji 

zasobów i usług turystyki, kultury oraz zasobów dziedzictwa lokalnego, promocję produktów 

turystycznych, wspieranie szkoleń na rzecz podniesienia jakości świadczonych usług kultury, 

turystyki i rekreacji, wspieranie wydarzeń kulturalnych, wspieranie tworzenia sieci 

współpracy podmiotów zaangażowanych w działania kulturalne,  

Zgodność z Programem Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007–2020  

z celami:  

1. Rozwój produktów turystycznych,  

4. Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego,  

Lokalna Strategia Rozwoju ma charakter zintegrowany w obszarze: 

- sektorów życia społeczno-gospodarczego: proponowane przedsięwzięcia zakładają udział 

w ich realizacji przedstawicieli wszystkich trzech sektorów społecznych ze szczególnym 

wzgl. grup de faworyzowanych wykazanych w Rozdz.III 

- sektorów gospodarki: produkty lokalne, przemysłowe, jak i turystyczne będą wytworem 

przedsiębiorców z kilku sektorów gospodarki; zdrowa żywność angażuje rolników, 

przetwórców, transportowców, handlowców itp; 

- wykorzystania lokalnych zasobów: atrakcyjne środowisko naturalne, zabytki oraz 

przyjaźnie nastawione społeczeństwo to potencjał, który właściwie wykorzystany przyczyni 

się do realizacji celów LSR. Przygotowując LSR przeanalizowano zgodność operacji 

mających na celu osiągniecie lokalnych celów i potrzeb, z celami strategicznymi powiatów: 

pajęczańskiego, wieluńskiego, bełchatowskiego i radomszczańskiego  wykazując realizację 

interwencji ukierunkowanych na wyzwania rozwojowe, dostosowane do lokalnych 

uwarunkowań wskazane w celach operacyjnych strategii rozwoju powiatów. 

 Kluczowe kwestie odnośnie zgodności i komplementarności LSR ze strategiami rozwoju 

gmin Działoszyn, Pajęczno, Sulmierzyce, Strzelce Wielkie, Siemkowice, Kiełczygłów, 

Rząśnia, Nowa Brzeźnica, Konopnica, Osjaków, Pątnów i Wierzchlas, Kluki, Szczerców, 

Rusiec, Kleszczów i  Bełchatów, Lgota Wielka i ich planami zagospodarowania 

przestrzennego przyczyniają się do osiągnięcia celów odnośnie inteligentnego, 

zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju. 

 

XI. Monitoring i ewaluacja 

Proces monitoringu i ewaluacji są względem siebie niezależne, choć pozostają w ścisłym 

związku, gdyż dotyczą tych samych zagadnień. Monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii 

Rozwoju są kluczowymi elementami skutecznego procesu jej wdrażania, zapewniającymi 

pozyskanie informacji na temat postępów prowadzonych działań, w głównej mierze 

w kontekście realizacji przyjętych celów strategicznych i operacyjnych. Stanowią 

równocześnie narzędzia kontroli i oceny umożliwiające korektę nieprawidłowości w procesie 

wdrażania LSR i funkcjonowania LGD, poprzez wprowadzenie niezbędnych modyfikacji  

i uaktualnień przy realizacji opracowanej strategii. 



Monitoring realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD” Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

stanowi równoległy do jej wdrażania, ciągły i rutynowy proces wymagający zbierania  

i analizy danych oraz raportowania wyników w określonych przedziałach czasowych. Dla 

sprawnej jego realizacji, przyjmuje się, iż proces monitorowania, z uwagi na charakter 

prowadzonych działań, w sposób ciągły i na bieżąco, prowadzony będzie przez  biuro LGD.  

W odstępach półrocznych pracownicy biura sporządzać będą pisemne sprawozdania  

z realizacji LSR, analizowane i zatwierdzane następnie przez Zarząd. Treść sprawozdań, 

zgodnie z zasadą jawności działania LGD, będzie podawana do wiadomości publicznej  

za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia. 

Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewaluacji będzie Zarząd, uprawniony  

do zlecania jej wykonania pracownikom biura lub ekspertom zewnętrznym. Podobnie, jak  

w przypadku monitoringu, uzyskane wyniki prezentowane będą w formie raportu z badania 

ewaluacyjnego, upubliczniane za pośrednictwem strony www.krainawarty.pl. 

 

Proponowane metody badawcze (narzędzia): wywiady kwestionariuszowe z członkami 

Zarządu LGD, Rady LGD, pracownikami biura LGD, ankiety, wywiady swobodne  

z  wybranymi beneficjentami, ewaluacyjna ankieta telefoniczna, ankieta e-mailowa, wywiad 

zogniskowany (focus group). Badanie ewaluacyjne względem strategii oraz w odniesieniu  

do ram czasowych ujętych w budżecie LSR, LGD planuje: 

 ewaluację mid-term - (2018 r.) – diagnoza stopnia realizacji LSR. Wszystkie zmiany 

kontekstu, niska skuteczność, efektywność czy użyteczność są sygnałami do zmiany 

przyjętych założeń i modyfikacji strategii działania,   

 ewaluację mid-term - (2021 r.)  - diagnoza stopnia realizacji LSR. Wszystkie zmiany 

kontekstu, niska skuteczność, efektywność czy użyteczność są sygnałami do zmiany 

przyjętych założeń i modyfikacji strategii działania, 

 ewaluację ex-post - podsumowująca całość okresu programowania (2023 r.), 

 ewaluację on-going – przeprowadzana w razie potrzeby,  w trakcie wdrażania strategii 

w celu identyfikacji barier realizacji poszczególnych celów. 

Dane źródłowe: 

 Typ ilościowy - dane ilościowe będą pochodziły z wszelkiego rodzaju zestawień, 

sprawozdań, sporządzanych na potrzeby PROW 2014-2020, w tym sprawozdań  

z przebiegu monitoringu LSR i LGD, 

 Typ jakościowy - dane jakościowe natomiast pochodzić będą z analiz opinii, wyników 

obserwacji, ankiety ewaluacyjnej, czyli z zastosowania jakościowych technik 

badawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krainawarty.pl/


Monitoring i ewaluacja 

Elementy 

funkcjonowa

nia i 

wdrażania 

podlegające 

ocenie 

Podmiot 

wykonujący 

badanie 

Źródła danych i metody ich 

zbierania 
Czas i okres dokonywania pomiaru Analiza i ocena danych 

Elementy funkcjonowania LGD podlegające ewaluacji 

Pracownicy 

biura LGD 

Zarząd LGD 

/ Ekspert, 

podmiot 

zewnętrzny  

 

opinia kierownika biura nt. 

podległego personelu, opinia 

Zarządu, opinia  wnioskodawców, 

karta doradztwa, ankieta oceniająca 

jakość doradztwa, sprawozdania z 

realizacji LSR 

 IV kwartał 2018 

(okres objęty pomiarem – III.2016 - III.2018) 

 IV kwartał 2021  

(okres objęty pomiarem – IV.2018 -III.2021) 

 III/IV kwartał 2023 (okres objęty pomiarem - 

cały okres programowania) 

 rzetelne wypełnianie obowiązków 

zgodnie z umową 

 przestrzeganie regulaminu pracy 

biura 

 jakość świadczonych usług 

Organ 

zarządczy, 

decyzyjny 

oraz kontrolny 

Ekspert 

podmiot 

zewnętrzny/ 

Walne 

Zebranie 

Członków 

LGD  

 

listy obecności z posiedzeń  

protokoły z posiedzeń, 

sprawozdania z działalności 

organów, ankiety, wywiady, 

kwestionariuszowe z członkami 

Zarządu, Rady, Komisji 

Rewizyjnej 

 IV kwartał 2018 

(okres objęty pomiarem – III.2016 - III.2018) 

 IV kwartał 2021  

(okres objęty pomiarem – IV.2018 -III.2021) 

 III/IV kwartał 2023 (okres objęty pomiarem - 

cały okres programowania) 

 frekwencja na posiedzeniach 

 realizacja uchwał 

 przestrzeganie regulaminów pracy 

organów 

Realizacja 

zadań w 

ramach 

funkcjonowan

ia LGD, w 

tym ocena 

działalność 

LGD 

Zarząd LGD 

/ Ekspert, 

podmiot 

zewnętrzny / 

Ewaluacja z 

udziałem 

społeczności 

lokalnej 

sprawozdania z realizacji LSR 

wnioski o płatność 

 IV kwartał 2018 (okres objęty pomiarem – 

III.2016 - III.2018) 

 IV kwartał 2021 (okres objęty pomiarem – 

IV.2018 -III.2021) 

 III/IV kwartał 2023 (okres objęty pomiarem - 

cały okres programowania) 

 zakres realizacji oraz stopień 

wydatkowania budżetu w ramach 

LGD 

 opinia społeczności lokalnej nt. 

działań realizowanych przez LGD 

 rozpoznawalność LGD  

 efektywność komunikacji LGD ze 

społecznością lokalną 



Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji 

Realizacja 

LSR, w tym: 

celów, 

przedsięwzięć, 

wskaźników, 

wydatkowania 

budżetu 

 

 

Zarząd 

LGD / 

Ekspert, 

podmiot 

zewnętrzny  

matryca celów LSR, informacje od 

instytucji wdrażającej o zawartych 

umowach oraz wysokości 

wypłaconych środków, zestawienia 

wypłaconych środków, 

sprawozdania z naborów wniosków 

o przyznanie pomocy, 

sprawozdania z działalności organu 

decyzyjnego, ankieta monitorująca 

postęp realizacji LSR, ankiety, 

wywiady swobodne z wybranymi 

beneficjentami, grantobiorcami, 

karty kontrolne grantu 

 IV kwartał 2018 (okres objęty pomiarem – 

III.2016 - III.2018) 

 IV kwartał 2021 (okres objęty pomiarem – 

IV.2018 -III.2021) 

 III/IV kwartał 2023 (okres objęty pomiarem - 

cały okres programowania) 

 stopień realizacji poszczególnych 

celów 

 stopień realizacji wskaźników 

 stopień kontraktowania i 

wydatkowania środków 

 spójność i trafność rozwiązań 

proceduralnych 

 

Realizacja 

naborów , w 

tym: 

harmonogram, 

kryteria 

i procedury 

wyboru 

operacji, 

zainteresowan

ie społeczne 

naborem 

Zarząd 

LGD / 

Ekspert, 

podmiot 

zewnętrzny 

/ Ewaluacja 

z udziałem 

społecznoś

ci lokalnej 

 

sprawozdania z naborów wniosków 

o przyznanie pomocy, 

sprawozdania z działalności organu 

decyzyjnego, strona internetowa  lgd 

– licznik pobrań informacji o 

naborze, karta doradztwa, analiza 

lokalnych kryteriów i procedury 

wyboru operacji, wywiady 

kwestionariuszowe, ankiety z 

członkami Rady 

 IV kwartał 2018 (okres objęty pomiarem – 

III.2016 - III.2018) 

 IV kwartał 2021 (okres objęty pomiarem – 

IV.2018 -III.2021) 

 III/IV kwartał 2023 (okres objęty pomiarem 

- cały okres programowania) 

 zgodność działań z harmonogramem 

  dostępność informacji oraz poziom 

zainteresowania lokalnej 

społeczności  podejmowaniem 

działań w ramach prowadzonych 

naborów 

 jasność, przejrzystość i aktualność 

lokalnych kryteriów wyboru 

Elementy funkcjonowania LGD podlegające monitorowaniu: 

Szkolenia 

realizowane 

przez LGD  

Pracownicy 

biura LGD 

listy obecności ze szkoleń  

ankieta oceniająca 

 na bieżąco  

(sporządzanie raportów w odstępach 

półrocznych)  

 stopień realizacji harmonogramu 

szkoleń 

 frekwencja na szkoleniach 

 jakość świadczonych usług  

Doradztwo 

 

Pracownicy 

biura LGD 

karty doradztwa, ankieta 

oceniająca doradztwo, 

sprawozdania z naborów 

wniosków o przyznanie pomocy, 

 na bieżąco  

(sporządzanie raportów w odstępach 

półrocznych) 

 ilość i jakość świadczonych usług 

doradczych 

 wskaźnik ilości wnioskodawców 

korzystających z doradztwa w 



stosunku do ilości osób 

korzystających z doradztwa w 

ramach naboru 

Zainteresowan

ie 

działalnością 

LGD 

Pracownicy 

biura LGD 

strona internetowa LGD, 

listy obecności ze spotkań 

aktywizacyjnych, 

ankiety kierowane do lokalnej 

społeczności, 

 na bieżąco  

(sporządzanie raportów w odstępach 

półrocznych) 

 licznik wejść na stronę internetową 

 frekwencja na spotkaniach 

aktywizacyjnych 

 efektywność komunikacji LGD ze 

społecznością lokalną 

 stopień realizacji planu komunikacji 

Działalność 

organów LGD 

Pracownicy 

biura LGD 

listy obecności z posiedzeń  na bieżąco  

(sporządzanie raportów w odstępach 

półrocznych) 

 frekwencja na posiedzeniach 

 

Elementy wdrażania LSR podlegające monitorowaniu 

Realizacja 

LSR i budżetu 

LGD 

Pracownicy 

biura LGD 

matryca celów LSR, informacje 

od instytucji wdrażającej o 

zawartych umowach oraz 

wysokości wypłaconych środków, 

zestawienia wypłaconych 

środków, sprawozdania z 

naborów wniosków o przyznanie 

pomocy, ankieta monitorująca 

postęp realizacji LSR, karta 

kontrolna grantu, 

 na bieżąco  

(sporządzanie raportów w odstępach 

półrocznych) 

 stopień osiągania wskaźników 

produktu i rezultatu 

 stopień wydatkowania budżetu na 

funkcjonowanie LGD, projekty 

realizowane przez beneficjentów,  

projekty grantowe, operacje własne, 

projekty współpracy 

Nabory 

wniosków o 

przyznanie 

pomocy 

Pracownicy 

biura LGD 

harmonogram naborów, 

sprawozdania z naborów 

wniosków o przyznanie pomocy, 

karta doradztwa, 

 na bieżąco  

(sporządzanie raportów w odstępach 

półrocznych) 

 zgodność ogłaszania konkursów z 

harmonogramem 

 stopień wykorzystania środków 

 ilość osób korzystających z 

doradztwa 

Projekty 

grantowe 

Pracownicy 

biura LGD 

ankieta monitorująca, karta 

kontrolna grantu, aplikacja 

OMIKRON 

 na bieżąco  

(sporządzanie raportów w odstępach 

półrocznych) 

 zgodność ponoszonych wydatków z 

zestawieniem rzeczowo-finansowym 

 terminowość realizacji  

zadań grantowych 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee 

 



 

Rozdział XII. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

Całościowe wdrażanie LSR jest ukierunkowane na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich 

oraz ograniczenie ubóstwa. Zakłada się, że działanie będzie służyło podnoszeniu kompetencji 

osób z obszaru LSR, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w powiązaniu ze wzrostem 

mobilności zawodowej, a także dywersyfikacji źródeł dochodu oraz rozwojem 

przedsiębiorczości. Prognozuje się również pozytywny, stały, średnio i długookresowy wpływ 

realizacji LSR na klimat i zasoby materialne. Będzie to oddziaływanie zarówno bezpośrednie 

jak i pośrednie, Wynikało ono będzie z wdrażania innowacyjnych, efektywnych  

i energooszczędnych rozwiązań inwestycyjnych. Procesy te będą mieć również pozytywny, 

wpływ na ludzi poprzez poprawę standardów pracy i życia na obszarach wiejskich.  

Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 został  poddany  strategicznej 

ocenie oddziaływania na środowisko z opinią RDOŚ i PWIS. Prognozę oddziaływania  

na środowisko wykonano na poziomie każdego z poddziałań. Zapisy projektu LSR mają 

zbliżony zakres i stopień szczegółowości do powyższego dokumentu, a przeprowadzona dla 

nich ocena uwzględnia wszystkie skutki mogące wystąpić w związku z realizacją LSR  

i dlatego jest to przesłanka do nie kwalifikowania danej LSR do odrębnej oceny. 

Zgodnie z art. 47 i art. 56 w/w ustawy, uzyskaliśmy z RDOŚ w Łodzi  stwierdzenie 

braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dokumentu opracowywanego przez Stowarzyszenie „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

opracowanego  w oparciu o Działanie 19. Leader, zaplanowane do wdrażania w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uwzględnione cechy obszaru 

objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności występujące rezerwaty, obszary 

chronione: Rezerwat Węże, Rezerwat Dąbrowa w Niżankowicach, Rezerwat Mokry Las, 

Rezerwat Hołda, Rezerwat Murowaniec, Rezerwat Łuszczanowice, Załęczański Park 

Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, Działoszyński Zespół 

Przyrodniczo – Krajobrazowy, Osjakowski Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy, Obszar 

Chronionego Krajobrazu – Dolina Widawki, oraz specjalne Obszary Ochrony (SOO) 

wyznaczone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej: Święte Ługi, Załęczański Łuk Warty  

i przeprowadzona dla nich analiza oraz wdrożenie proponowanych rozwiązań powinno 

przyczynić się również do zachowania i poprawy stanu środowiska przyrodniczego   

na obszarach wiejskich. Pozytywny wpływ  dotyczył będzie całego kompleksu ocenianych 

elementów środowiska i realizowany będzie poprzez wszystkie rodzaje oddziaływań. Wobec 

powyższego można prognozować, iż realizacja projektów, w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju, będzie zgodna z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.  

Ze względu na brak szczegółowych parametrów przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak ich 

lokalizacja, typ oraz skala czy też powierzchnia zabudowy inwestycji nie jest możliwe 

wykonanie szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko. Z tego względu niemożliwa 

jest również pełna kwantyfikacja oddziaływań. W szczególności realizacja każdego 

przedsięwzięcia zostanie poprzedzona postępowaniem zapewniającym wybór 

najkorzystniejszych dla środowiska wariantów lokalizacyjnych i technicznych, a także 

wskazaniem właściwych zabezpieczeń środowiska. 

 



 

 

Załącznik nr 1 do LSR -  Procedura aktualizacji LSR 

Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju   

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

Dzięki realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną zaspokojone potrzeby  

i oczekiwania lokalnej społeczności. Celem aktualizacji LSR jest  dostosowanie zapisów  

do wymogów prawnych, zmieniających się uwarunkowań i sytuacji społecznej oraz korekta 

zapisów wynikająca z ewaluacji wdrażania LSR. Podstawą do wprowadzenia aktualizacji  

są działania monitorujące w zakresie realizacji celów ogólnych, szczegółowych oraz  

wskaźników rezultatu i produktu w ramach przedsięwzięć. Wszyscy członkowie LGD, a także 

mieszkańcy obszaru mają możliwość składania wniosków, uwag i propozycji zmian  

w Lokalnej Strategii Rozwoju za pomocą formularza zgłaszanych uwag do LSR 

udostępnionego na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w Biurze LGD. Konieczność 

aktualizacji LSR może również wynikać z zaleceń organów nadzoru i instytucji 

zarządzających. Analiza zgłaszanych uwag  dokonywana jest przez Zarząd, który może 

dodatkowo podjąć  decyzję o zleceniu ekspertom zewnętrznym analizy związanej  

z aktualizacją LSR. W przypadku konieczności dokonania zmian w LSR informacje odnośnie 

procesu aktualizacji podawane są do publicznej wiadomości. W celu uzyskania aprobaty  

od społeczności lokalnej przeprowadzane są konsultacje społeczne, w trakcie których 

prezentowany jest zakres proponowanych zmian. Etapem finalizującym aktualizację jest 

wprowadzenie zmian oraz podjecie przez Zarząd uchwały w sprawie aktualizacji w  LSR. 

Schemat procedury aktualizacji LSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WNISOSKI DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI LSR: 

- organy nadzoru i instytucji zarządzających 

- członkowie LGD 

- mieszkańcy 

- Zarząd 

ZARZĄD: 

- analiza wniosków 

- analiza otoczenia prawnego 

- analiza wytycznych Instytucji 

- ewentualne zlecenie ekspertom analizy związanej z koniecznością 

aktualizacji LSR 

 

 

ZARZĄD: 

- podjecie uchwały w sprawie aktualizacji LSR 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 



Formularz zgłaszanych uwag do LSR 

Imię i nazwisko  

Nazwa reprezentowanego podmiotu  
 

Adres  

Telefon  

Email 
 

Rozdział LSR którego dotyczą 

uwagi 

 

Treść uwagi 

 

Uzasadnienie 

 

 

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

Wielkiego Łuku Warty”, przesłać elektronicznie na emaila lgd@krainawarty.pl bądź  

za pośrednictwem poczty na adres stowarzyszenia ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków. 

 

 

 

 

mailto:lgd@krainawarty.pl


Załącznik nr 2  - Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu 

Procedura dokonywania ewaluacji i monitorowania opracowana przez LGD uwzględnia: 

a) elementy funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji: 

rzetelność i terminowość wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników biura 

LGD, praca i jakość komunikacji wewnętrznej organów zarządczych,  decyzyjnych  

i kontrolnych, efektywność i adekwatność zadań  realizowanych w ramach funkcjonowania 

LGD, opinia w środowisku lokalnym nt. działalności i funkcjonowania LGD, w tym jakość 

świadczonych usług. 

b) elementy wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji:- ocena stanu osiągniętych 

wskaźników dla celów ogólnych i szczegółowych LSR, zasadność ilości przedsięwzięć i ich 

zakresów oraz wskaźników, analiza LSR pod kątem możliwości osiągnięcia założonych 

celów, ocena stanu kontraktowania i wydatkowania środków, analiza spójności i trafności 

rozwiązań proceduralnych wdrażania LSR, harmonogram, kryteria i procedury wyboru 

operacji. 

c) elementy, które lgd zamierza monitorować: - w zakresie realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju wraz z rozpatrywanymi kryteriami: stopień realizacji LSR – poziom 

osiągania przyjętych wskaźników produktu i rezultatu, realizacja budżetu – stopień 

wydatkowania budżetu w ramach przydzielonych środków na funkcjonowanie LGD, 

projektów realizowanych przez beneficjentów, projektów grantowych, operacji własnych oraz 

projektów współpracy, zgodność wydatkowania środków pod kątem osiąganych wskaźników, 

nabory wniosków o przyznanie pomocy -  terminowość (zgodność ogłaszania  konkursów  

z harmonogramem),  stopień wykorzystania środków, liczba osób korzystających z doradztwa 

(konsultacje telefoniczne i w biurze LGD),realizacja projektów grantowych - terminowość 

realizacji poszczególnych zadań grantowych, zgodność ponoszonych wydatków  

z zadeklarowanym zestawieniem rzeczowo-finansowym  operacji. 

           -w zakresie funkcjonowania biura LGD: ocena efektywności szkoleń i doradztwa 

przeprowadzonych  przez pracowników biura LGD w zakresie  realizacji LSR (lista 

obecności i ankieta oceniająca – dot. szkoleń, karty doradztwa, wskaźnik ilości 

wnioskodawców korzystających z doradztwa w stosunku do ilości osób korzystających  

z doradztwa w ramach naboru, ankieta oceniająca - dot. udzielanego doradztwa), 

zainteresowanie działalnością LGD (liczba wejść na stronę LGD), działalność organów LGD 

(frekwencja na posiedzeniach Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej). 

Głównym narzędziem badawczym w procesie monitoringu wdrażania LSR będzie ankieta 

monitorująca, kierowana do wszystkich beneficjentów i grantobiorców operacji  

podejmowanych w ramach  realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Niniejsza ankieta przekazywana będzie 

beneficjentom przez biuro LGD po uzyskaniu informacji od Instytucji Wdrażającej  

o wystawieniu zlecenia płatności, bądź w przypadku projektów grantowych po zatwierdzeniu 

wniosku o płatność złożonego przez realizatora zadania grantowego. Jej wypełnienie będzie 

obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację 

działań za pośrednictwem LGD. Wprowadzając elementy innowacyjności, poza tradycyjną, 

drukowaną formą ankiety będzie możliwość wypełnienia ww. dokumentu w formie e-ankiety, 

posiłkując się w tym celu aplikacją firmy OMIKRON. Ta forma monitoringu usprawni 

kontrolę nad ich wypełnianiem, umożliwiając nam, jako administratorom, śledzenie ilości 



napływających ankiet przy jednoczesnym pozyskiwaniu sumarycznych z nich zestawień. 

Bezpośredni nadzór nad zbieraniem danych  z ww. ankiet sprawować będzie biuro LGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta monitorująca postęp realizacji  

lokalnej strategii rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją Wdrażającą/Stowarzyszeniem 

LGD  beneficjent  zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupy Działania informacji niezbędnych do monitorowania 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. 

Dla każdego zrealizowanego projektu prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety na podstawie danych  

z wniosku i umowy o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność. 

Wypełnioną ankietę w oryginale należy dostarczyć do biura LGD w nieprzekraczającym terminie 14 dni od daty 

jej  otrzymania. 
 

Imię i nazwisko/ 

nazwa Beneficjenta 
 

Adres zamieszkania/ siedziby 

beneficjenta 
 

Nr wniosku nadany przez LGD  

Tytuł operacji  

Okres realizacji operacji 

(od MM-RRRR do MM-RRRR) 
 

Nr umowy o dofinansowanie  

Wnioskowana kwota pomocy (zł)  
Wypłacona kwota 

pomocy (zł) 
 

Data podpisania umowy  
Data otrzymania 

płatności ostatecznej 
 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 

do kontaktu 
 

Adres korespondencyjny osoby 

uprawnionej do kontaktu 
 

Nr telefonu/faxu osoby uprawnionej 

do kontaktu  
 E-mail  

Rok sprawozdawczy  
 

  Cele realizacji operacji: 

Cel ogólny  

Cel szczegółowy  

Przedsięwzięcie  
 

  Wskaźniki realizacji operacji 

Lp. Wskaźnik produktu Wartość 

1   

2   

…   

Lp. Wskaźnik rezultatu Wartość 

1   

2   

….   
 

Problemy w realizacji operacji: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Grupa docelowa realizacji operacji: 

 Przedsiębiorcy        Organizacje pozarządowe   Lokalni liderzy 

 Jednostki administracji publicznej      Organizacje i grupy nieformalne  Rolnicy i domownicy 

 Turyści        Dzieci i młodzież    Seniorzy 

 Osoby niepełnosprawne       Lokalna społeczność    Bezrobotni 

 Kobiety       Mężczyźni     Inne, jakie ………………. 

Oświadczenie 

Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Wielkiego Łuku 

Warty” .Wyrażam zgodę na udostępnienie ankiety instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji. Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych z realizacją niniejszej operacji, zgodnie z przepisami ustawy 

z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach 

związanych z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą. 

Data:        Podpis: 

       



 

 

 

 

 

 

Po przeprowadzonych naborach biuro LGD sporządzać będzie sprawozdania, 

odzwierciedlające rzeczywisty obraz ich przebiegu. 

Wzór sprawozdania: 

 

 

Ponadto z racji prowadzonych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

projektów grantowych, celem kontroli prawidłowego i terminowego ich przebiegu, 

pracownicy LGD dokonywać będą wybiórczych wizytacji w miejscach realizacji 

poszczególnych zadań grantowych. W zakresie ich monitoringu pracownicy biura posiłkować 

się będą kartą kontroli grantu stanowiącą załącznik do procedur wyboru i oceny 

grantobiorców w ramach projektów grantowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………… 
Pieczątka jednostki 

SPRAWOZDANIE Z NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 

NR …………../……… 
(nr kolejny / rok) 

W RAMACH PODDZIAŁANIA 

„WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI  W RAMACH STRATEGII ROZWOJU 

LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” 

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

NA LATA 2014-2020 

Zakres tematyczny naboru  

Nr naboru  

Termin naboru 
/ DD-MM-RRRR  –  DD-MM-RRRR/ 

 

Terminowość ogłaszania naboru  

zgodnie z przyjętym harmonogramem 
     TAK                                      NIE 

Limit dostępnych 

środków   

/zł/ 

 Łączna kwota złożonych 

wniosków 

/zł/ 

 

 

Ilość wniosków: 
Złożonych w terminie naboru Wycofanych 

  

Ilość wniosków 

wybranych do 

dofinansowania przez 

LGD, przekazanych do 

dalszej oceny 

 Wnioskowana kwota 

pomocy operacji wybranych 

do dofinansowania, 

przekazanych do dalszej 

oceny 

 

Procentowe 

wykorzystanie limitu 

 

Ilość osób korzystających 

z doradztwa 

 Ilość wnioskodawców 

korzystających z doradztwa 

 

Załączniki  

 

 

Osoba sporządzająca sprawozdanie   

Data i miejsce sporządzenia 

sprawozdania: 

 Podpis osoby sporządzającej 

sprawozdanie: 

 

 



 
Załącznik nr 3 Plan Działania 

          

  

Lata  2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016- 2023 

P

r

o

g

r

a

m 

Poddziałanie 

/ zakres 

Programu 

Nazwa 

wskaźnika 

Warto

ść z 

jedno

stką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnik

a 

narastają

co 

Planowane 

wsparcie w 

PLN 

Wartoś

ć z 

jednost

ką 

miary 

% 

realizac

ji 

wskaźn

ika 

narastaj

ąco 

Planowane 

wsparcie w 

PLN 

Wartoś

ć z 

jednost

ką 

miary 

% 

realizac

ji 

wskaźn

ika 

narastaj

ąco 

Planowane 

wsparcie w 

PLN 

Razem 

wartość 

wskaźn

ików 

Razem 

planowane 

wsparcie w 

PLN 

Cel Ogólny: I Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy     

Cel Szczegółowy: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

PRO

W   

Zakładanie 

działalności 

gospodarczych 

Liczba 

zarejestrowanych 

działalności  27  48%  2 300 000  26 46%  2 200 000  3 6%  200 000  56  4 700 000 

PRO

W 

 

Realizacja 

LSR  

Rozwijanie 

przedsiębiorczość i  

dywersyfikacja 

źródeł dochodu 

Liczba nowych 

miejsc  pracy  5  50%  1 000 000  3  30%  600 000  2 20%  200 000  10  1 800 000 

 Realizacja 

LSR 

Razem: Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości   3 300 000   2 800 000   400 000   6 500 000     

Razem: Tworzenie potencjału dla 

rozwoju lokalnej gospodarki i 

tworzenia miejsc pracy   3 300 000   2 800 000   400 000   6 500 000     

Cel Ogólny: II Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców 
    

Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki, kultury i rekreacji 

Budowa, 

przebudowa, 

remont i 

uatrakcyjnienie  

obiektów 

Liczba nowych i 

zmodernizowanyc

h obiektów 

infrastruktury  

lokalnej  24 37%   1 200 000  36 54% 1 800 000  6 9%  300 000  66  3 300 000 

 

 Realizacja 

LSR 



infrastruktury  

lokalnej w tym, 

małej 

architektury, 

ścieżek 

rekreacyjnych  i 

operacji 

ukierunkowanych 

na innowacje 

Liczba 

wyremontowanych 

i uatrakcyjnionych 

świetlic        9 100%   300 000        9  300 000 Realizacja LSR 

Liczba 

zagospodarowanyc

h miejsc 

przestrzeni 

publicznej 

ukierunkowanych 

na innowacje 12 100% 600 000       12 600  000 Realizacja LSR 

Liczba 

zagospodarowanyc

h miejsc 

przestrzeni 

publicznej 18  100%  300 000  

 

           18  300 000 

 Projekty 

współpracy 

Razem Rozwój infrastruktury na 

potrzeby turystyki, kultury i rekreacji     2 100 000    2 100 000    300 000    4 500 000     

Cel szczegółowy: Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska 

  

  

Renowacja i 

udostępnienia 

turystyczne różnego 

rodzaju obiektów 

dziedzictwa 

lokalnego 

Liczba 

odrestaurowan

ych obiektów  7 70%   600 000  3 30%  200 000  

 

      10  800 000 

PRO

W 

 Realizacja 

LSR 

Edukacja 

ekologiczna 

Liczba 

przeszkolonyc

h osób  45 50%   10 000  45 50%  10 000        90  20 000 

PRO

W  Aktywizacja 

RAZEM: Ochrona obiektów 

dziedzictwa lokalnego i środowiska    610 000      210 000     

 

   820 000     



Cel szczegółowy: Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty   

Wsparcie i 

prezentacje 

zespołów ludowych, 

orkiestr dętych oraz 

stowarzyszeń  

Liczba 

organizacji 

które 

otrzymały 

wsparcie   9 50%   300 000   9 50%   300 000        18  600 000 

PRO

W 

 Realizacja 

LSR 

Imprezy kulturalne, 

rekreacyjne i 

sportowe promujące 

Krainę Wielkiego 

Łuku Warty 

Liczba działań 

komunikacyjn

ych 12 43% 240 000  12 43% 240 000 4 14% 80 000 28 560 000 

 

Aktywizacja 

Liczba imprez 

promocyjno 

kulturowych  9 33,3%   300 000  9 33,3%   300 000  9 33,3%  300 000  24  900 000 

PRO

W 

 Realizacja 

LSR 

Liczba działań 

informacyjno 

promocyjnych 

z projektów 

współpracy  3  100%  350 000          

  

 3  350 000 

 Projekty 

współpracy 

RAZEM: Budowa i promocja 

kulturalnej i rekreacyjnej oferty 

Krainy Wielkiego Łuku Warty   1 190 000      840 000     380 000     2 410 000     

RAZEM" Rozwój inicjatyw 

lokalnych i podniesienie standardu 

życia mieszkańców   3 900 000    3 150 000    680 000     7 730 000     

Razem    7 200 000    5 950 000    1 080 000     14230 000 

  

Liczba działań wskazanych w planie 

komunikacji 258 48% 75 200 223 42% 82400 56 10% 3000 537 160 600 

 

Aktywizacja  

Funkcjonowanie biura 

 

818 300  

 

818 300  

 

272 800 

 

1 909 400 

 

Koszty bieżące 

RAZEM   8 093 500    6 850 700    1 355 800     16300 000     



Planowany harmonogram naborów 

II półrocze 2016 - 1 800 000 Premie na zakładanie działalności gospodarczych 

                           - 1 000 000 Rozwijanie działalności gospodarczych 

                              - 600 000 Projekty grantowe infrastruktura lokalna 

                              - 300 000 Projekty grantowe ukierunkowane na innowacje 

                              - 300 000 zachowanie dziedzictwa 

I półrocze 2017- 1 700 000 Premie na zakładanie działalności gospodarczych 

                            - 600 000 Projekty grantowe infrastruktura lokalna 

                            - 300 000 Projekty grantowe ukierunkowane na innowacje 

                            - 300 000 zachowanie dziedzictwa 

                           - 300 000 Projekty grantowe promocja obszaru 

                          -  300 000 Projekty grantowe promocja obszaru - imprezy 

II półrocze 2017 – 600 000 Projekty grantowe infrastruktura lokalna 

I półrocze 2018 -  500 000 Premie na zakładanie działalności gospodarczych 

                           - 200 000 zachowanie dziedzictwa 

II półrocze 2018 - 600 000 Projekty grantowe infrastruktura lokalna 

I półrocze 2019  - 500 000 Premie na zakładanie działalności gospodarczych 

                           - 600 000 Rozwijanie działalności gospodarczych 

                           - 900 000 Projekty grantowe infrastruktura lokalna 

                            -300 000 Projekty grantowe miejsca kultury 

                           - 300 000 Projekty grantowe promocja obszaru 

                           - 300 000 Projekty grantowe promocja obszaru 

I półrocze 2020 -  200 000 Premie na zakładanie działalności gospodarczych 

                           - 200 000 Rozwijanie działalności gospodarczych 

                           - 300 000 Projekty grantowe promocja obszaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 do LSR – Budżet 

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU(art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) 

Zakres operacji Kwota (zł) Razem (zł) 

Budowa/przebudowa ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, 

turystycznej i rekreacyjnej 

3 600 000,00 

6 500 000,00 

Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 

zakresie ochrony środowiska  

i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych 

600 000,00 

Promowanie obszaru objętego LSR,  w tym 

produktów i usług lokalnych 
1 500 000,00 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 800 000,00 

Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczych 6 500 000,00 6 500 000,00 

Razem 13 000 000,00 

Realizacja Projektów Współpracy (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)   

Promowanie obszaru objętego LSR,  w tym 

produktów i usług lokalnych 
160 000,00 

260 000,00 Budowa/przebudowa ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, 

turystycznej i rekreacyjnej 

100 000,00 

Razem 260 000,00 

Koszty bieżące i  Aktywizacja  (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)  

 

Koszty bieżące i  Aktywizacja   2 650 000,00 

Razem wysokość wsparcia finansowego PROW w ramach LSR 15 910 000,00 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee 

 

 

 

 

 

 

 

 Wkład 

EFRROW  

 

Budżet państwa  

 

Wkład własny 

będący wkładem 

krajowych środków 

publicznych  

RAZEM  

 

Beneficjenci inni niż 

jednostki sektora 

finansów publicznych  

7 635 600,00 4 364 400,00  12 000 000,00 

Beneficjenci będący 

jednostkami sektora 

finansów 

publicznych(instytucje 

kultury, inne instytucje 

którym jst użyczy 

osobowości prawnej) 

636 300,00  363700,00 1 000 000,00 

Razem  

 

8 271 900,00 4 364 400,00 363 700,00 13 000 000,00 



Załącznik nr 5 do LSR – Plan Komunikacji 

Termin  Cel komunikacji  Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci działania 

komunikacyjnego (grupy 

docelowe)  

Środki przekazu  

I pół 2016 Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o LSR, jej głównych 

celach, zasadach przyznawania 

dofinansowania oraz typach operacji , 

które będą miały największe szanse 

wsparcia z budżetu LSR  

Kampania informacyjna 

nt. głównych założeń LSR 

na lata 2014-2020  

 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w szczególności, 

grupy defaryzowane (osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 roku życia, 

kobiety), przedsiębiorcy,  

  organizacje pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru  

ogłoszenia w siedzibach instytucji 

publicznych (urzędy, GOK) artykuły na 

stronach internetowych oraz portalach społ. 

ulotka LGD, spotkania w tym 

aktywizujące, szkolenia  

II pół 2016 Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o głównych zasadach 

interpretacji poszczególnych kryteriów 

oceny używanych przez radę LGD 

(zwłaszcza kryteriów jakościowych) 

ogłoszenie naborów 

Spotkania nt. zasad 

oceniania i wyboru 

operacji przez LGD  

 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w szczególności 

grupy defaryzowane (osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 roku życia, 

kobiety), przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru 

prezentacje członków organu decyzyjnego 

w trakcie spotkań  

ulotka informacyjna wręczana na spotkaniu  

 

I pół. 2017 Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o LSR, jej głównych 

celach, zasadach przyznawania 

dofinansowania oraz typach operacji , 

które będą miały największe szanse 

wsparcia z budżetu LSR  

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. 

oceny jakości pomocy świadczonej 

przez LGD pod kątem konieczności 

przeprowadzenia ewentualnych korekt 

w tym zakresie (np. dodatkowego 

Kampania informacyjno 

promocyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 2014-

2020  

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez LGD 

na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyznanie 

 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w szczególności 

grupy defaryzowane (osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 roku życia, 

kobiety), przedsiębiorcy,  

  organizacje pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru  

 

artykuły w prasie lokalnej i radio, 

ogłoszenia w siedzibach instytucji 

publicznych (urzędy, GOK, UP)  

artykuły na stronach internetowych oraz 

portalach społ. Ulotka LGD, spotkania, 

szkolenia, konferencja  

 

ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane 

na adresy email wnioskodawców  

folder  LGD  

 



przeszkolenia osób udzielających 

pomocy, np. w zakresie komunikacji 

interpersonalnej) ogłoszenie naborów, 

podsumowanie działań związanych z 

wdrażaniem LSR z poprzedniego roku, 

promocja programu LEADER 

 

pomocy. Badanie nt. 

realizacji celów ogólnych 

i przedsięwzięć LSR  

 

wnioskodawcy w poszczególnych 

zakresach operacji w ramach LSR  

 

II pół. 

2018 

Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o głównych zasadach 

interpretacji poszczególnych kryteriów 

oceny używanych przez radę LGD 

(zwłaszcza kryteriów jakościowych)  

 

Spotkania nt. zasad 

oceniania i wyboru 

operacji przez LGD  

 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w szczególności 

grupy defaryzowane (osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 roku życia, 

kobiety), przedsiębiorcy,  

  organizacje pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru 

prezentacje członków organu decyzyjnego 

w trakcie spotkań, szkoleń, działań 

aktywizujących, stoiskach informacyjnych   

ulotka informacyjna wręczana na spotkaniu  

 

I pół. 2019 Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o LSR, jej głównych 

celach, zasadach przyznawania 

dofinansowania oraz typach operacji , 

które będą miały największe szanse 

wsparcia z budżetu LSR  

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. 

oceny jakości pomocy świadczonej 

przez LGD pod kątem konieczności 

przeprowadzenia ewentualnych korekt 

w tym zakresie (np. dodatkowego 

przeszkolenia osób udzielających 

pomocy, np. w zakresie komunikacji 

interpersonalnej) ogłoszenie naborów , 

podsumowanie działań związanych z 

wdrażaniem LSR z poprzedniego roku, 

promocja programu LEADER 

 

Kampania informacyjna 

nt. głównych założeń LSR 

na lata 2014-2020  

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez LGD 

na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyznanie 

pomocy  

 

 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w szczególności 

grupy defaryzowane (osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 roku życia, 

kobiety), przedsiębiorcy,  

  organizacje pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru  

wnioskodawcy w poszczególnych 

zakresach operacji w ramach LSR  

 

 

artykuły w prasie lokalnej i radio, 

ogłoszenia w siedzibach instytucji 

publicznych (urzędy, GOK, UP)  

artykuły na stronach internetowych oraz 

portalach społ. ulotkaLGD, spotkania, 

szkolenia  

 

ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane 

na adresy email wnioskodawców  

 

II pół. Poinformowanie potencjalnych Spotkania nt. zasad wszyscy potencjalni prezentacje członków organu decyzyjnego 



2019 wnioskodawców o głównych zasadach 

interpretacji poszczególnych kryteriów 

oceny używanych przez radę LGD 

(zwłaszcza kryteriów jakościowych) 

ogłoszenie naborów 

 

oceniania i wyboru 

operacji przez LGD  

 

wnioskodawcy, w szczególności 

grupy defaryzowane(osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 roku życia, 

kobiety), przedsiębiorcy,  

  organizacje pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru 

w trakcie spotkań  

ulotka informacyjna wręczana na spotkaniu  

artykuły w prasie lokalnej i radio, 

ogłoszenia w siedzibach instytucji 

publicznych (urzędy, GOK, UP)  

artykuły na stronach internetowych oraz 

portalach społ. ulotka LGD, spotkania, 

szkolenia  

 

I pół. 2020 Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o LSR, jej głównych 

celach, zasadach przyznawania 

dofinansowania oraz typach operacji , 

które będą miały największe szanse 

wsparcia z budżetu LSR  

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. 

oceny jakości pomocy świadczonej 

przez LGD pod kątem konieczności 

przeprowadzenia  

ewentualnych korekt w tym zakresie 

(np. dodatkowego przeszkolenia osób 

udzielających pomocy, np. w zakresie 

komunikacji interpersonalnej) 

ogłoszenie naborów, podsumowanie 

działań związanych z wdrażaniem LSR 

z poprzedniego roku, promocja 

programu LEADER 

Kampania informacyjna 

nt. głównych założeń LSR 

na lata 2014-2020  

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez LGD 

na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyznanie 

pomocy  

 

 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w szczególności 

grupy defaryzowane (osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 roku życia, 

kobiety), przedsiębiorcy,  

  organizacje pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru  

 

wnioskodawcy w poszczególnych 

zakresach operacji w ramach LSR  

 

artykuły w prasie lokalnej i radio, 

ogłoszenia w siedzibach instytucji 

publicznych (urzędy, GOK, UP)  

artykuły na stronach internetowych oraz 

portalach społ. ulotka LGD, spotkania, 

szkolenia  

 

ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane 

na adresy email wnioskodawców  

 

II pół. 

2020 

Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o głównych zasadach 

interpretacji poszczególnych kryteriów 

oceny używanych przez radę LGD 

(zwłaszcza kryteriów jakościowych)  

 

Spotkania nt. zasad 

oceniania i wyboru 

operacji przez LGD  

 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w szczególności 

grupy defaryzowane (osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 roku życia, 

kobiety), przedsiębiorcy,  

  organizacje pozarządowe i 

prezentacje członków organu decyzyjnego 

w trakcie spotkań ulotka informacyjna 

wręczana na spotkaniu, folder  

 



mieszkańcy obszaru 

I pół. 2021 Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o LSR, jej głównych 

celach, zasadach przyznawania 

dofinansowania oraz typach operacji , 

które będą miały największe szanse 

wsparcia z budżetu LSR, 

podsumowanie działań związanych z 

wdrażaniem LSR z poprzedniego roku, 

promocja programu LEADER 

 

Kampania informacyjna 

nt. głównych założeń LSR 

na lata 2014-2020  

 

 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w szczególności 

grupy defaryzowane (osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 roku życia, 

kobiety), przedsiębiorcy,  

  organizacje pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru  

artykuły w prasie lokalnej i radio, 

ogłoszenia w siedzibach instytucji 

publicznych (urzędy, GOK, UP)  

artykuły na stronach internetowych oraz 

portalach społ. ulotkaLGD, spotkania, 

szkolenia  

 

II pół. 

2021 

Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o LSR, Rozliczaniu 

wniosków o płatność i ankiet 

monitorujących 

Monitoring i ewaluacja, 

Rozliczenie wskaźników i 

stopnia realizacji LSR. 

Zadania z aktywizacji i 

Projektów współpracy 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w szczególności 

grupy defaryzowane(osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 roku życia, 

kobiety), przedsiębiorcy,  

  organizacje pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru 

artykuły w prasie lokalnej i radio, 

ogłoszenia w siedzibach instytucji 

publicznych (urzędy, GOK, UP)  

artykuły na stronach internetowych oraz 

portalach społ. ulotkaLGD, spotkania, 

szkolenia  

 

I pół. 2022 Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o LSR, Rozliczaniu 

wniosków o płatność i ankiet 

monitorujących, podsumowanie działań 

związanych z wdrażaniem LSR z 

poprzedniego roku, promocja programu 

LEADER 

Monitoring i ewaluacja, 

Rozliczenie wskaźników i 

stopnia realizacji LSR. 

Zadania z aktywizacji i 

Projektów współpracy 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w szczególności 

grupy defaryzowane(osoby 

długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, do 25 roku życia, 

kobiety), przedsiębiorcy,  

  organizacje pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru 

artykuły w prasie lokalnej i radio, 

ogłoszenia w siedzibach instytucji 

publicznych (urzędy, GOK, UP)  

artykuły na stronach internetowych oraz 

portalach społ. ulotkaLGD, spotkania, 

szkolenia, folder  

 

I I pół. 

2022 

Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o LSR, Rozliczaniu 

wniosków o płatność i ankiet 

monitorujących 

Monitoring i ewaluacja, 

Rozliczenie wskaźników i 

stopnia realizacji LSR. 

Zadania z aktywizacji i 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy,  

 

artykuły w prasie lokalnej  

ogłoszenia w siedzibach instytucji 

publicznych (urzędy, GOK)  

artykuły na stronach internetowych oraz 

portalach społ.  



Projektów współpracy biuletyn LGD  

spotkania  

 

I pół. 2023 Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców o LSR, Rozliczaniu 

wniosków o płatność i ankiet 

monitorujących 

Monitoring i ewaluacja, 

Rozliczenie wskaźników i 

stopnia realizacji LSR. 

Zadania z aktywizacji i 

Projektów współpracy 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy,  

 

ogłoszenia w siedzibach instytucji 

publicznych (urzędy, GOK, UP)  

artykuły na stronach internetowych oraz 

portalach społ.  

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee



 Zakładane wskaźniki 

1) Kampania informacyjna – ilość działań 

 

Rodzaj działania 

2016 2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

2019 2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

razem 

Strona internetowa 
2 2 2 2 2 2 2 

14 

Artykuł w prasie 1 1 1 1 1 1 1 7 

Reklama w Radio 
3 3 3 3 3 3 3 

21 

Ulotka 1 1 1 1 1 1  6 

Folder 
1   1  1  

3 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee 

2) Szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne, konferencje, imprezy kulturalne 

Rodzaj działania 

2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

razem 

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów 

(30 osób podczas każdego szkolenia) 

2 2 2 2 2   10 

Spotkania dla grup defaworyzowanych  

(20osób podczas spotkania) 

2 2 2 2 1   8 

Szkolenia dla Rady Programowej, Zarządu i 

pracowników biura 

2 2 2 2 2   10 

Spotkania informacyjne - indywidualne 50 80 80 80 50 50 50 440 

Konferencja (100 osób)   1  1 1  3 

Spotkania integracyjne- plenerowe (festyny, 

pikniki edukacyjne-kulturalne (min. 100 osób 

podczas każdego wydarzenia) 

4 

 

4 4 4 4 4 4 28 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee 

 Efekty działań komunikacyjnych 

W wyniku działań komunikacyjnych planuje się przeprowadzanie naborów tematycznych w z 

których 50% wniosków będzie dotyczyło rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc 

pracy, natomiast 30% beneficjentów stanowić będą  grupy defaworyzowane ( kobiety, osoby 



długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby młode poniżej 25 roku życia). 

Razem planuje się przyjęcie 66 wniosków z zakresu rozwijania przedsiębiorczości oraz 

utworzenie 56 miejsc pracy w tym samozatrudnienie.  

Działania komunikacyjne przyczynić się mają do pozyskania grantobirców i podpisania 100 

umów w celu realizacji 16 projektów grantowych.  

Uzyskanie informacji zwrotnej z wykorzystaniem ankiet  badających satysfakcję 

interesariuszy z udzielonego doradztwa i szkoleń przeprowadzanych w LGD zakłada się na 

poziomie 25%,natomiast podczas spotkań poza biurem, imprez, itp., na  poziomie min. 2% 

osób uczestniczących w wydarzeniu. 

 

Planowany budżet na działania komunikacyjne 

 

Rodzaj działania Kwota PLN 

Strona internetowa 6000,00 

Artykuł w prasie 4000,00 

Reklama w Radio 8000,00 

Ulotka, Folder 60 000,00 

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów (grupa 30 osób) 22000,00 

Spotkania dla grup defaworyzowanych  (grupa 20osób) 1600,00 

Szkolenia dla Rady Programowej, Zarządu i pracowników biura 50 000,00 

Spotkania informacyjne - indywidualne 1000,00 

Konferencja (100 osób) 28000,00 

Spotkania integracyjne- plenerowe (festyny i pikniki edukacyjno-

inrormacyjno- kulturalne (min. 100 osób podczas każdego wydarzenia) 

560 000,00 

Razem 740 600,00 

ŹŹrróóddłłoo::  oopprraaccoowwaanniiee  wwłłaassnnee 

 Analiza i wnioski 

 Głównym źródłem pomiaru przepływu informacji dotyczących jakości, rzetelności  

i poziomu działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez LGD „Kraina 

Wielkiego Łuku Warty” będą ankiety. Jakość planowanych efektów a także racjonalne 

wykorzystanie budżetu planu komunikacji monitorowane będzie na etapie ilości złożonych 

wniosków z poszczególnych działań do realizacji LSR. W przypadku niezadawalających  



efektów działań komunikacyjnych  Zarząd podejmie działania korygujące plan komunikacji. 

Pozyskane informacje z ankiet wraz ze stopniem realizacji LSR będą  wykorzystane do 

aktualizacji LSR, procedur czy też zmiany sposobu funkcjonowania poszczególnych organów 

LGD. Wyniki działań w ramach planu komunikacyjnego omawiane będą na konferencjach 

dotyczących wdrażania programu LEADER na terenie działania LGD oraz będą 

upubliczniane na stronie internetowej LGD . Promocja działań związanych z wdrażaniem 

LSR prezentowana będzie w publikacjach i wszelkiego rodzaju spotkaniach organizowanych 

przez LGD. Oddolne partnerstwo społeczności lokalnych zamieszkujących obszary wiejskie 

cechuje chęć  współpracy przy wyznaczaniu celów i priorytetów rozwoju swojego regionu. 

Sprawna współpraca na bazie planu komunikacji, w tym uzgadnianie norm i zasad działania 

przyczyni się do budowania dobrych relacji, wzajemnego zrozumienia i kreowania dobrego 

klimatu współpracy angażując społeczność lokalną z wszystkich sektorów życia społeczno- 

gospodarczego, w proces zrównoważonej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Krainy 

Wielkiego Łuku Warty”.  
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