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WSTĘP 

 

Lokalna Strategia Rozwoju obejmująca swoim zasięgiem trzy gminy powiatu kamieńskiego: 
Wolin, Golczewo i Świerzno, oparta została na Diagnozie Stanu tego obszaru oraz wynikach 
konsultacji przeprowadzonych w trakcie debat strategicznych z udziałem członków Lokalnej 
Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”, lokalnych decydentów, liderów lokalnych, 
organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk twórczych, artystycznych  
i kulturalnych.  

Sformułowane cele ogólne i cele szczegółowe oparte zostały na analizie SWOT i pracy 
zespołu eksperckiego złożonego z przedstawicieli zleceniobiorcy i LGD „Partnerstwo  
w rozwoju”.  

Strategia realizowana będzie przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo  
w rozwoju”, opierające swoją działalność o aktywne zaangażowanie organizacji 
pozarządowych, osób prawnych i fizycznych. W zamierzeniu autorów, LSR ma stać się 
głównym instrumentem wspólnej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, dla 
którego została opracowana. 

Podstawowym przesłaniem tego dokumentu, poza określeniem celów dla obszaru LGD 
„Partnerstwo w rozwoju” jest określenie przedsięwzięć, które w większości staną się 
podstawą do tworzenia poszczególnych operacji, przez które będzie realizowana Strategia. 

Strategia ma charakter otwarty. W okresie jej monitorowania i wdrażania, za zgodą 
wszystkich podmiotów tworzących partnerstwo oraz w obrębie ustalonych form 
podejmowania decyzji o zmianach w instytucji sterującej zarządzaniem tą strategią, zmianom 
mogą ulegać jej poszczególne elementy. 
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1. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO 
JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ  
ZA REALIZACJĘ LSR 

1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego   Rejestru 
Sądowego. 

Dnia 6.03.2008 r. w Wolinie, w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Wolin miało miejsce 
zebranie założycielskie stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo  
w rozwoju”. W zebraniu udział wzięło 31 osób. Uchwała o założeniu stowarzyszenia i jego 
siedzibie w wyniku głosowania jawnego została podjęta jednogłośnie. Siedzibą 
stowarzyszenia jest Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Terenem 
działania stowarzyszenia jest obszar Gminy Wolin, Gminy Golczewo i Gminy Świerzno. 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” działa w oparciu o ustawę z 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawę  
z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz postanowienia Statutu 
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
Celem Stowarzyszenia, jako Lokalnej Grupy Działania (LGD) w rozumieniu przepisów  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest przede wszystkim:  

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 
2) aktywizowanie ludności wiejskiej, 
3) realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez LGD, 
4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich. 

Ponadto Stowarzyszenie zostało powołane w celach: 

1) stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-
społecznych, 

2) wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych na rzecz informacji, doradztwa  
i szkolenia, 

3) wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na 
celu rozwój i aktywizację gmin, 

4) skupiania wokół idei Stowarzyszenia osób zainteresowanych rozwojem gmin  
i regionu inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi  
i regionalnymi potrzebami, 

5) wspierania działalności oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych.  

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.1 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” została zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w dniu 23.04.2008r. pod numerem KRS 0000304269. 

 
                                                           
1 Statut Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju”  
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1.2. Proces budowy partnerstwa 

Z inicjatywą utworzenia LGD „Partnerstwo w rozwoju” wyszedł Ryszard Mróz, Zastępca 
Burmistrza Wolina – obecnie również Członek Zarządu LGD, zafascynowany ideą podejścia 
LEADER w procesie rozwoju obszarów wiejskich, której miał okazję bliżej się przyjrzeć 
pełniąc w latach 2004-2007 funkcję dyrektora Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programów 
odpowiedzialnego za koordynację pilotażowego programu LEADER+ w województwie 
zachodniopomorskim. 

Swoją fascynacją programem LEADER, zaczął zarażać kolejne osoby, początkowo z terenu 
gminy Wolin. Za jego sprawą  trzy przedstawicielki  gminy Wolin w maju 2007r. 
uczestniczyły w VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi w Kamieniu Śląskim, na którym 
obok idei odnowy wsi omawiane było podejście LEADER. Krąg zainteresowanych 
wdrażaniem programu LEADER zaczął zataczać coraz szersze koło. 

Pierwsze spotkanie w sprawie powołania LGD z udziałem przedstawicieli gminy Wolin  
i gminy Golczewo odbyło się 25 września 2007r. Miało ono charakter informacyjny. 
Omówiono na nim projekt statutu stowarzyszenia, po czym przekazano go wszystkim 
uczestnikom,  w celu szczegółowego zapoznania się z nim. Ustalono też termin kolejnego 
spotkania. 

Na spotkaniu w dniu 17 października 2007r. założono stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie 
Gmin „Partnerstwo dla rozwoju”, przyjęto statut oraz wybrano Komitet Założycielski, 
któremu udzielono pełnomocnictwa do zarejestrowania Stowarzyszenia w KRS. 

Wniosek w KRS o rejestrację Stowarzyszenia złożono 24 października 2007r. Na posiedzeniu 
w dniu 28 stycznia 2008r. Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS 
postanowił wniosek LGD o rejestrację oddalić. 

Członkowie-założyciele Stowarzyszenia Gmin „Partnerstwo dla rozwoju” postanowili podjąć 
kolejną próbę usankcjonowania swojej działalności. Pojawił się również pomysł rozszerzenia 
obszaru działania LGD o gminę Świerzno. 

Na spotkaniu 6 marca 2008r., po uwzględnieniu wszystkich uwag zawartych w postanowieniu 
Sądu o odmowie rejestracji w KRS, założono Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo  
w rozwoju” obejmującej swoją działalnością gminę Wolin, Golczewo i Świerzno.  

7 marca 2008r. złożono wniosek w KRS o rejestrację LGD. Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo w rozwoju” została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000304269, 
postanowieniem Sądu z dnia 23.04.2008r. 

 
 

1.3. Charakterystyka członków i sposób rozszerzania składu LGD 

1.3.1. Członkowie wchodzący w skład LGD 

Członkami Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo w rozwoju” są osoby fizyczne  
i prawne zamieszkujące lub prowadzące swoją działalność na terenie działania LGD 
„Partnerstwo w rozwoju”, które złożyły pisemną deklarację współpracy dla realizacji celów 
LGD i uzyskały tytuł członka mocą uchwały Zarządu LGD.  
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Tabela 1 Członkowie wchodzący w skład LGD 

Lp. 
Imię i nazwisko 
członka/ Nazwa 

członka 

Status  prawny  
członka 

Rodzaj prowadzonej 
działalności przez członka 

Funkcja członka                      
w strukturze LGD 

1. 

Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania 
Narkomanii, Oddział 
Terenowy w Wolinie  

społeczny 

Organizacja pozarządowa 
pożytku publicznego, działa 
na rzecz przeciwdziałania 
uzależnieniom od 
narkotyków, alkoholu, 
nikotyny i innych substancji 
psychoaktywnych na terenie 
gminy Wolin. Aktywizuje 
sportowo dzieci i młodzież. 
(przy PTZN działa klub 
sportowy „Albatros” z sekcją 
żeglarską i zapaśniczą).   

Reprezentant Marek Matys 
jest Prezesem Zarządu 

2. Gmina Wolin  publiczny 

Gmina wiejsko-miejska 
leżąca na obszarze realizacji 
LSR, jeden z inicjatorów 
partnerstwa. 

Reprezentant Ryszard Mróz 
jest Członkiem Zarządu 

3. Gmina Golczewo  publiczny 

Gmina wiejsko-miejska 
leżąca na obszarze realizacji 
LSR, jeden z inicjatorów 
partnerstwa. 

Reprezentant Andrzej 
Danieluk jest Członkiem 

Rady 

4. Gmina Świerzno  publiczny 

Gmina wiejska leżąca na 
obszarze realizacji LSR, 
jeden z inicjatorów 
partnerstwa. 

Reprezentant Krzysztof 
Atras jest Wiceprezesem 

Zarządu 

5. 

Stowarzyszenie 

Sołtysów Ziemi 

Wolińskiej 
społeczny 

Organizacja pozarządowa, 
integrująca rady sołeckie 
gminy Wolin we wspólnym 
działaniu na rzecz rozwoju 
lokalnego środowiska 

- 

6. 

Zarząd Miejsko-

Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP                    

w Wolinie 

społeczny 

Obok działalności typowej 
dla OSP, aktywnie 
uczestniczy w życiu 
lokalnego społeczeństwa. 
Współuczestniczy w 
organizacji imprez 
kulturalnych. 

Reprezentant Andrzej 
Wróblewski jest 

Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej 

7. 

Zarząd Oddziału 

Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP                  

w Świerznie 

społeczny 

Obok działalności typowej 
dla OSP, aktywnie 
uczestniczy w życiu 
lokalnego społeczeństwa. 
Współuczestniczy w 
organizacji imprez 
kulturalnych. 

Reprezentant Tadeusz 
Mandziak jest członkiem 

Rady 

8. 
Stowarzyszenie LKS 

„VINETA” Wolin społeczny 

Organizacja pozarządowa 
pożytku publicznego, 
stowarzyszenie kultury 
fizycznej. Aktywnie 
zaangażowane w działalność 
sportową na terenie gminy 
Wolin. 

Reprezentant Lech 
Ziółkowski jest członkiem 

Rady 
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Lp. 
Imię i nazwisko 
członka/ Nazwa 

członka 

Status  prawny  
członka 

Rodzaj prowadzonej 
działalności przez członka 

Funkcja członka                      
w strukturze LGD 

9. 

Ludowy Klub 

Sportowy „Bałtyk”  

w Gostyniu 
społeczny 

Klub sportowy aktywnie 
zaangażowany w rozwój 
obszaru gminy Golczewo. 

- 

10. 

Gminny Klub 

Sportowy „Korona” 

Stuchowo 
społeczny 

Klub sportowy aktywnie 
zaangażowany w rozwój 
obszaru gminy Golczewo. 

Reprezentant Dariusz 
Mądrecki jest członkiem 

Rady 

11. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi 

Golczewskiej 
społeczny 

Organizacja pozarządowa, 
aktywnie zaangażowana na 
rzecz rozwoju gminy 
Golczewo. Organizator 
imprez kulturalnych. 
Współorganizator Dni 
Golczewa. 

Reprezentant Teresa 
Waszczenko jest 

Wiceprezesem Zarządu 

12. 

Stowarzyszenie 

Centrum Słowian               

i Wikingów „Wolin-

Jomsborg-Vineta” 

społeczny 

Organizacja pozarządowa. 
Stowarzyszenia działa na 
rzecz rozwoju i promocji 
Wolina poprzez 
popularyzację walorów 
historycznych Wolina,                
a  w szczególności budowę 
skansenu archeologicznego. 
Współorganizator Festiwalu 
Słowian i Wikingów. 

- 

13. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Golczewie społeczny 

Organizacja pozarządowa 
pożytku publicznego. Działa 
przede wszystkim na rzecz 
bezpieczeństwa lokalnego 
środowiska. 
Współuczestniczy               w 
organizowaniu imprez 
kulturalnych.    

Reprezentant Czesław 
Skubisz jest Członkiem 

Rady 

14. 

Muzeum Regionalne 

im. Andrzeja Kaubego          

w Wolinie 
publiczny 

Samorządowa  instytucja 
kultury. Współpracuje i 
utrzymuje kontakty w 
dziedzinie upowszechniania 
kultury z placówkami 
kulturalnooświatowymi, 
organizacjami i 
stowarzyszeniami                      
o pokrewnych calach.  
Zbiory Muzeum stanowią 
skarbnicę wiedzy 
historycznej o obszarze LSR. 

Reprezentant Ryszard 
Banaszkiewicz jest 
Członkiem Rady 

15. Piotr Kuryś gospodarczy 
Przedsiębiorca, 
zaangażowany w sprawy 
rozwoju wsi.  

Członek Rady 

16. Romuald Biernacki gospodarczy 
Przedsiębiorca, 
zaangażowany w sprawy 
rozwoju wsi. 

Członek Rady 

17. 
Bank Spółdzielczy               

w Wolinie gospodarczy 

Bank Spółdzielczy działający 
na obszarze realizacji 
LSR, aktywnie wspiera 
działania społeczne 

Członek Rady 
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Lp. 
Imię i nazwisko 
członka/ Nazwa 

członka 

Status  prawny  
członka 

Rodzaj prowadzonej 
działalności przez członka 

Funkcja członka                      
w strukturze LGD 

18. Ewa Pakuła społeczny 

Osoba fizyczna, z zawodu 
nauczyciel nauczania 
początkowego, 
zaangażowana w sprawy wsi. 

- 

19. Renata Dobrowolska społeczny 

Osoba fizyczna, Sołtys 
sołectwa Drzewica-Kłodzino, 
uczestnik projektu 
„Europejska Akademia 
Sołtysa”. Aktywnie działa na 
rzecz integracji lokalnego 
środowiska.  

Wiceprzewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej 

20. Waldemar Bartniczuk społeczny 
Osoba fizyczna, pełni 
funkcję Zastępcy Burmistrza 
Golczewa 

- 

21. Zbigniew Urbański społeczny 

Osoba fizyczna, pracownik 
Urzędu Miejskiego w 
Golczewie. Posiada 
doświadczenie w pracy w 
placówkach kultury. 
Współpracuje z Radami 
Sołeckimi w gminie 
Golczewo. Zna problematykę 
podejścia LEADER. 
Realizował projekty unijne 
na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich.  

Członek Rady 

22. 
Dorota Jędrzejewska - 

Motyka społeczny 
Osoba fizyczna, 
zaangażowana w sprawy 
rozwoju wsi. 

- 

23. Maria Chodoń społeczny 

Osoba fizyczna, 
emerytowana pielęgniarka, 
członek Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi 
Golczewskiej, działa na rzecz 
rozwoju lokalnego 
środowiska 

- 

24. Wacław Gojlik społeczny 

Osoba fizyczna, zawodowo 
Prezes Rady Powiatowej 
Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej w powiecie 
kamieńskim. Radny Rady 
Gminy Świerzno. 

- 

25. Jan Szymczyk społeczny 

Osoba fizyczna, działacz 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Stuchowie w gminie 
Świerzno, Radny Rady 
Gminy Świerzno 

Członek Zarządu 

26. Bogusław Kozacki społeczny 

Osoba fizyczna, Wiceprezes 
Gminnego Klubu 
Sportowego „Bałtyk”, Radny 
Rady Gminy Świerzno. 

 

27. Gabriela Kus społeczny 

Osoba fizyczna, 
emerytowany pracownik 
administracji rządowej i 
samorządowej, zna problemy 

Skarbnik 
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Lp. 
Imię i nazwisko 
członka/ Nazwa 

członka 

Status  prawny  
członka 

Rodzaj prowadzonej 
działalności przez członka 

Funkcja członka                      
w strukturze LGD 

wsi. Uczestniczka VI 
Europejskiego Kongresu 
Odnowy Wsi w Kamieniu 
Śląskim (2007r.). Jedna z 
inicjatorek partnerstwa. 

28. 
Franciszek 

Fedorowicz społeczny 

Osoba fizyczna, Prezes 
Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Recławiu, gm. 
Wolin, zna problemy wsi. 

- 

29. Gabriela Sech społeczny 

Osoba fizyczna, członek 
Rady Sołeckiej sołectwa 
Kodrąb, zaangażowana w 
rozwój lokalnego środowiska 

- 

30. Anna Michalska  społeczny 

Osoba fizyczna, pracownik 
Urzędu Miejskiego w 
Wolinie. Zaangażowana we 
współpracę z Radami 
Sołeckimi i organizacjami 
pozarządowymi na terenie 
gminy Wolin. Ma 
doświadczenie w realizacji 
projektów unijnych. 

- 

31. Ilona Szkudlarek  społeczny 

Osoba fizyczna, pracownik 
Urzędu Miejskiego w 
Wolinie. Uczestniczka VI 
Europejskiego Kongresu 
Odnowy Wsi w Kamieniu 
Śląskim (2007r.). Zna 
problematykę podejścia 
LEADER. Zaangażowana we 
współpracę z Radami 
Sołeckimi Gminy Wolin. 
Wspierała tworzenie 
Stowarzyszenia Sołtysów 
Ziemi Wolińskiej. Jedna z 
inicjatorek partnerstwa.  

- 

32. Grażyna Laskowska  społeczny 

Osoba fizyczna, z zawodu 
nauczyciel historii. 
Społecznie – Przewodnicząca 
PTZN Oddział Terenowy w 
Wolinie i Prezes UKS 
„Albatros”. Aktywnie działa 
na rzecz dzieci i młodzieży z 
problemami.  

Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej 

33. Renata Dyjach społeczny 

Osoba fizyczna, z zawodu 
pracownik samorządowy. 
Działa na rzecz społeczności 
wiejskiej jako Sołtys 
sołectwa Wiekowo (gmina 
Wolin) 

- 

34. Tadeusz Turek społeczny 

Osoba fizyczna, 
emerytowany doradca 
Zachodniopomorskiego 
Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach. 
Posiada duże doświadczenie 

Członek Komisji 
Rewizyjnej 
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Lp. 
Imię i nazwisko 
członka/ Nazwa 

członka 

Status  prawny  
członka 

Rodzaj prowadzonej 
działalności przez członka 

Funkcja członka                      
w strukturze LGD 

w pracy z rolnikiem, zna 
problemy wsi. 

35. Maria Ratyńska  społeczny 

Osoba fizyczna,  rolnik, 
uczestniczka VI 
Europejskiego Kongresu 
Odnowy Wsi w Kamieniu 
Śląskim (2007r.) oraz 
projektu „Europejska 
Akademia Sołtysa” (2008r.). 
Zaangażowana w pracę na 
rzecz lokalnego środowiska. 
Aktywna Sołtys sołectwa 
Zastań (gmina Wolin)  

- 

36. Andrzej Rek społeczny 
Osoba fizyczna, rolnik - 

37. Mirosław Grudziński społeczny 
Osoba fizyczna, zna 
problemy wsi. 

- 

38. Małgorzata Matys społeczny 

Osoba fizyczna, z zawodu 
nauczyciel, zna problemy 
wsi, ma wiedzę w zakresie 
rozwoju agroturystyki.  

- 

39. Bożena Potocka społeczny 
Osoba fizyczna, Dyrektor 
Wolińskiego Towarzystwa 
Oświatowego 

- 

40. Edward Arys społeczny 

Osoba fizyczna, działacz 
Stowarzyszenia LKS 
„VINETA” Wolin, 
aktywizuje sportowo lokalne 
społeczeństwo 

- 

41. Lucyna Siedzielnik społeczny 

Osoba fizyczna, Sołtys 
sołectwa Dargobądz (gmina 
Wolin). Z dużym 
powodzeniem działa na rzecz 
integracji i aktywizacji 
swojej miejscowości. 

- 

42. Marzena Mróz społeczny 

Osoba fizyczna, zawodowo 
związana z 
Zachodniopomorską Szkołą 
Biznesu Wydział 
Przedsiębiorczości                    
w Świnoujściu, zna problemy 
wsi. 

- 

43 Eugeniusz Jasiewicz społeczny 
Osoba fizyczna, pełni 
funkcję Burmistrza Wolina. 

Członek Rady 

44. Czesław Zieliński społeczny 

Osoba fizyczna, 
emerytowany nauczyciel 
(przedmioty z zakresu 
rolnictwa), radny Rady 
Miejskiej w Wolinie. 

- 

45. Jerzy Smoleń społeczny 

Osoba fizyczna, Sołtys 
sołectwa Domysłów (gmina 
Wolin). Uczestnik projektu 
„Europejska Akademia 

Członek Komisji 

Rewizyjnej 
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Lp. 
Imię i nazwisko 
członka/ Nazwa 

członka 

Status  prawny  
członka 

Rodzaj prowadzonej 
działalności przez członka 

Funkcja członka                      
w strukturze LGD 

Sołtysa”. 

46. Andrzej Ożyński społeczny 

Osoba fizyczna, Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wolinie, aktywnie działa 
na rzecz lokalnego 
środowiska. 

- 

47. Krystyna Rytlewska społeczny 

Osoba fizyczna, Sołtys 
sołectwa Kodrąbek (gmina 
Wolin). Uczestnik projektu 
„Europejska Akademia 
Sołtysa”. 

- 

48. Barbara Ciołek społeczny 

Osoba fizyczna, Sołtys 
sołectwa Chynowo (gmina 
Wolin). Uczestnik projektu 
„Europejska Akademia 
Sołtysa”. 

- 

49. Piotr Karliński publiczny 

Osoba fizyczna 
reprezentująca gminną 
jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości 
prawnej, dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej                
w Troszynie (gmina Wolin), 
posiada doświadczenie               
w realizacji projektów 
partnerskich z 
zaprzyjaźnionymi szkołami 
w Niemczech (zawody 
sportowe, warsztaty 
plastyczno-teatralne) 

- 

50. Marek Maślak publiczny 

Osoba fizyczna 
reprezentująca jednostkę 
budżetową Gminy Golczewo 
– Kierownik Zakładu Usług 
Publicznych w Golczewie, 
zaangażowany w sprawy 
rozwoju wsi. 

Członek Zarządu 

51. Eugeniusz Masłowski gospodarczy 
Przedsiębiorca, 

zaangażowany w sprawy 
rozwoju wsi 

- 

 
Udział procentowy Partnerów  członków LGD „Partnerstwo w rozwoju”: 
 

1. sektor publiczny- 12% 
2. sektor społeczny- 80% 
3. sektor gospodarczy- 8% 
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1.3.2. Zasady i sposoby rozszerzania lub zmiany składu LGD 

Członkami Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem są: 
 
1) członkowie zwyczajni, 
2) członkowie honorowi, 
3) członkowie wspierający. 
 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba: 
 
1)   fizyczna, która: 
a) spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach, 
b) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dla których ma być opracowana LSR  

i przedstawi rekomendację członka Stowarzyszenia. 
c) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz ze zobowiązaniem do 

przestrzegania Statutu. 
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej. 
2) prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu 

stanowiącego zawierającą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz  
z zobowiązaniem do przestrzegania Statutu  i wskazaniem osoby reprezentującej osobę 
prawną we władzach Stowarzyszenia.  

 
Osobę prawną, która podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia, może 
reprezentować osoba, która: 
1) spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach, 
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej. 
 
Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia nowych członków dokonywane jest 
uchwałą Zarządu. 
 
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 
1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu, 
2) zawiadomienia o cofnięciu rekomendacji, 
3) utraty zdolności do czynności prawnych, 
4) śmierci Członka, 
5) skreślenia przez Zarząd, dokonanego w przypadku: 
a) prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem, 
b) prowadzenia przez członka działalności na szkodę Stowarzyszenia, 
c) nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, 
d) zalegania z zapłatą składek członkowskich za dwa okresy rozliczeniowe, 
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 
 
Skreślenie członka przez Zarząd powinno być dokonane uchwałą Zarządu,  
na podstawie której należy doręczyć członkowi pisemne zawiadomienie o skreśleniu wraz  
z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia 
dokonuje się w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały i doręcza się członkowi za pokwitowaniem 
lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie nie doręczone lub zwrócone na skutek nie 
zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 
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Skreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego 
obradach przy rozpatrywaniu odwołania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym 
Walnym Zebraniu Członków, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego 
zwołaniem. O terminie Walnego Zebrania Członków odwołujący się powinien być 
zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej na 7 dni przed tym 
terminem. Z chwilą oddalenia odwołania przez Walne Zebranie bądź bezskutecznego upływu 
terminu do złożenia odwołania skreślenie staje się prawomocne. 
 
Zmiany przedstawiciela reprezentującego osobę prawną w Stowarzyszeniu dokonuje się 
poprzez przesłanie Zarządowi Stowarzyszenia uchwały organu stanowiącego wskazującej 
nową osobę reprezentującą osobę prawną, spełniającą warunki określone w § 14 ust. 2 Statutu 
Stowarzyszenia. 
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona 
dla celów Stowarzyszenia. 
 
Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
 
Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków. 
 
3. Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 
popierające idee Stowarzyszenia mogą - na zasadach określonych statutem - uzyskać godność 
członka wspierającego. 
 
Członkiem wspierającym może zostać podmiot, który ma siedzibę w kraju lub za granicą, 
został przyjęty w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji, jest 
zainteresowany działalnością Stowarzyszenia i zadeklaruje wsparcie realizacji celów i zadań 
określonych Statutem Stowarzyszenia. Zasady i zakres wsparcia Członek wspierający ustala  
z Zarządem Stowarzyszenia w drodze umowy cywilnoprawnej. 
 
Członkostwo wspierające ustaje na skutek rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, a nadto 
na podstawie uchwały Zarządu w wyniku: 
1) nie realizowania ustalonych zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia, 
2) likwidacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym 

Stowarzyszenia. 
 
 

1.4. Struktura organu decyzyjnego 

1.4.1. Skład organu decyzyjnego 

Organem decyzyjnym LGD „Partnerstwo w rozwoju” jest Rada w co najmniej 50 % 
składająca się z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli 
partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów 
reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje 
zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami 
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odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet – wybieranych i 
odwoływanych przez Walne Zebranie. 
Rada składa się z 9-12 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie 
Członków, w głosowaniu tajnym, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego 
grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.2 
 
W skład Organu Decyzyjnego wchodzą: 
 
Tabela 2 Skład Rady 

L.p. Nazwisko i imię 
członka Rady 

Nazwa podmiotu 
delegującego 

 
Reprezentowana 

gmina 

Reprezentowany 
sektor 

1. Banaszkiewicz Ryszard 

Muzeum Regionalne 
im. Andrzeja 

Kaubego 
w Wolinie 

Wolin publiczny 

2. Biernacki Romuald  
 - Golczewo gospodarczy 

3. Danieluk Andrzej  Gmina Golczewo Golczewo publiczny 

4. Dunder Edward  Bank Spółdzielczy              
w Wolinie Wolin gospodarczy 

5. Jasiewicz Eugeniusz  - Wolin społeczny 

6. Kuryś Piotr - Świerzno gospodarczy 

7. Mandziak Tadeusz  

Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP  
w Świerznie 

Świerzno społeczny 

8. Mądrecki Dariusz  - Świerzno społeczny 

9. Skubisz Czesław  
Ochotnicza Straż 

Pożarna  
w Golczewie 

Golczewo społeczny 

10. Urbański Zbigniew  - Golczewo społeczny 

11. Ziółkowski Lech  
Stowarzyszenie 
LKS „VINETA” 

Wolin 
Wolin społeczny 

12. Murawski Bogusław 
Ludowy Klub 
Sportowy „Bałtyk” 
w Gostyniu 

Świerzno społeczny 

                                                           
2 Statut Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” 
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Udział procentowy członków Organu Decyzyjnego: 
 

1. sektor publiczny- 17% 
2. sektor społeczny- 58% 
3. sektor gospodarczy- 25% 

 

1.5. ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ 
ORGANU DECYZYJNEGO 

1.5.1. Struktura i rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD 

Statutowymi organami Stowarzyszenia „Partnerstwo w rozwoju” są: 

• Walne Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą w LGD, 
• Rada, która jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, 
• Zarząd, który jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia, 
• Komisja Rewizyjna, która stanowi organ kontroli w Stowarzyszeniu. 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), dla obszaru gmin Wolin, Golczewo  
i Świerzno. 

2. wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1, 
3. promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1, 
4. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1, 
5. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności 

na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1. 
 

 

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności przez: 

1) organizowanie i finansowanie: 
• przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 

seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, 
• imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących 

zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, działalności 
promocyjnej i informacyjnej, 

2) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych 
związanych z realizacją LSR, 

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, 

4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD. 
 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie realizując cel 
statutowy opiera się na pracy społecznej członków. Może również zatrudniać pracowników 
do prowadzenia swoich spraw. 
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Organ Decyzyjny Stowarzyszenia 

 
Organ Decyzyjny powoływany jest do rozpatrywania wniosków. Rada składa się z 9-12 
członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków,  
w głosowaniu tajnym, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.3 
 
Członkiem Organu Decyzyjnego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem  
za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Organu Decyzyjnego są odwoływani przez 
Walne Zgromadzenie Członków bądź na wniosek Zarządu za nie wywiązywanie się  
z obowiązków wynikających z regulaminu. Organ Decyzyjny działa w oparciu o Regulamin 
Organu Decyzyjnego, który jest zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków. 
Kontrolę oraz nadzór nad Organem Decyzyjnym LGD sprawuje Komisja Rewizyjna. 

1.5.2. Sposoby powoływania i zmiany składu organu decyzyjnego 

Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich 
podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym 
organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami 
odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet – wybieranych  
i odwoływanych przez Walne Zebranie. 

Rada składa się z 9-12 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie Członków, w głosowaniu tajnym, którzy na pierwszym posiedzeniu 
wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.4 
Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zebranie Członków LGD „Partnerstwo                  
w rozwoju” zwykłą większością głosów, na dwuletnią kadencję. 

Członek Rady może zostać odwołany przed upływem kadencji w następujących przypadkach: 
1) rezygnacji na piśmie, 
2) na skutek ustania członkostwa w LGD, 
3) w razie rażącego naruszenia przepisów ustawy o stowarzyszeniach, przepisów Statutu 

LGD oraz Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”, 
4) działania na szkodę Stowarzyszenia, 
5) innych, powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie Rady. 
 
Członek Rady może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

Odwołanie członka Rady oraz powołanie na jego miejsce nowego członka odbywa się na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków, lecz nie później niż 6 m-cy od momentu odwołania 
członka Rady.  

Rada działa w oparciu o Statut LGD oraz Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania 
„Partnerstwo w rozwoju”, zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. 
Kontrolę oraz nadzór nad organem decyzyjnym LGD sprawuje Komisja Rewizyjna. 

                                                           
3 Statut Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” 
4 Statut Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” 
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Celem stosowania Statutu LGD oraz Regulaminu Rady przez Radę LGD jest zapewnienie 
przejrzystości, demokratyczności i jawności w procesie podejmowania decyzji.  
Demokratyczność zapewnia Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Rady. Zgodnie z tymi 
dokumentami decyzje w sprawie wyboru operacji zapadają zwykłą większością głosów                   
i każdy z członków Rady ma tylko jeden głos. Jawność podejmowania decyzji gwarantują 
zapisy Regulaminu Rady, zgodnie z którymi w posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes 
Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu oraz zaproszone przez Przewodniczącego 
Rady osoby trzecie, w szczególności osoby, których dotyczą sprawy przewidziane                           
w porządku posiedzenia, mogące zabrać głos w dyskusji 
 
Zapisy Regulaminu Rady gwarantują również bezstronność podejmowania decyzji. Na jego 
podstawie osoby, które nie są bezstronne zostają wykluczone z głosowania w sprawie wyboru 
operacji do dofinansowania. Szczegółowo procedura postępowania w celu sprawdzenia 
bezstronności członków Rady została opisana w Regulaminie Rady.  
 

1.5.3. Zadania i rola organu decyzyjnego 

Posiedzenia Organu Decyzyjnego zwołuje jego Przewodniczący, uzgadniając miejsce, termin 
i porządek posiedzenia z Zarządem i Biurem LGD. Posiedzenia Organu Decyzyjnego są 
zwoływane bezpośrednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków. 

Do kompetencji Organu Decyzyjnego należy między innymi: 

• ustalanie procedury składania wniosków w naborach LGD, 
• wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju, 
• monitorowanie wdrażania operacji,  
• analizowanie rezultatów realizacji lokalnej strategii rozwoju, 
• składanie sprawozdań ze swej działalności. 
Decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w formie uchwały 
Organu Decyzyjnego. Wszystkie głosowania Organu Decyzyjnego są jawne. 

Organ decyzyjny działa zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organu Decyzyjnego LGD 
Partnerstwo w Rozwoju.  
 

1.5.4. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady LGD. 

Wszyscy spośród członków Rady posiada wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich                 
i podejścia LEADER. Większość członków Rady wiedzę z zakresu PROW i podejścia 
LEADER zdobyło m.in. podczas szkolenia informacyjnego nt.: „Cele Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz osi 4 Leader” zorganizowanego przez Fundację 
Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w 
Krakowie. Pozostali członkowie z ideą LEADER-a zapoznali się czytając fachową prasę oraz 
informacje na stronach internetowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jeden z członów Rady, 
będący zawodowo tłumaczem przysięgłym, włada biegle językiem niemieckim, drugi zaś 
posiada certyfikat  z języka angielskiego. 
 
Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego zostały 
szczegółowo opisane w Załączniku nr 11 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. 
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1.5.5. Opis stanowisk i procedury rekrutacji pracowników 

W celu wykonywania zadań Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju”,  
a szczególnie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, utworzone zostanie Biuro Lokalnej 
Grupy Działania.  

Dla etatowych pracowników zatrudnionych w Biurze LGD na poszczególne stanowiska 
określone zostały wymagania konieczne i pożądane oraz procedury naboru. 

 

Przewidziano następujące stanowiska pracy w Biurze LGD: 

1. Kierownik Biura 
Celem stanowiska jest prowadzenie Biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo  
w Rozwoju” i realizacja zadań LGD, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Zakres zadań: 
• realizacja zadań określonych przez Zarząd 
• prowadzenie spraw bieżących Stowarzyszenia 
• gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia 
• rozporządzanie materiałami promocyjnymi 
• przygotowanie materiałów na Walne Zebrania Cczłonków 

i zebranie Zarządu Stowarzyszenia 
• obsługa Walnego Zebrania Członków 
• prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków  i Zarządu 
• sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków   

i wydawanie ich uprawnionym organom 
• prowadzenie dokumentacji członkowskiej 
• prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz Rady  
• sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych 
• prowadzenie korespondencji 
• prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia 
• nadzór nad pracą biura Stowarzyszenia 
• pisanie wniosków o dofinansowanie 
• koordynacje projektów 
• udzielanie informacji z zakresu możliwości  pozyskiwania funduszy 

pomocowych dla ludności z obszarów wiejskich. 
• przygotowywanie ofert i innych materiałów promujących obszar działania 
• przygotowywanie, koordynowanie i realizacja imprez kulturalnych, 

sportowych i innych  organizowanych przez LGD „Partnerstwo w Rozwoju” 
 

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie wyższe  
• umiejętność obsługi komputera i programów Office 
• samodzielność  
• umiejętność pracy w zespole 
• komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów 
• dokładność, rzetelność i dobra organizacja czasu pracy 
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Wymagania pożądane: 

• dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego 
• doświadczenie w kierowaniu pracami biura  
• znajomość podejścia LEADER 

 
 
2. Koordynator ds. Lokalnej Strategii Rozwoju 

Celem stanowiska jest koordynacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach 
działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013. 
 
Zakres zadań: 

• koordynacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania 4.1 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013; 

• doradztwo dla beneficjentów Osi 4 PROW 2007-2013; 
• przygotowywanie sprawozdań merytorycznych, oraz współudział przy 

przygotowywaniu sprawozdań finansowych i wniosków o płatność; 
• udział w przygotowywaniu projektów współpracy; 
• przygotowywanie dokumentacji z realizacji projektu dla organów LGD; 
• informacja nt. LGD oraz realizacji LSR; 
• realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika Biura oraz Zarząd LGD.. 

 
Wymagania konieczne: 

• wykształcenie co najmniej średnie 
• umiejętność obsługi komputera i programów Office 
• samodzielność  
• umiejętność pracy w zespole 
• komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów 
• dokładność, rzetelność i dobra organizacja czasu pracy 

 
Wymagania pożądane: 

• dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego 
• znajomość podejścia LEADER 

 
 

3. Księgowy 
Celem stanowiska jest prowadzanie spraw finansowych oraz odpowiedzialność  
za dokumentację finansową LGD „Partnerstwo w Rozwoju”. 
 
Zakres zadań: 
- prowadzenie księgowości Stowarzyszenia 
- księgowanie dokumentów: faktury, wyciągi bankowe, dokumenty proste 
- rozliczanie wyciągów bankowych 
- sporządzanie raportów, kalkulacji i analiz dla potrzeb Zarządu 
- sporządzanie deklaracji VAT ,CIT i ZUS 
- wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez GUS 
- rejestracja operacji gospodarczych – finansowych 
- analiza dokumentów finansowych 
- dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie sprawozdań 

finansowych 
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- sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac 
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia 
- sporządzanie list płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń 
- prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych 
- prowadzenie rachunku bankowego 
- prowadzenie spraw kadrowych 
 
Wymagania konieczne: 
- wykształcenie wyższe ekonomiczne 
- doświadczenie w prowadzeniu księgowości stowarzyszenia 
- znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego 
- doświadczenie w rozliczaniu gospodarki magazynowej 
- samodzielność w działaniu 
- umiejętność pracy w zespole 
- umiejętność obsługi komputera i programów księgowych 
- dokładność, rzetelność i dobra organizacja czasu pracy 
 
Wymagania pożądane: 
- licencja MF      
- praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT 
- znajomość SAP. 

 
Szczegółowe opisy powyższych stanowisk pracy zawarto w „Opisie stanowisk pracy 
precyzującym podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych 
stanowiskach pracy w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju””, a profile 
wymagań kwalifikacyjnych z uwzględnieniem wymagań koniecznych i pożądanych zawarto 
w „Procedurze naboru pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo                        
w rozwoju”, stanowiących załączniki do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. 
 
Procedura naboru pracowników 

 

W celu zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie 
równego dostępu do miejsc pracy w Biurze LGD opracowano procedurę naboru pracowników 
Biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju”. Procedura reguluje zasady naboru 
pracowników na stanowiska w Biurze LGD. 

• O potrzebie zatrudnienia Kierownika Biura decyduje Prezes Zarządu LGD 
„Partnerstwo w Rozwoju”. Rekrutację pracowników do Biura LGD ogłasza  
i przeprowadza Zarząd. 

• Postępowanie rekrutacyjne związane z naborem pracowników do Biura LGD składa 
się z następujących etapów: 

• publikacji ogłoszenia o naborze, 
• przyjmowania dokumentów aplikacyjnych, 
• przeprowadzenia selekcji wstępnej, 
• publikacji listy kandydatów, którzy spełniają niezbędne wymagania formalne 

określone w ogłoszeniu, na stronie internetowej LGD oraz w siedzibie LGD,  
• przeprowadzenia selekcji końcowej, 
• sporządzenia protokołu przeprowadzonego naboru kandydatów na dane stanowisko,  
• podjęcia decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę, 
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• złożenia przez kandydata dokumentów: zaświadczenia lekarskiego o zdolności do 
pracy na danym stanowisku oraz aktualnej informacji o osobie z Krajowego Rejestru 
Karnego, 

• upowszechnienia informacji o wynikach naboru na stronie internetowej LGD oraz  
w Biurze LGD. 

Kwestie przeprowadzenia naboru reguluje szczegółowo „Procedura naboru pracowników 
Biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, która stanowi załącznik do 
wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. 

W przypadku realizacji projektów innych niż realizacja działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju”, możliwe jest zadaniowe zatrudnianie Koordynatorów projektów, którzy 
spełnią kryteria przewidziane w opisie projektu. Zasada ta dotyczy również Projektów 
współpracy. Koordynatorów projektów zatrudnia Zarząd Lokalnej Grupy Działania zgodnie 
ze sposobem reprezentacji. 

Do prawidłowej realizacji zadań LGD Lokalna Grupa Działania może zatrudniać ekspertów 
zewnętrznych, posiadających wysokie kompetencje w poszczególnych dziedzinach.  

Dotyczy to szczególnie realizacji takich zadań, jak: 

• Specjalistyczne szkolenia wewnętrzne; 
• Animacja społeczna i aktywizacja środowiska lokalnego; 
• Szkolenia dla liderów wiejskich; 
• Szkolenia dla beneficjentów Osi 4; 
• Porady prawne; 
• Badania i analizy; 
• Monitoring i Ewaluacja; 
• Techniczne aspekty funkcjonowania LGD (np. funkcjonowanie strony internetowej, 

opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych itp.). 

Eksperci zewnętrzni muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zgodne  
z charakterem wykonywanych zadań. Ekspertów zewnętrznych zatrudnia Zarząd Lokalnej 
Grupy Działania zgodnie ze sposobem reprezentacji, bądź Kierownik Biura na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 

1.5.6. Zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i lokalowe  

Efektywne funkcjonowanie LGD i realizacja LSR wymagają stworzenia właściwych 
warunków techniczno – lokalowych. LGD posiada biuro umożliwiające prowadzenie bieżącej 
obsługi kancelaryjnej, przyjmowania interesantów oraz archiwizacji dokumentów. 

Biuro LGD mieści się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 
jednostki budżetowej Gminy Wolin, przy ul. Świerczewskiego 4a w Wolinie. LGD użytkuje 
pomieszczenia biurowe na podstawie umowy najmu. 

LGD ma do dyspozycji dwa pomieszczenia biurowe o powierzchni ok. 9 m2 i 6 m2,  
z dostępem do toalety i poczekalnią dla interesantów w holu budynku biurowego. 

Jedno z pomieszczeń biurowych, przeznaczone do pełnienia funkcji archiwum, wyposażone 
jest w standardową metalową szafę na akta archiwalne. W drugim znajdują się dwa w pełni 
wyposażone stanowiska pracy oraz stolik dla interesantów. 

Biuro LGD ma do dyspozycji: 
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• Komputer stacjonarny, 
• Notebook, 
• Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner, fax), 
• Projektor multimedialny, 
• Ekran rozwijany na trójnogu, 
• Aparat fotograficzny CANON, 
przekazane LGD w formie umowy użyczenia przez Gminę Wolin. 

 

Biuro LGD objęte jest nocnym dozorem, sprawowanym przez stróża zatrudnionego przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Bezpośrednio przy Biurze LGD zlokalizowane są miejsca parkingowe. Na budynku,  
w którym mieści się Biuro LGD, umieszczony jest szyld Lokalnej Grupy Działania 
„Partnerstwo w rozwoju”. 

LGD ma do dyspozycji również salę konferencyjną, udostępnianą w razie potrzeby przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Wolinie. Sala konferencyjna mieści się w Wolinie, przy  
ul. Zamkowej 21. Jednorazowo może pomieścić ok. 70 osób. 

 

 

1.6. DOŚWIADCZENIE LGD I PARTNERÓW LGD W REALIZACJI OPERACJI 

Tabela 3 Doświadczenie LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich 

Lp. Nazwisko i imię / Nazwa 
członka Doświadczenie 

1. Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania 
Narkomanii, Oddział 
Terenowy w Wolinie  

PTZN uzyskało dotację z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na 
doposażenie sekcji zapaśniczej w sprzęt sportowy oraz w latach 2005-2007 
dotacje z Krajowego Biura woj. Przeciwdziałania Narkomani na prowadzenie 
Punktu Konsultacyjnego  

2. Gmina Wolin  Gmina Wolin realizowała projekty z udziałem środków z Programu 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich, ZPORR, Kontraktu Wojewódzkiego,  
Banku Gospodarstwa Krajowego. 

3. Gmina Golczewo  Gmina Golczewo realizowała projekty infrastrukturalne z udziałem środków 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ma doświadczenie w 
realizacji projektów z udziałem środków NFOŚiGW, WFOŚiGW, FOGR, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zrealizowała 1 projekt w ramach ZPORR. 

4. Gmina Świerzno  Gmina Świerzno zrealizowała 4 projekty w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Wybudowała również zespół boisk 
sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 

 

5. 

Stowarzyszenie 
Centrum Słowian i 
Wikingów „Wolin -
Jomsborg-Vineta” 

Stowarzyszenie ma duże doświadczenie w realizacji projektów z udziałem 
środków zewnętrznych, głównie dotacji Gminy Wolin, jak również 
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie 
realizowało ponadto projekty z udziałem środków innych darczyńców, w tym 
m.in.: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja. 
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Lp. Nazwisko i imię / Nazwa 
członka Doświadczenie 

6. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi 
Golczewskiej 

Stowarzyszenie realizowało projekty z udziałem środków Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Batorego oraz dotacji Gminy 
Golczewo oraz Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. 

7. Renata Dobrowolska Uczestniczyła w projekcie „Europejska Akademia Sołtysa”.  

8. Maria Ratyńska  Uczestniczyła w VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi w Kamieniu 
Śląskim (2007r.) oraz w projekcie „Europejska Akademia Sołtysa”  

9. Jerzy Smoleń Uczestnik projektu „Europejska Akademia Sołtysa”. 

10. Krystyna Rytlewska Uczestniczka projektu „Europejska Akademia Sołtysa”. 

11. Barbara Ciołek Uczestniczyła w projekcie „Europejska Akademia Sołtysa”. 

12. Ilona Szkudlarek  Uczestniczyła w VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi w Kamieniu 
Śląskim. Odpowiada za przygotowanie i realizację projektów w ramach 
obowiązków zawodowych.  

13. Anna Michalska Ma doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków UE, w tym 
m.in. PO KL. Odpowiada za przygotowanie i realizację projektów w ramach 
obowiązków zawodowych. 

14. Zbigniew Urbański Ma doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków UE. 
Odpowiada za przygotowanie i realizację projektów w ramach obowiązków 
zawodowych. 

15. Piotr Karliński Posiada doświadczenie w realizacji projektów partnerskich z 
zaprzyjaźnionymi szkołami w Niemczech (zawody sportowe, warsztaty 
plastyczno-teatralne) z udziałem środków z Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej. 
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2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ  
Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ 
SPÓJNOŚCI 

2.1. Uwarunkowania przestrzenne 

W granicach administracyjnych obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania 
„Partnerstwo w rozwoju”  położone są trzy gminy: Golczewo (gmina miejsko-wiejska o 
powierzchni 175,27 km2 i średniej gęstości zaludnienia 35 osób/km2), Świerzno (gmina 
wiejska o powierzchni 140,12 km2 i gęstości zaludnienia 30 osób/km2) oraz Wolin (gmina 
miejsko-wiejska o powierzchni 327,46 km2 i gęstości zaludnienia 38 osób/km2). 
 
Rysunek 1 Granice administracyjne LGD 
 
 
 

 
Źródło: Opracowanie własne  na podstawie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_wojew%C3%B3dztwa_zachodniopomorskiego 
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Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) o powierzchni 642,00 km2 i średniej gęstości 
35 osób/km2 położony jest w północno-zachodniej części województwa 
zachodniopomorskiego w powiecie kamieńskim (zajmując jego 64,07% powierzchni 
całkowitej), a graniczy z 10 gminami zlokalizowanymi na terenie 3 powiatów (kamieńskiego, 
goleniowskiego i gryfickiego).  

Powierzchnia gmin sąsiadujących z obszarem objętym LSR jest różnorodna, a wynosi 
odpowiednio dla: miasta i gminy Nowogard 338,71 km2, gminy Przybiernów 228,89 km2, 
gminy Stepnica 293,21 km2, miasta i gminy Gryfice 261,3 km2, gminy Karnice 133,11 km2, 
miasta i gminy Płoty 239,2 km2, gminy Rewal 40,65 km2, miasta i gminy Dziwnów 37,62 
km2, miasta i gminy Kamień Pomorski 208,56 km2 oraz miasta i gminy Międzyzdroje 114,38 
km2. Najmniejsze sąsiadujące gminy są gminami nadmorskimi (Dziwnów i Rewal). 

Zachodnia część obszaru LGD położona jest częściowo na Wyspie Wolin, której zachodnią 
granicę po części wyznacza obszar Wolińskiego Parku Narodowego. Ponadto na obszarze 
tym występuje, jako jedyny, bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego w okolicach Wisełki 
(wąski pas wybrzeża ok. 4 km). Południowo – zachodnia granica obszaru przebiega przez 
Zalew Szczeciński i deltę rzeki Dziwna. Od wschodnich granic rzeki Dziwna zaczyna się 
stały ląd położony na dwóch równinach: Równinie Goleniowskie, a następnie Równinie 
Gryfickiej. Ponadto północna granica gminy Świerzno dodatkowo położona jest w pasie 
Wybrzeża Trzebiatowskiego w odległości ok. 4 km od Morza Bałtyckiego. 

Podsumowując pod względem fizyczno-geograficznym, obszar LGD położony jest na 
obszarze należącym do regionu: 

• prowincji: Niż Środkowoeuropejski, 
• podprowincji: Pobrzeże Południowobałtyckie, 
• makroregionu: Pobrzeże Szczecińskie, 
• mezoregionu: Wolin, Równina Gryficka, Równina Goleniowska i Wybrzeże 

Trzebiatowskie. 
Rysunek 2 Granice administracyjne LGD – mapa administracyjno – turystyczna 

 

Źródło: Opracowanie własne  na podstawie: „Województwo zachodniopomorskie mapa administracyjno – turystyczna”  
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2.2.  UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I PRZYRODNICZE 

2.2.1. Ukształtowanie powierzchni  

Decydujący wpływ na obecny kształt powierzchni obszaru działania LGD miały 
zlodowacenia bałtyckie oraz północnopolskie, dzięki którym dominują utwory czwartorzędu. 
Utwory te wykazują skomplikowaną budowę geologiczną pod względem strukturalnym  
i litologicznym. 

Na obszarze objętym LSR dominują piaski, iły, mułki, gliny zwałowe, kemy, żwiry fluwialne, 
wydmy, torfy, namuły, kreda. 

Aktualna rzeźba terenu objętego opracowaniem ukształtowana została w stadiale pomorskim 
ostatniego zlodowacenia, w plejstocenie, zaraz po ustąpieniu lodowca (we wczesnym 
holocenie). 

Na obszarze tym występują dwa typy krajobrazu naturalnego: 

• krajobraz równin morenowych, 
• tarasy z wydmami. 

Dlatego też dominują na nim utwory geologiczne, stanowiące gliny zwałowe oraz utwory 
sandrowe i piaski rzeczne tarasów akumulacyjnych. 

Pod względem rzeźby powierzchni, obszar jest dość urozmaicony. Krajobraz, szczególnie 
w obszarze nadmorskim, ukształtowany przez ostatni lodowiec, wciąż się zmienia. Utwory 
lodowcowe modelowane były przez wiatry i wody, zalewane tereny stopniowo zamieniały się 
w bagna i torfowiska, które na całym obszarze występują licznie zwłaszcza w zlewni rzeki 
Dziwny.  

Stale działały na tych terenach wody Bałtyku i Odry, tworząc m.in. wydmowe mierzeje oraz 
charakterystyczne dla gmin nadmorskich powiatu, klify. 

W krajobrazie obszaru objętego LSR dominują pasma wzniesień moreny czołowej i dennej. 
Równie charakterystycznym typem krajobrazu jest krajobraz pojezierzy z polodowcowymi 
jeziorami, ozami i kemami. 

2.2.2. Klimat 

Pod względem klimatycznym, obszar objęty LSR należy do Dzielnicy Bałtyckiej. Zaznacza 
się na nim silnie wpływ morski tzn.: wilgotność powietrza, długotrwałość zim i amplituda 
temperatur, jednakże na terenie południowym i południowo – wschodnim złagodzony jest 
buforowym działaniem kompleksów leśnych oraz wód międzylądowych.  

Jak wynika z danych stacji meteorologicznej w Kamieniu Pomorskim, średnioroczne 
temperatury na tym obszarze wahają się w granicach 7-8,3°C, gdzie najcieplejszy miesiącem 
jest sierpień, a najchłodniejszym – styczeń. Temperatura maksymalna mieści się w granicach 
32,1°C do 33,1°C, a minimalna od -18,6° do -19,2°C. 

Roczna suma opadów na terenie obszaru waha się w granicach 550-650 mm. Ponadto długość 
okresu wegetacyjnego wynosi 210-220 dni. 

Na obszarze LSR najczęściej występują wiatry w kierunku południowo-zachodnim 
i północno-zachodnim, które nasilenie zmieniają w znacznym stopniu w różnych porach roku. 
W okresie jesienno-zimowym zaczyna się przewaga wiatru od lądu z południowego-zachodu, 
południowego-wschodu i południa, co oznacza mniejszy udział wiatru od morza. Wiosną  
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i latem przeważa wiatr z północnego-zachodu i północnego-wschodu, przyczyniając się do 
wyraźnych wpływów bliskiego Bałtyku.  

2.2.3. Gleby 

Zróżnicowana budowa geologiczna obszaru objętego LSR powoduje zróżnicowanie gleb. Na 
tym terenie występują zróżnicowane gleby – od II do VI klasy bonitacyjnej. Występują tu 
gleby bielicowe piaskowe, wytworzone z piasków luźnych, słabo gliniastych i gliniastych, 
gleby bielicowe wytworzone z utworów pyłowych pochodzenia wodnego, gleby mułowo-
bagienne, gleby brunatne, gleby torfowe i murszowe oraz pseudobielice i czarne ziemie. 

W Gminie Golczewo najbardziej urodzajne gleby znajdują się w środkowej części, pomiędzy 
rzekami Wołczenicą i Niemicą. Gleby określane jako bardzo korzystne (kompleksu 2-go 
pszennego dobrego) występują w rejonie Gadomia i w mniejszych obszarach w okolicy 
Niemicy, Kozielic, Ronicy oraz na południe od Baczysławia i na zachód od Mechowa. Gleby 
korzystne (kompleks 4-ty żytni bardzo dobry) występuje w większych obszarach na południe 
od Gadomia oraz pomiędzy Baczysławiem i Niemicą, na północ od Golczewa i w paśmie 
Samlino-Upadły. Gleby średniokorzystne rozproszone są na obszarze całej gminy, w 
większych kompleksach występują w okolicy Kłębów, Golczewa, Ronicy, Drzewicy i wsi 
Upadły. Wśród użytków zielonych dominują gleby kompleksu 2z- użytki zielone średnie (III, 
IV i V klasa bonitacyjna). Największe kompleksy znajdują się w okolicy wsi Upadły oraz 
Wysokiej Kamieńskiej i pomiędzy Kretlewem a Ronicą. W odniesieniu do gleb dobrej 
jakości, występuje konflikt funkcji, polegający na zbieżności przydatności zasobów zarówno 
dla funkcji rolniczej jak i funkcji związanych z procesem inwestycyjnym (osadnictwo, 
przemysł, itp.).  

W Gminie Wolin użytki rolne zajmują 13,5 tys. ha, co stanowi 41,3% powierzchni gminy. 
Udział najlepszych gleb, według kompleksów przydatności rolniczej, 2-go pszennego 
dobrego i 4-go żytniego b. dobrego z glebami w II, III a i III b oraz IV a klasie bonitacyjnej, 
stanowi ok. 43 % użytków rolnych. Gleby o największej przydatności dla rolnictwa występują 
w dużych konturach, w pasach nadbrzeżnych po obu stronach Dziwny.  

Na terenie gminy Świerzno występują gleby orne, zróżnicowane pod względem glebowym, 
tzw. mozaika gleb. Najwięcej jest gleb brunatnych wyługowanych (wschodnia i południowa 
część gminy), powstałe z glin, iłów, osadów pyłowych. W obrębie dolin występują gleby 
murszaste, powstałe z piasków murszastych. Poza tym występują gleby pseudobielice i czarne 
ziemie. Wśród gruntów ornych wyróżniają się następujące rejony: gleby bardzo korzystne  
i korzystne - są to gleby kompleksu 2-go pszennego dobrego i 4-go żytniego bardzo dobrego; 
gleby średniokorzystne - są to gleby kompleksu 3-go pszennego wadliwego, 5-go żytniego 
dobrego, 8-go zbożowo-pastewnego mocnego i 9-go zbożowo-pastewnego słabego; gleby 
niekorzystne - są to gleby kompleksów 6-go żytniego słabego i 7-go żytniego bardzo słabego; 
kompleksy trwałych użytków zielonych – dominują tu gleby kompleksu 2z–użytki zielone 
średnie.  

2.2.4. Lesistość 

Lasy stanowią 20 052 ha, tj.:31,19% powierzchni ogólnej obszaru objętego Lokalna Strategią 
Rozwoju, co jest wartością niższą od wojewódzkiej (35,9%) i  wyższą od powiatowej, która 
wynosi 27,8 %. 

Gospodarka leśna prowadzona jest przez nadleśnictwa: Gryfice, Rokita, Międzyzdroje. Duże 
zwarte kompleksy znajdują się przede wszystkim w południowej i zachodniej części obszaru 
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objętego LSR. Lasy na tym terenie charakteryzują się cennym drzewostanem, zbliżonym 
charakterem do lasów naturalnych. Na terenie powiatu występują siedliska boru bażynowego, 
bory mieszane, olesy, lasy łęgowe. W drzewostanie dominuje sosna, dąb, świerk, buk, olcha. 
Ponadto, na obszarze występują liczne tereny zieleni. Reprezentowane są głównie przez 
zespoły parkowe i parkowo-pałacowe z drzewami pomnikowymi i starodrzewem 

Tabela 4 Powierzchnia gruntów leśnych – stan na 31.12.2006 r. 

Wyszczególnienie Ogółem w ha 

Obszar LSR 20 052,25 
Gmina Wolin 7 431,5 
Gmina Golczewo 8 310,7 
Gmina Świerzno 4 310,3 
Powiat Kamieński 28 032,4 
Województwo 
Zachodniopomorskie 822 681,8 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
 

Golczewo 
Dominują siedliska leśne nad borowymi, z przewagą lasu i boru mieszanego świeżego.          
W składzie gatunkowym panuje drzewostan liściasty dąb, brzoza, jesion, buk, grab, olcha,       
z dużym udziałem sosny, mniejszym modrzewia i świerku. W strukturze wiekowej 
drzewostanu przeważają lasy liczące poniżej 40 lat. Najstarsze drzewostany około 100-letnie  
i starsze zachowały się na siedliskach leśnych – są to głównie dęby, w mniejszym udziale 
sosny. Najstarsze dąbrowy i drzewostan sosnowy liczą 140 - 150 lat; Lasy charakteryzują się 
stosunkowo dużym udziałem siedlisk przydatnych do penetracji turystycznej - odporne 
(powyżej 40 lat) atrakcyjne krajobrazowo. Według kategorii użytkowania, lasy należą  
w przewadze do lasów gospodarczych.  

Wolin 
Rozmieszczenie lasów jest nierównomierne, największe zwarte kompleksy znajdują się  
w zachodniej i północnej części wyspy Wolin, a na lądzie we wschodniej części. Dominują 
siedliska borowe (bór mieszany świeży, bór świeży) z przewagą sosny,  
a w siedliskach większy jest udział dębu i buka. Lasy Nadleśnictwa Międzyzdroje (wyspa 
Wolin) mają status lasów ochronnych. Przeważająca ich część znajduje się w otulinie WPN. 
W lasach Nadleśnictwa Rokita dominują lasy gospodarcze. 

Świerzno 
Największe zwarte kompleksy leśne występują na wschód i północny wschód od Świerzna 
jako Świerzniański Las i Nicznowska Puszcza, na zachód od Świerzna nad Wołczą, na 
południowy-wschód od Stuchowa. W strukturze użytkowania dominują lasy gospodarcze. 
Część z nich, głównie w okolicach Świerzniańskiego Lasu, charakteryzuje się dużym 
udziałem siedlisk leśnych przydatnych do penetracji turystycznej. Część z nich, głównie  
w okolicach Świerzniańskiego Lasu, charakteryzuje się dużym udziałem siedlisk leśnych 
przydatnych do penetracji turystycznej. W lasach obrębu Kamień Pomorski przeważają 
drzewostany iglaste (drzewostany z udziałem gatunków liściastych poniżej 25%), zajmujące 
57,5% powierzchni. Drzewostany liściaste (udział gatunków iglastych poniżej 25%) zajmują 
20% powierzchni. Pozostałe lasy, to drzewostany mieszane: 22,5%.  
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Lasy stanowią wybitny walor obszaru objętego Lokalna Strategia Rozwoju, które  
w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą i mnogością występujących wód powierzchniowych 
tworzą niepowtarzalny krajobraz. Dowodem wysokich walorów przyrodniczych  
i krajobrazowych obszaru jest liczba i powierzchnia prawnie chronionych obiektów i 
obszarów cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Obejmują one najbardziej wartościowe 
fragmenty środowiska przyrodniczego, wykazujące dużą bioróżnorodność zasobów. 

2.2.5. Obszary chronione 

Obszar obejmujący Lokalną Strategię Rozwoju cechuje się różnorodnością form objętych 
ochroną przyrody: 

• fragment Wolińskiego Parku Narodowego o powierzchni 325 ha obejmujący:  
- 4 jeziora: Warnowo, Rabiąż, Czajcze, Domysłowskie, o powierzchni 168 ha 
[13 % powierzchni jezior gminy], 
- lasy w pasie nadmorskim, na powierzchni 96 ha, 
- pozostałe tereny - 61 ha. 
- W granicach Parku znajdują się wody Zatoki Pomorskiej przylegające  
do obszaru gminy, w pasie o szerokości 1 Mm [1852 m]. Strefa ochronna    
WPN  [otulina] obejmuje kompleksy leśne Nadleśnictwa Międzyzdroje na  
powierzchni 2,7 tys. ha. 

• Rezerwat faunistyczny „Łuniewo” o powierzchni 10,5 ha 
• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wiejkowski Las” o pow. 301,94 ha [ZPK-I]; 
• Rezerwat przyrody pod nazwą „Golczewskie Uroczysko” (obszar lasu i torfowisk  

o łącznej powierzchni 95,78 ha), 
• Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Las Golczewski” utworzony na obszarze 

214,87 ha Leśnictwa Golczewo, 
• Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Las Samliński” utworzony na obszarze 108,88 

ha,  
• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Bukowa Góra” o pow. 8, 73 ha, 
• Zespół przyrodniczo-Krajobrazowy „,Dolina Stawny” o pow. 255, 48 ha, 
• OBSZARY NATURA 2000 – w granicach obszaru znajdują się lub bezpośrednio  

z  nią graniczą następujące już wyznaczone obszary Natura 2000: Zatoka Pomorska 
(PLB 990003), Zalew Szczeciński (PLB 320009), Bagno Rozwarowo (PLB 320001)  
i Łąki Koszewskie (PLB 320007).  

• Użytki ekologiczne (8) – głównie tereny podmokłe i bagienne z charakterystyczną 
roślinnością mszarną, oraz torfowiska będące miejscem występowania cennych  
i chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

• Pomniki Przyrody (34) - pomnikami przyrody w znaczącej większości są okazałe 
drzewa lub skupiska drzew. 

2.2.6. Zasoby wodne 

Wody powierzchniowe 

Na terenie obszaru objętego LSR znajdują się dość znaczne zasoby wód powierzchniowych. 
Są to przede wszystkim: Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński oraz rzeki i jeziora. Wody 
powierzchniowe zajmują 7 361 ha, co stanowi 11,45% powierzchni obszaru. Koncentracja 
wód powierzchniowych występuje w jego  zachodniej i północno zachodniej części, na 
terenie Gminy Wolin gdzie znajduje się 94% wód powierzchniowych całego obszaru. Wody 
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powierzchniowe stanowią szczególny element środowiska przyrodniczego obszaru. Stanowią 
one środowisko bytowania szeregu rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt. Są także 
obszarem występowania siedlisk przyrodniczych, które podlegają ochronie. Według podziału 
hydrograficznego Polski większość obszaru LSR położona jest w zlewni rzeki Dziwny, która 
jest wschodnią cieśniną łączącą Zalew Szczeciński z Zalewem Kamieńskim i dalej z Zatoką 
Pomorską i oddzielającą Wyspę Wolin od stałego lądu. Na zachodniej granicy obszaru 
znajduje się północno-wschodnia część Zalewu Szczecińskiego. Poza Półwyspem Rów, linia 
brzegowa jest mało urozmaicona. Powierzchnia terenów objętych LSR nie obejmuje wód 
Zatoki Pomorskiej , a jedynie styka się z nimi na odcinku o długości 4 km w północnej części 
Gminy Wolin. 

Do pozostałych wód śródlądowych należą: 

• Rzeki: 
- na wschodzie: Świniec – Wołcza, Stuchowska Struga, Niemica, 
- na południu: Wołczenica ze Stawną, oraz Wołcza z Niemica. i Wołczką, 
- na zachodzie: : Grzybnica, Wola Struga, Szczuczyna i Kurawa na lądzie stałym oraz 
Lewińska Struga na wyspie Wolin. 

• Jeziora: 
- na zachodzie: Ostrowo, Piaski i Wiejkówko na lądzie stałym oraz Warnowskie, 
Rabiąż, Czajcze, Domysłowskie, Żółwińskie, Kołczewo, Koprowo, Wisełka, Zatorek  
i Recze na wyspie Wolin, 
- na południu: Okonie, Szczucze, Samlino, Żabie, Lubcz 
- na wschodzie: Jatkowskie, Chomino 

• śródpolne i śródleśne oczka wodne, 
• rowy i kanały melioracyjne oraz wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą. 
 

Wody podziemne 

Na terenie obszaru objętego LSR poziom wodonośny występuje generalnie na głębokości 10-
40 m. Jeśli chodzi o poziom użytkowy w obrębie czwartorzędowym, to ma on na tym terenie 
niewielkie znaczenie. Znaczna ilość wody pobierana jest z zasobów jurajskich. Niektóre 
ujęcia na terenie obszaru są zagrożone zasoleniem lub są wyłączone z eksploatacji ze względu 
na zasolenie. 

Na obszarze wyspy Wolin występują dwa zasadnicze poziomy wodonośne: 

• wody w otworach mezozoicznych, przy czym silnie zmineralizowane (solanki)  
w utworach jury i zmineralizowane  w partiach stropowych, wysłodzone – w utworach 
kredy, 

• wody w utworach czwartorzędowych, przy czym wydzielić tu należy poziom 
wodonośny Półwyspu Przytorskiego (piaski morskie i piaski mierzei oraz piaski 
rzeczne i wodnolodowcowe piaski i żwiry) oraz zasadniczy użytkowy poziom 
wodonośny wysoczyznowej części wyspy Wolin (2-3 warstwy wodonośne 
w utworach piaszczysto-żwirowych między i nadglinowych, połączone 
hydraulicznie). 

Na wyspie Wolin znajduje się zbiornik wód podziemnych (nr 102) należący do GZWP - 
Głównych Zasobów Wód Podziemnych w Polsce. Obszar ten objęty jest statusem najwyższej 
ochrony. 

 



Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „ Partnerstwo w rozwoju” 

 33 

2.3. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I KULTUROWE  

Najstarsze ślady ludzkiego bytowania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju  
a zwłaszcza na terenie dzisiejszej gminy Wolin sięgają epoki kamienia, czyli 4200-1700 lat 
p.n.e., a znaleziska świadczą o istnieniu osadnictwa nieprzerwanie we wszystkich 
późniejszych epokach: brązu, żelaza, okresu wpływów rzymskich i wędrówki ludów.  

Osiadłe w tamtym czasie na terenie dzisiejszego Wolina pomorskie plemię Wolinian 
rozwinęło niezliczone ośrodki życia plemiennego, a z samego Wolina – Winety w wieku X 
uczyniło największe miasto Europy. Od XI wieku do połowy XVII wieku Wolin był częścią 
Księstwa Zachodniopomorskiego, rządzonego przez dynastię Gryfitów. Po wymarciu 
dynastii, tereny położone przy ujściu Odry, a więc i Wolin znalazły się pod panowaniem 
szwedzkim od 1648 do 1720 roku. Następnie zostały przejęte przez Prusy, a potem Rzeszę 
Niemiecką. W czasie II wojny światowej, podczas zdobywania go przez armię czerwoną 
został zniszczony w 70%. Całkowitemu zniszczeniu uległo stare miasto. Dzisiejszy Wolin to 
miasto liczące około 5000 mieszkańców i spełniające rolę lokalnego ośrodka 
administracyjnego, handlowego i usługowego. 

Z plemieniem Wolinian związane są również początki Gminy Golczewo, które sięgają IX-X 
wieku, kiedy to kiedy to nad jeziorem Okonie powstało grodzisko, terytorium plemienne 
Wolinian. Nazwa Golczewo pochodzi od imienia ówczesnego właściciela Golisza. W drugiej 
połowie XVII wieku gmina przeszła w ręce Brandenburgii. W połowie XIX wieku osada 
spełniająca wówczas wszystkie funkcje ośrodka miejskiego liczyła 1000 osób, a w 1876 roku 
1300 osób. Rozwój oraz rozbudowa miejscowości po wojnie zaczęły następować dopiero od 
1974 roku, kiedy Golczewo zaliczono do tzw. „Gmin wzorcowych”. 1 stycznia 1990 roku 
Premier III Rzeczypospolitej nadał miejscowości Golczewo prawa miejskie.   

Według zapisków historycznych, z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju najpóźniej 
powstało osadnictwo na terenie dzisiejszej gminy Świerzno. Początki obszaru sięgają XIV 
wieku. Wieś Świerzno należała wówczas do trzech członków z rodziny von Flemming. 
Średniowieczny rodowód wsi miał wpływ na jej pierwotne złożenie ulicowe, które uległy 
transformacji i obecnie formą przestrzenną zbliżone są do wielodrożnicy. 

Z bogatej historii obszaru Partnerstwa należy zwrócić uwagę między innymi  
na występujące wybrane obiekty zabytkowe i historyczne (przekrój przez gminy obszaru 
objętego LSR): 

 

Gmina Golczewo: 

− park krajobrazowy z końca XIX w. (Baczysław), 
− pałac z końca XIX i park krajobrazowym z tego samego okresu (Gadom), 
− pierścieniowate grodzisko z IX w. (Golczewo), 
− ruiny zamku z dobrze zachowaną XIII-wieczna wieżą obronną z punktem widokowym 

(Golczewo), 
− dom ryglowy XVIII (Golczewo), 
− zabudowa ul. Zwycięstwa (Golczewo), 
− kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli z XV w. (Golczewo), 
− ruina wiatraka holenderskiego z 1865r, który jest zabytkiem budownictwa 

przemysłowego (Kłęby), 
− kościół z kamienia polnego i cegły zbudowanym w XIV w. z późnogotycką amboną, 

chrzcielnicą barokową z końca XVII w., organami z 1878 r. (Kozielice), 
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− kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, gotycka budowla kamienna z wieżą 
drewnianą z 1647r. z drewnianym, polichromowanym ołtarzem z 1709 r. amboną z 1712 
r., balaskami z 1709 r., dzwonem gotyckim z XV w. (Mechowo), 

− pałac z XVIII/XIX w. z parkiem krajobrazowym z XIX w. (Mechowo), 
− kościół p.w. św. Michała Archanioła powstały w 1795 r. (Niemica), 
− drewniana wolnostojąca dzwonnica wieżowa z 1647r. (Niemica), 
− dwór o cechach eklektycznych z końca XIX w. z parkiem krajobrazowym (Niemica), 
− pałac z początku XIX w. z parkiem krajobrazowym o cechach angielskich (Wołowiec). 

 
Gmina Świerzno: 

− neogotycki, ceglany kościół z 1847 roku (Gostyń), 
− folwark z parkiem pochodzący z końca XIX wieku (Gostyń), 
− pałac pochodzący z XX wieku, wybudowany w stylu neoklasycznym (Gostyń), 
− dwór z parkiem na wzór typowych parków francuskich (Jatki), 
− pałac z 1888 roku wraz z parkiem (Stuchowo), 
− dwór z zabytkowym parkiem (Sulikowo), 
− kościół parafialny p. w. św. Trójcy – kościół ryglowy z 1681 roku (Świerzno), 
− dwór myśliwski wybudowany w latach 1718-1730 z inicjatywy hrabiego Bogusława 

Bodo Fleminga - pierwsza na Pomorzu Zachodnim rezydencja z dziedzictwem 
honorowym (Świerzno), 

 
Gmina Wolin: 

− dwór z 2 poł. XVII wieku (Dobropole), 
− kościół z XIV wieku z wieżą i kaplicą kolatorską z lat 1749-1751 (Koniewo), 
− kościół z 1855 roku (Ładzin), 
− dworek myśliwski z 1902-1910 (Mierzęcin) 
− ruina wiatraka z 1890 roku (Ostromice), 
− dwór myśliwski z 1935 roku (Piaski Wielkie), 
− pałac z 1846 roku (Wiekowo), 
− kościół pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa z końca XIII wieku (Wolin), 
− dwór zbudowany przez rodzinę von Below na przełomie XVIII/XIX wieku (Wolin), 
− neobarokowy budynek poczty z 1900 roku (Wolin), 
− Wzgórze Młynówka – cmentarzysko szkieletowe i ciałopalne Wolinian z IX-XI wieku 

zawierające kilka tysięcy grobów (Wolin), 
− Srebrne Wzgórza – teren wczesnośredniowiecznego grodu, z którego zachowały się wały 

ziemne o wysokości 3 m oraz fosa (Wolin), 
− wiatrak holenderski wzniesiony w XIX wieku (Wolin), 
− ratusz neogotycki z 1880 roku (Wolin). 

 
Przez obszar LSR przebiega odcinek Szlaku Cystersów – trasy o dużym znaczeniu 
historycznym i kulturowym. Podróżowanie Szlakiem Cysterskim to nie tylko zwiedzanie 
klasztorów cysterskich, ale i swoista wyprawa w przeszłość, pełna refleksji nad duchowym 
życiem blisko natury, tak odległym i odmiennym od tego w obecnych czasach. Zapoznanie 
się z bogactwem cysterskiego dziedzictwa pozwoli współczesnemu człowiekowi pogłębić 
wiedzę o europejskich korzeniach i da inspirację "do tworzenia teraźniejszości i przyszłości. 
Na terenie LSR Szlak Cystersów obejmuje miejscowości: Świerzno – Jatki. 
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Na terenie obszaru LSR funkcjonują instytucje kultury. W gminie Wolin aktywnie działa 
Ośrodek Kultury Miasta i Gminy, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolin i Muzeum 
Regionalne. W gminie Golczewo i Świerzno brakuje ośrodka kultury, ale Biblioteki Gminne i 
szkoły znakomicie pełnią funkcję moderatorów życia kulturalnego. 

Coraz większą aktywność wykazują również organizacje pozarządowe działające na obszarze 
LSR. Są one często organizatorami i współorganizatorami lokalnych imprez kulturalnych. 

Między innymi: 

1) Festiwalu Wikingów - jeden z największych festiwali w Europie współorganizowany 
przez Burmistrza Wolina i Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów „Wolin-
Jomsborg-Vineta”. Impreza masowa o charakterze historyczno-dydaktycznym, 
organizowana od 1993 roku. Festiwal przybliża nie tylko historię 
wczesnośredniowiecznego Wolina, ale także całej Europy, targanej wojnami i najazdami 
wikingów. Podczas imprezy odbywa się prezentacja rzemiosła Słowian z wczesnego 
średniowiecza, ludów bałtyjskich oraz samych wikingów. Przechadzając się między 
kramami można usłyszeć tajemnicze dźwięki muzyki, jaka towarzyszyła życiu 
ówczesnych ludzi, oraz zobaczyć instrumenty, które dźwięki te wydają. Podczas 
Festiwalu pogańscy kapłani i wróżbici prowadzą obrzędy, a słowiańscy wojowie i 
wikingowie prezentują pokazy walk na miecze i topory, w przepięknej scenerii 
wczesnośredniowiecznego grodu, tak jak odbywało się to przed wiekami. Pokazy 
rzemiosł odwołują się do tradycji rzemieślniczo-handlowej wczesnośredniowiecznego 
Wolina (garncarstwo, tkactwo, odlewnictwo, wytop żelaza, obróbka bursztynu, 
jubilerstwo, bicie monet, produkcja broni, wytwarzanie dziegciu, czerpanie papieru, 
wyrób pieczęci, obróbka skóry). Wolin to także port z łodziami Słowian i Wikingów. 
Przy wiosłach czy pod żaglem można popłynąć na cmentarzysko na Wzgórzu Wisielców. 
O międzynarodowym charakterze imprezy może świadczyć fakt, że biorą w niej udział 
uczestnicy (wojowie i rzemieślnicy) z Polski, Słowacji, Węgier, Mołdawii, Rosji, Litwy, 
Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Danii, Holandii, Szwecji, Finlandii, USA, Anglii, Czech.5 

 
2) Lata z de Croyem -  Od kilku lat cyklicznie w Golczewie na rozpoczęcie sezonu letniego 

organizowany jest festyn. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Golczewskiej przy współudziale Burmistrza Golczewa. Organizatorzy festynu, aby 
podnieść rangę imprezy wpisali w jej scenariusz historyczną postać związaną z 
Golczewem, tj. księcia Ernesta Bogusława de Croy*. W związku z tym od 2007 roku 
coroczna czerwcowa impreza odbywa się pod nazwą „Lato z de Croyem”. W programie 
zawsze głównym bohaterem jest książę de Croy, który ze swoją rycerską świtą dokonuje 
uroczystego otwarcia i zaprasza wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. Początek 
zabawy to głównie atrakcje dla najmłodszych: występy aktorów, konkursy, prezentacje 
dziecięcych zespołów. Z myślą o dzieciach przygotowywane są również dodatkowe 
stoiska handlowe. W programie festynu dla młodzieży i dorosłych są występy kabaretów, 
gwiazd polskiej estrady, konkursy z nagrodami, pokaz sztucznych ogni. Każdego roku 
organizatorzy wprowadzają dodatkowe elementy, które nadają historyczny charakter 
imprezie, np. pokazy walk rycerskich, utworzenie obozu rycerskiego przedstawiającego 
imitację wioski z namiotami oraz ogniskiem. Zainteresowani mogą również z rycerzami 
postrzelać z łuku, stoczyć walkę na miecze, przygotować potrawy na palenisku. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej przygotowuje stragany, na których można 
degustować regionalne potrawy i wypieki, można również zapoznać się z działalnością 
stowarzyszenia. Uczestnikami festynu są także goście z zaprzyjaźnionego miasta 

                                                           
5 Wolin Międzyzdroje – informator turystyczny. 
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partnerskiego Joachimsthal (Niemcy) na czele z Panią Burmistrz oraz członkami 
niemieckiego stowarzyszenia Heimatverein. 

  
3) Mikołajek - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej przy współudziale 

Burmistrza Golczewa od kilu lat organizuje „Mikołajki”. Każdego roku w okolicach               
6 grudnia ulicami Golczewa przechodzi parad mikołajów i każdego roku są to postacie 
mikołaja poprzebierane zgodnie z hasłem imprezy. Do tej pory były to mikołaje świata, 
mikołaje Unii Europejskiej, mikołaje jako gwiazdy, kosmiczne mikołaje. Członkowie 
Stowarzyszenia przygotowują na ten wyjątkowy dzień tradycyjne stroje, zaopatrują 
uczestników w charakterystyczne czerwone czapki. Tradycyjnie zabawa rozpoczyna się 
przemarszem przebranych mikołajów ulicami miasta. Główna postacią parady jest 
Mikołaj, który, jak nakazuje obyczaj, jedzie swoimi saniami. Biorą w niej udział dzieci i 
młodzież z okolicznych szkół, dorośli z najmłodszymi, oraz organizatorzy. Główna 
impreza ma miejsce w centrum Golczewa na placu przed restauracją. Tutaj odbywają się 
występy zespołów artystycznych, prezentacje przebranych mikołajów, konkursy z 
nagrodami, wspólna zabawa z pokazem sztucznych ogni. Organizatorzy zapewniają dla 
uczestników słodki poczęstunek, a każde dziecko dodatkowo otrzymuje paczkę z 
niespodziankami. W mikołajowym festynie uczestniczą również dzieci z partnerskiego 
miasta Joachimsthal (Niemcy) oraz członkowie niemieckiego stowarzyszenia 
Heimatverein, którzy przygotowują słodkie wypieki dla uczestników. Organizatorzy 
pamiętają również o najstarszych mieszkańcach gminy. Dla nich przygotowywane są 
małe prezenty i życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  

 

Na terenie LSR odbywają się również inne imprezy integracyjno-kulturalne, w tym m.in. 
zawody sportowo-strażackie, dożynki, itp.  

Niestety stan istniejącej infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na obszarze działania LGD, nie 
pozwala na pełną realizację przedsięwzięć kulturalnych i programów edukacyjnych. Wiele do 
życzenia pozostawia stan wyposażenia świetlic wiejskich, placówek oświatowych, sal 
gimnastycznych czy innych obiektów spełniających funkcje sportowo-rekreacyjne   

Pozytywnym przejawem życia kulturalnego na obszarze LSR jest to, że po części inicjatywę 
przejął również sektor gospodarczy, czego przykładem jest organizowany Western Piknik              
w Sułominie - olbrzymi wielopokoleniowy open-air festiwal, festyn-piknik przyciąga z całej 
Europy miłośników Folku i Bluesa, członków klubów motocyklowych, quadowców, 
caravaningowców. Na Western Pikniku nie ma ścisłego podziału na artystów i publiczność. 
Te nurty mieszają się ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. Wakacyjna publiczność ogląda 
występy wykonawców na festiwalu, ale również przy pomocy profesjonalnych instruktorów 
uczy się tańczyć czy paraduje na motorach, których co roku pojawia się kilkaset. To czyni 
imprezę zarazem jednym z największych tego typu zlotów w kraju. Publiczność jest 
międzynarodowa. Ze względu na bliskie położenie Niemiec i Skandynawii kilkadziesiąt 
procent wśród obecnych gości stanowią obcokrajowcy, w tym wielu dziennikarzy radia i 
telewizji.6 
 

                                                           
6 www.wrota.wolin.pl 



Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „ Partnerstwo w rozwoju” 

 37 

2.4. OCENA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU 

2.4.1. Struktura ludności zamieszkałej na obszarze LGD 

Potencjał demograficzny jest ważnym czynnikiem rozwoju obszaru LSR, który wywiera 
wpływ na podaż siły roboczej, aktywność zawodową i przedsiębiorczość, a także  
na chłonność rynku konsumpcyjnego. 

Obszar objęty LSR zamieszkuje 22 569 osoby (ogółem). Gęstość zaludnienia na terenie 
działania LGD wynosi średnio 35,11 osób/km2 i jest ponad dwukrotnie niższa niż średnia dla 
województwa (79,94 osób/ km2), przy czym na obszarach wiejskich gęstość zaludnienia 
stanowi 24,10 osób/km2, a na obszarach miejskich 361,10 osób/km2.  

Obszar działania LGD charakteryzuje się również podobną strukturą ludności według płci np. 
kobiety w liczbie 11 358 osób stanowią 50,33% populacji obszaru (w gminie Golczewo 
stanowią 50,41%, w gminie Wolin 50,23% a w gminie Świerzno 50,48%), w wyniku czego 
na 100 mężczyzn przypada 101,31 kobiet. Kolejną charakterystyczną cechą jest fakt, iż w 
Gminie Golczewo i Gminie Wolin zamieszkuje procentowo więcej mężczyzn na obszarach 
wiejskich niż na obszarach miejskich (gmina Świerzno jest gminą wiejską). 

Tabela 5 Ludność według miejsca zamieszkania i płci obszaru objętym LSR  
(stan na 31.12.2006 r.) 

Obszar Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 % w 2006 

O
B

SZ
A

R
 L

G
D

 

ogółem 22 689 22 714 22 730 22 623 22 569 100,00% 
          mężczyźni 11 254 11 293 11 271 11 228 11 211 49,67% 
          kobiety 11 435 11 421 11 459 11 395 11 358 50,33% 
miasto 7 628 7 619 7 606 7 601 7 583 33,60% 
          mężczyźni 3 752 3 724 3 708 3 712 3 690 48,66% 
          kobiety 3 876 3 895 3 898 3 889 3 893 51,34% 
wieś 15 061 15 095 15 124 15 022 14 986 66,40% 
          mężczyźni 7 502 7 569 7 563 7 516 7 521 50,19% 
          kobiety 7 559 7 526 7 561 7 506 7 465 49,81% 

M
IA

ST
O

 I 
G

M
IN

A
 

G
O

L
C

Z
E

W
O

 

ogółem 6 052 6 072 6 077 6 106 6 064 100,00% 

          mężczyźni 3 007 3 028 3 016 3 033 3 007 49,59% 

          kobiety 3 045 3 044 3 061 3 073 3 057 50,41% 

miasto 2 719 2 735 2 718 2 729 2 720 44,85% 

          mężczyźni 1 337 1 336 1 318 1 330 1 328 48,82% 

          kobiety 1 382 1 399 1 400 1 399 1 392 51,18% 

wieś 3 333 3 337 3 359 3 377 3 344 55,15% 

          mężczyźni 1 670 1 692 1 698 1 703 1 679 50,21% 

          kobiety 1 663 1 645 1 661 1 674 1 665 49,79% 

M
IA

ST
O

 I 
G

M
IN

A
 

W
O

L
IN

 

ogółem 12 386 12 402 12 438 12 334 12 337 100,00% 
          mężczyźni 6 145 6 158 6 173 6 121 6 140 49,77% 
          kobiety 6 241 6 244 6 265 6 213 6 197 50,23% 

miasto 4 909 4 884 4 888 4 872 4 863 39,42% 
          mężczyźni 2 415 2 388 2 390 2 382 2 362 48,57% 
          kobiety 2 494 2 496 2 498 2 490 2 501 51,43% 

wieś 7 477 7 518 7 550 7 462 7 474 60,58% 
          mężczyźni 3 730 3 770 3 783 3 739 3 778 50,55% 
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Obszar Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 % w 2006 

          kobiety 3 747 3 748 3 767 3 723 3 696 49,45% 
G

M
IN

A
 

ŚW
IE

R
Z

N
O

 ogółem - wieś 4 251 4 240 4 215 4 183 4 168 100,00% 

          mężczyźni 2 102 2 107 2 082 2 074 2 064 49,52% 

          kobiety 2 149 2 133 2 133 2 109 2 104 50,48% 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
 

Analizując strukturę ekonomiczną ludności zamieszkującej teren obszaru LGD zaobserwować 
można, iż w 2006 roku ludność w wieku produkcyjnym stanowiła około 65% ogółu ludności, 
natomiast w wieku nieprodukcyjnym - około 35% (w powiecie kamieńskim dane te kształtują 
się odpowiednio: 66,3% i 33,7%). 

Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 17 lat) kształtował się na poziomie 
22,10 %. Natomiast odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wynosił 12,42% ogółu populacji. 

Stosunkowo wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym jest efektem jej starzenia się. 
Procesy te wpływają na stan i strukturę ludności czynnej i biernej zawodowo.  

Wysoki jest również na tym obszarze odsetek ludzi młodych, którzy wkrótce zasilą grupę 
produkcyjną. 

 

Tabela 6 Struktura ludności wg ekonomicznych grup wiekowych - stan na 31.12.2006 r. 
  Ludność w wieku 

  przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

  liczba % liczba % liczba % 

O
B

SZ
A

R
 L

G
D

 

ogółem 4 988 22,10% 14 778 65,48% 2 803 12,42% 

miasto 1 520 20,04% 5 169 68,17% 894 11,79% 

wieś 3 468 23,14% 9 609 64,12% 1 909 12,74% 

G
M

IN
A

 
G

O
L

C
Z

E
W

O
 

ogółem 1 386 22,86% 3 857 63,60% 821 13,54% 

miasto 599 22,02% 1 764 64,85% 357 13,13% 

wieś 787 23,53% 2 093 62,59% 464 13,88% 

G
M

IN
A

 
W

O
L

IN
 ogółem 2 598 21,06% 8 219 66,62% 1 520 12,32% 

miasto 921 18,94% 3 405 70,02% 537 11,04% 

wieś 1 677 22,44% 4 814 64,41% 983 13,15% 

G
M

IN
A

 
ŚW

IE
R

Z
N

O
 

ogółem 1 004 24,09% 2 702 64,83% 462 11,08% 

wieś 1 004 24,09% 2 702 64,83% 462 11,08% 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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Wykres 1 Struktura ludności wg ekonomicznych grup wiekowych - stan na 31.12.2006 r. 
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Źródło: Opracowanie własne 

Obciążenie demograficzne, rozumiane jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym 
przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, w 2006 r. w wyniosło średnio 53 osoby, 
podczas gdy w powiecie kamieńskim wynosi ono średnio 51 osoby, a w Województwie 
Zachodniopomorskim 52 osoby. 

 

Wykres 2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym– stan 
na 31.12.2006 r. 
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Żródło: Opracowanie własne 
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2.4.2. Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia/odsetek bezrobocia 7 

Według stanu na 31 grudnia 2006 roku liczba osób pracujących na obszarze objętym  
niniejszą strategią wyniosła 1 725, z tego 816 osób (47,3%) to kobiety.  

Tabela 7 Pracujący na obszarze objętym LSR 

 

Pracujący, w tym: 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

OBSZAR LSR 1 450 1 640 1 725 705 809 909 745 831 816 

GMINA GOLCZEWO 456 426 485 236 222 280 220 204 205 

GMINA WOLIN 719 919 911 293 396 413 426 523 498 

GMINA ŚWIERZNO 275 295 329 176 191 216 99 104 113 

Źródło: Opracowanie własne 

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na terenie obszaru objętego LSR wg stanu na 
dzień 31.12.2006 roku wyniosła ogółem: 2 652 osób, w tym 1 771 kobiet. Bezrobocie w 2007 
roku w stosunku do grudnia 2004 roku na terenie LSR zmniejszyło się o 1052 osób. Odsetek 
bezrobocia na koniec 2006 roku wynosił 17,9%, odsetek bezrobocia zmniejszył się o 3,8 
punktu procentowego.  

Sytuacja kobiet na rynku pracy w 2006 r. była bardziej niekorzystna niż mężczyzn. 
Bezrobotne kobiety stanowiły ponad połowę (56,4%) ogólnej liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych. W roku 2007 największą liczbę bezrobotnych stanowią osoby młode w wieku 
od 18 do 34 lat stanowiące 48,4% ogółu bezrobotnych zamieszkujących obszar LSR. 

Wykres 3 Liczba osób bezrobotnych w latach 2004-2007 

3156
3046

2652

2104

1734 1669
1489

1164

703
705

439563

719

672 501600

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Obszar LSR Gmina Golczewo Gmina Wolin Gmina Świerzno
 

Źródło: Bank Danych Regionalnych – opracowanie własne 

                                                           
7 Odsetek bezrobocia – udział procentowy bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. 
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Wykres 4 Odsetek bezrobocia – stan na 31.12.2006 r. i  31.12.2007 r. 
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Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – opracowanie własne 
 

Na poziom bezrobocia znacząco wpływa wykształcenie ludności obszaru objętego strategią. 
Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie 
objętym strategią w roku 2007 najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem 
gimnazjalnym i poniżej (45%). Liczną grupę stanowiły również osoby posiadające 
wykształcenie zasadnicze zawodowe stanowiące 25% wszystkich bezrobotnych. Osoby  
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły grupę 19% ogólnej liczby 
bezrobotnych mieszkańców, natomiast z wykształceniem ogólnokształcącym - 8%. 
Najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym tj. 3%.  
 
Tabela 8 Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia (Stan na 31.12.2007 r.) 

Wykształcenie Wyższe 
Policealne 
i średnie 

zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze  
zawodowe 

Gimnazjalne  
i poniżej Razem 

POWIAT 
KAMIEŃSKI 132 794 357 1038 1583 3904 

OBSZAR LSR 62 407 166 523 947 2105 
GMINA 
GOLCZEWO 14 109 43 123 150 439 

GMINA 
WOLIN 44 212 77 271 561 1165 

GMINA 
ŚWIERZNO 4 86 46 129 236 501 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim  
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Wykres 5 Struktura bezrobotnych wg wykształcenia na obszarze LSR (Stan na 
31.12.2007 r.) 
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Źródło: Opracowanie własne 
 

Trudna sytuacja na rynku pracy w tym obszarze wynika również ze zbyt małych migracji 
wewnętrznych (np. w ramach województwa zachodniopomorskiego) i zagranicznych. Dający 
się obecnie zaobserwować ciągły wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym jest tylko  
w niewielkim stopniu zagospodarowany popytem na pracę ze strony pracodawców. Nawet, 
jeśli są tworzone nowe miejsca pracy, różnią się one bardzo istotnie od wcześniej 
likwidowanych. Powstają często w innych gałęziach gospodarki, wymagają innych 
kwalifikacji i lokowane są często na innym terenie.  

Na sytuacje na rynku pracy wpływa niewątpliwie także niedostosowany do rynku pracy 
system kształcenia. Zbyt wolno reaguje on na nadchodzące zmiany na rynku pracy. 
Niedostosowany system kształcenia do potrzeb rynku pracy jest szczególnie niebezpieczny 
w przypadku bezrobotnych odchodzących z rolnictwa. Nie mogą oni znaleźć zatrudnienia ani 
w usługach, ani w produkcji, gdyż najczęściej zakończyli oni edukację na szkole 
gimnazjalnej.  

Wydłużający się czas pozostawania bez pracy jest związany z bardzo istotnym trendem na 
rynku pracy w obszarze objętym partnerstwem i zmianą struktury popytu na pracę. Popyt 
przesuwa się w kierunku pracowników o wyższych kwalifikacjach. Okazuje się, że osoby  
o niskich kwalifikacjach nie tylko zarabiają relatywnie mniej, ale także zmalały ich szanse na 
znalezienie jakiegokolwiek zatrudnienia. Na rynku pracy najgorzej rysuje się sytuacja osób 
bez stażu pracy. W grupie tej przeważają młode osoby poszukujące pracy, które są najczęściej 
słabo wykształcone i mało aktywne. Ci najzdolniejsi wciąż się uczą i znajdują się w grupie 
osób biernych na rynku pracy. 

Sytuacja na rynku pracy w zakresie wykształcenia bezrobotnych wskazuje na dwa 
najważniejsze wyzwania: zagospodarowanie młodych zasobów pracy oraz zagospodarowanie 
zasobów pracy o niższych kwalifikacjach.  

Zjawisko bezrobocia w obszarach wiejskich tego partnerstwa jest trwalsze, a wiejski rynek 
pracy mniej elastyczny. Zjawisko to szczególnie dotkliwiej dotyka grupę osób w stosunkowo 
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najgorszej sytuacji materialnej i bytowej - osoby żyjące w rodzinach nie posiadających 
gospodarstw rolnych.  

Należy także pamiętać, że bezrobociu rejestrowanemu na wsi towarzyszy tzw. bezrobocie 
ukryte, które w skali kraju szacowane jest nawet na kilkaset tysięcy osób. Szczególnie 
znaczące jest ono na terenie objętym LSR. 

Sytuacja mieszkańców wsi i obszarów wiejskich na rynku pracy jest trudna również dlatego, 
że często nie posiadają oni kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców. Wynika to 
głównie z ich niewielkiego pozarolniczego doświadczenia zawodowego lub 
nieodpowiedniego wykształcenia do wykonywania prac pozarolniczych. Jest to m. in. 
wynikiem ograniczonego dostępu młodzieży wiejskiej do szkolnictwa wyższego i średniego, 
niedostatecznie rozwiniętego systemu kształcenia ustawicznego dla dorosłych oraz częstego 
pozostawania bez pracy przez dłuższy czas.  

2.4.3. Gospodarka  

Podstawowe funkcje obszaru objętego LSR to: 

- produkcja rolna 
- turystyka i rekreacja 
- usługi 
- leśnictwo 
 
Tabela 9 Podmioty gospodarcze na obszarze LGD „Partnerstwo w rozwoju” według 
wybranych sekcji na tle województwa zachodniopomorskiego i powiatu kamieńskiego- 
stan 31.12.2006 r. 

Wyszczególnienie Razem 
Rolnictwo, 
łowiectwo 
i leśnictwo 

Przemysł 

Budowni- 
ctwo 

Handel 
i 

naprawy 

Hotele 
i 

restauracje 

Transport, 
gospodarka 

magazynowa 
i łączność 

Pośrednictwo 
finansowe 

Obsługa 
nierucho-

mości i 
firm 

Inne 

razem 

w tym 
przetwór-

stwo 
przemy-

słowe 

Obszar LSR 2167 213 96 157 264 676 169 120 55 231 186 

Golczewo 514 43 47 47 63 153 16 33 20 60 79 

Wolin 1343 125 96 94 150 424 140 79 30 143 62 

Świerzno 310 45 16 16 51 99 13 8 5 28 45 

Pow. Kamieński 6607 387 339 336 693 1897 1202 330 128 757 538 

Woj. 
Zachodniopomorskie 209 478 5 953 18 

276 18 184 22 042 61 073 12 369 14 175 6 927 38 493 11 986 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
 

Działalność gospodarczą na obszarze działania LGD „Partnerstwo w rozwoju” na koniec 
2006 roku prowadziło 2167 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie 
REGON. Na jedno zarejestrowane w systemie REGON przedsiębiorstwo przypada 6,8 
mieszkańca w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten jest wyższy od średniej wojewódzkiej, 
która wynosi 5,3 osoby oraz od średniej powiatowej tj. 4,8 osoby. 

Działalność gospodarcza na tym terenie była zdominowana przez podmioty działające  
w sferze handlu i usług w zakresie napraw (31,2%), kolejne miejsca o znacznie niższym 
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udziale zajmuje budownictwo (12,8%) i obsługa nieruchomości i firm (10,7%). Najniższy 
wskaźnik zanotowano w sektorach pośrednictwo finansowe, który wyniósł (2,5%). 

 
Wykres 6 Podmioty gospodarki narodowej wg stanu na 31.12.2006 r. 

 
Żródło: Opracowanie własne 
 

Wśród podmiotów gospodarki narodowej dominuje sektor gospodarczy, którego udział na 
obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju wynosi 96,4%. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie objętym LSR wg wybranych 
sekcji stanowiły liczbę 1839 podmiotów, co stanowi 27,8% ogólnej liczby podmiotów  
w powiecie kamieńskim. 

Podstawowym problemem gospodarczym obszaru jest migracja ludności. Młodzież wyjeżdża 
studiować do dużych miast i nie wraca do rodzinnych miejscowości. Wszystkie działania 
sfery gospodarczej powinny zmierzać do zahamowania procesu migracji wykształconych 
mieszkańców poprzez tworzenie programów powodujących powrót osób wykształconych 
(programy społeczeństwa informatycznego).  

 
Turystyka 
Funkcja wczasowo - turystyczna jest drugą po rolnictwie a docelowo wiodącą funkcją 
obszaru objętego LSR. Wynika to z jego przywodnego (Bałtyk, Zalew Szczeciński, rzeki, 
jeziora) położenia, atrakcyjnego fizjograficznie terenu, istnienia licznych obszarów 
chronionego krajobrazu, istniejących i potencjalnych możliwości zagospodarowania 
turystycznego, które są znaczne i nie do końca wykorzystane. Wykorzystanie tych zasobów 
ogranicza niedostateczna ilość i zły stan techniczny dróg przebiegających przez te tereny, 
brak wyznaczonych ścieżek ekologicznych, tras rowerowych, czy tras spacerowych dla 
turystyki konnej. Brak pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych o wysokim standardzie 
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uniemożliwia zakwaterowanie przyjeżdżających turystów oraz corocznie polujących na tych 
terenach myśliwych zagranicznych. 

 

Produkcja rolna 
Bardzo wysoki procent udziału użytków rolnych na obszarze objętym strategią nadaje temu 
obszarowi charakter rolniczy. Gospodarstwa rolne wytwarzają produkty pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego. W strukturze produkcji roślinnej przeważają zboża oraz rzepak, 
natomiast mniejszym zainteresowaniem cieszą się pastewne i okopowe. Wynika to również z 
faktu, że w produkcji zwierzęcej ze względu na warunki ekonomiczne likwiduje się krowy, 
natomiast nieznaczny wzrost obserwuje się w produkcji żywca wieprzowego. 
Panują tu średnio korzystne warunki do produkcji rolniczej ale korzystne warunki 
klimatyczne do uprawy roślin. Korzystne położenie gminy w stosunku do pasa nadmorskiego 
daje możliwość zbytu produkcji ogrodniczej. Możliwość rozwoju produkcji ekologicznej 
żywności z uwagi na czyste środowisko i duży potencjał ludności rolniczej w wieku 
produkcyjnym. Obszar charakteryzuje się bardzo niekorzystną strukturą wielkości 
gospodarstw rolnych z silną dominacją gospodarstwa do 15 ha. 

Leśnictwo 
Również wysoki udział obszarów leśnych przyczynił się do rozwoju leśnictwa. Tereny leśne 
zajmują odpowiednio 45%-gmina Golczewo, 30%-gmina Świerzno i 22%-gmina Wolin. 
Prowadzeniem gospodarki leśnej zajmują się Nadleśnictwo Gryfice i Nadleśnictwo Rokity 
oraz Nadleśnictwo Międzyzdroje. W strukturze użytkowania dominują lasy gospodarcze, 
część z nich charakteryzujące się dużym udziałem siedlisk leśnych przydatnych do penetracji 
turystycznej. Główna działalność - pozyskiwanie drewna jak też i zalesianie odbywa się w 
oparciu o plany urządzenia lasu. 

 

Usługi 
Działalność usługowa jest silnie rozwijającą się gałęzią gospodarki na danym terenie. Liczba 
usługodawców jest już na tyle znacząca, że można mówić o usługach jako ważnej funkcji 
gospodarczej gminy. W strukturze zatrudnienia działy usługowe stanowią przeszło połowę 
ogółu pracujących. Dodatkowo rola tego sektora wzrasta w sezonie letnim przy obsłudze 
ludności przybywającej do obszaru objętego LSR w charakterze konsumentów oferty 
turystycznej. Wyraża się to wzrostem liczby usługodawców i zatrudnienia sezonowego.        
W usługach dominuje handel  i rzemiosło usługowe. 

 

 

2.5. DIAGNOZA SPÓJNOŚCI OBSZARU 
 
Cały obszar objęty Lokalną Strategia Rozwoju ma dobre położenie komunikacyjne  
w stosunku do Kamienia Pomorskiego - największego ośrodka gospodarczego i kulturalnego, 
który jest również centrum administracyjnym powiatu. Niezbyt gęsta sieć dróg na terenie 
omawianego obszaru nie sprzyja jego wewnętrznej spójności w kontekście układu 
przestrzennego. 
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Obszar ten ma duży potencjał gospodarczy z uwagi na dobre położenie komunikacyjne oraz 
walory przyrodnicze i kulturowe. Duża liczba przedsiębiorstw to głównie firmy mikro 
zatrudniające do 9 osób.  

Obszar objęty strategią ma wysoki potencjał i atrakcyjność turystyczną. Liczne rzeki i jeziora, 
w części objętej różnymi formami ochrony przyrody należą do najatrakcyjniejszych rejonów 
turystycznych Pomorza. Daje to podstawę do oparcia rozwoju gospodarczego tego obszaru  
o turystykę kulturową, wiejską, agroturystykę i turystykę zdrowotną. Obecna tu kultura 
Wikingów i Szlak Cystersów jest doskonałym motywem dla rozwoju różnych form rekreacji  
i spędzania wolnego czasu. Obszar ten jednak nie dysponuje odpowiednio przygotowanymi 
miejscami noclegowymi i produktami turystycznymi pozwalającymi na przejście z turystyki 
jednodniowej na weekendową i pobytową (poza agroturystyką). 

Na tym obszarze występuje stosunkowo duża powierzchnia obszarów chronionych, 
pomników i rezerwatów przyrody oraz użytków ekologicznych. Istnieją również parki 
wiejskie. Zasobem przyrodniczym są także unikalne torfowiska oraz przede wszystkim obszar 
Wolińskiego Parku Narodowego. 

Przestrzeń obszaru objętego strategią ma głównie charakter rolniczy poza obszarami 
miejskimi (ok. 50% obszaru to użytki rolne). Obszar rolniczy cechuje niezbyt korzystna 
wielkość gospodarstw rolnych z wyjątkiem terenów gminy Golczewo gdzie w strukturze 
gospodarstw przeważają gospodarstwa duże. Korzystne położenie gminy w stosunku do pasa 
nadmorskiego daje możliwość zbytu produkcji rolniczej. Do pozytywnych uwarunkowań 
całego obszaru należy zaliczyć również możliwość rozwoju produkcji ekologicznej żywności 
z uwagi na czyste środowisko oraz duży potencjał ludności rolniczej w wieku produkcyjnym. 
Ponadto sprzyjające warunki do rozwoju agroturystyki powoduje coraz częstsze 
przekwalifikowanie się gospodarstw tych na inne formy działalności, w tym na agroturystykę 
i turystykę kwalifikowaną. 

Wysoki poziom bezrobocia i jego strukturalny charakter oraz brak systemowego podejścia do 
przekwalifikowania się osób bezrobotnych powoduje coraz większe rozwarstwienie społeczne 
i narastające patologie zwłaszcza w obszarach popegeerowskich. 

Obszar ten charakteryzuje się niskim poziomem życia mieszkańców, szczególnie obszarów 
wiejskich, rosnącą liczbą ludności w wieku nieprodukcyjnym oraz stosunkowo wysoką 
migracją młodzieży. 

Wzrasta liczba ludzi ubogich i potrzebujących pomocy z zewnątrz w rozwiązywaniu ich 
najistotniejszych problemów egzystencjonalnych. Widoczna jest aktywność organizacji 
pozarządowych działających w obronie i interesie ludzi ubogich i pozostających bez pracy. 
Występuje jednak brak mechanizmów integrujących lokalną społeczność w obszarze objętym 
Lokalną Strategią Rozwoju. 

Obserwuje się dużą aktywność środowisk kulturalnych w gminie Wolin oraz aktywną 
działalność Ośrodka Kultury Gminy i Miasta Wolin skierowaną do dzieci i młodzieży. 
Zasoby kulturalne, zabytki oraz duża liczba imprez masowych tworzą dobry klimat do 
wzbudzania wszelkich form aktywności. Inna sytuacja, w tym obszarze występuje w gminie 
Golczewo i Świerzno, gdzie odpowiednio Biblioteka Gminna i  szkoły są głównymi 
moderatorami życia kulturalnego. Nie istnieje instytucja kultury odpowiedzialna za 
wzniecanie życia kulturalnego i twórczego będąca odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby 
społeczne mieszkańców trzech gmin. 

Na terenie obszaru objętego Partnerstwem brak jest pełnej infrastruktury edukacyjnej, która 
pozwalałaby na pełną realizację programów edukacyjnych. Przede wszystkim wiele do 
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życzenia pozostawia stan wyposażenia placówek oświatowych i brak wystarczającej ilości sal 
gimnastycznych, nie mówiąc o basenie spełniającym funkcje sportowe i rekreacyjne. 

 
 
2.6. SPECYFIKA OBSZARU 
 
Celem nadrzędnym realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD 
„Partnerstwo w rozwoju” jest rozwój społeczno-gospodarczy gmin objętych tą strategią. 
Rozwój ten opierać się ma na wspólnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, społecznych  
i kulturowych.  

Strategia realizowana będzie na obszarze gmin Golczewo, Świerzno i Wolin położonych  
na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wszystkie gminy położone są w powiecie 
kamieńskim. Obszar charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, kulturowymi  
i turystycznymi, które stawia się za podstawę rozwoju tych terenów. Obszar LSR leży  
w Krainie Bałtyckiej, w Dzielnicy Niziny Szczecińskiej. Wszystkie trzy gminy leżą na terenie 
obszarów chronionych, należą do terenu Nadleśnictwa Rokita i tym samym stanowią obszar 
jednorodny pod względem przyrodniczym. Rejon ten charakteryzuje się łagodnym klimatem, 
dużą ilością wód śródlądowych i znacznym zalesieniem. Na obszarze LSR znajdują się liczne 
rezerwaty, pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne. Duże fragmenty obszaru gmin 
wchodzą do zasobów „Natura 2000” m.in. Zatoka Pomorska, Zalew Szczeciński, Bagno 
Rozgwarowo i Łąki Koszewskie. Wszystkie wyżej wymienione zasoby stanowią wysoki 
potencjał rozwojowy, który do tej pory nie w pełni był wykorzystany. Obecnie niewielka 
liczba gospodarstw rolnych produkuje żywność ekologiczną czy też nastawiona jest na 
rolnictwo środowiskowe. Pomimo potencjalnych możliwości nie funkcjonuje rynek 
produktów lokalnych. Brak też zintegrowanych działań w kierunku pobudzenia rozwoju 
różnych form turystyki. Należałoby wykorzystać potencjał obszaru Partnerstwa do rozwoju 
gospodarstw agroturystycznych. 

Teren otoczony jest Bałtykiem, Zalewem Szczecińskim i rzeką Dziwną, dzięki czemu panuje 
tutaj mikroklimat o charakterze uzdrowiskowym. Powiat Kamieński, w tym w szczególności 
obszar objęty LSR jest unikalnym w skali Europy rejonem pod względem liczby atrakcji 
turystycznych, obejmującym m.in. Woliński Park Narodowy (najwyższe w Polsce klify  
z punktami widokowymi na morze, rezerwat żubrów, ostoja orła bielika) czy szereg imprez  
i wydarzeń kulturalnych znanych nie tylko w Polsce, ale i za granicą, m.in. Western Piknik  
w Sułominie oraz Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie. 

Obszar LGD zamieszkały jest w większości przez ludność napływową z terenu kresów 
wschodnich i kolejnych pokoleń. Powoduje to mieszanie się różnych tradycji przywiezionych 
na ten teren w okresie powojennego osadnictwa. Na te różnice kulturowe nakładają się 
zwyczaje i tradycje niewielkich grup autochtonów zamieszkujących te tereny przed 
wybuchem II wojny światowej. Pomimo występowania na obszarze objętym strategią 
różnych społeczności, występuje tam wola wspólnego działania, a spójność tego terenu opiera 
się na wspólnych dążeniach do szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin 
należących do Partnerstwa. 

Mocno akcentowana jest również historia i tradycje Wikingów. Znany w całej Europie 
Festiwal Wikingów przybliża historię nie tylko średniowiecznego Wolina, ale również całej 
Europy. Idea organizacji Festiwalu, oprócz jej niewątpliwych inspiracji w źródłach 
historycznych, wiąże się ściśle z prowadzonymi tu od ponad stu lat badaniami 
archeologicznymi. To właśnie osiągnięcia badań naukowych, w tym odkrycia archeologiczne, 
przyczyniły się do zorganizowania przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, przy współpracy 
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ze skandynawskimi ośrodkami naukowymi, objazdowej wystawy archeologicznej pod 
tytułem „Wolin-Jomsborg Emporium handlowe epoki wikingów w Polsce”. Festiwal to jedna 
z największych i najważniejszych tego typu imprez w Europie. Na kilka dni Wolin zamienia 
się w średniowieczną osadę rozbrzmiewającą muzyką sprzed tysiąca lat. Turyści mogą 
zobaczyć tańce, obrzędy, walki indywidualne oraz wielkie bitwy. 

Obszar objęty niniejszą strategią poprzez prężny rozwój gospodarstw agroturystycznych, 
walory przyrodnicze i bogatą ofertę imprez kulturalnych mógłby przyciągać co roku miliony 
turystów. 
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3. ANALIZA SWOT OBSZARU LGD 

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe 
strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).  

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron obszaru objętego Lokalną 
Strategią Rozwoju oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed obszarem objętym 
Strategią. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników: 

• „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony 
obszaru objętego Strategią i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jego 
rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jego przyszły 
rozwój); 

• „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony obszaru 
objętego Strategią i które nie wyeliminowane utrudniać będą jego rozwój (ich 
oddziaływanie należy minimalizować); 

• „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od 
zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy 
odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające 
rozwojowi miejscowości; 

• „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne 
od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jego 
rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój obszaru objętego 
Strategią). 

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą 
poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego obszaru objętego Strategią. 
Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach partnerstwa i stojących przed nim 
szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach partnerstwa 
ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - 
gospodarczego). Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do 
końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie 
rozstrzygnięć. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „ Partnerstwo w rozwoju” 

 50 

Tabela 10 Analiza SWOT obszaru LGD 

 

PO
Z

Y
T

Y
W

N
E

 
WEWNĘTRZNE 

MOCNE STRONY 
- akweny wodne (Zalew Szczeciński, Borze Bałtyckie, jeziora, rzeki) 
- walory przyrodniczo – krajobrazowe 
- mikroklimat 
- położenie komunikacyjne 
- bliskość granicy z Niemcami 
- rozwój agroturystyki i turystyki 
- elektrownie wiatrowe 
- międzynarodowa współpraca regionalna 
- obszary prawnie chronione (m.in. Woliński Park Narodowy, rezerwaty przyrody) 
- tereny do zagospodarowania 
- szlaki turystyczne 
- sieć infrastruktury drogowej 
- nadmorska miejscowość Wisełka 
- Festiwal Wikingów w Wolinie 
- możliwość uprawiania sportów wodnych 
- pole golfowe 
- walory historyczne i kulturowe (zabytki, tradycje regionalne) 
- atrakcyjne tereny pod rekreację i wypoczynek 
- sieć gospodarstw agroturystycznych 
- proturystyczne organizacje pozarządowe 
- rozwój rolnictwa ekologicznego 
- brak uciążliwego dla środowiska przemysłu  
- bliskość miejscowości uzdrowiskowych 
 

N
E

G
A
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Y
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N
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SŁABE STRONY 
- zagospodarowanie turystyczne akwenów wodnych i rzek 
- infrastruktura sportowa 
- organizacja imprez masowych 
- brak świetlic wiejskich oraz stan techniczny istniejących obiektów 
- infrastruktura okołodrogowa – chodniki, oświetlenie, organizacja ruchu, progi zwalniające 
- brak szlaków rowerowych łączących partnerskie gminy 
- niedostateczna infrastruktura wodno – kanalizacyjna 
- liczba podmiotów gospodarczych, punktów usługowych 
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
- bezpieczeństwo publiczne w sezonie letnim 
- promocja regionu 
- wykorzystywanie gospodarcze i komunikacyjne wód śródlądowych 
- stan techniczny lokalnej infrastruktury drogowej 
- estetyka części miejscowości 
- bezrobocie  
- niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna 
- emigracja mieszkańców w poszukiwania pracy 
- aktywność społeczna mieszkańców 
- ubożenie społeczeństwa 
- przedsiębiorczość mieszkańców 
- infrastruktura rekreacyjna  
- brak Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gmin Partnerskich 
- baza noclegowa dla turystów (całoroczna) 
- niedostateczne unowocześnienie gospodarstw rolnych 
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3.1. Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy SWOT 

• Niezaprzeczalnym wyróżnikiem obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 
realizowaną przez LGD „Partnerstwo w rozwoju” jest jego historyczne położenie   
i związane z tym  zasoby kulturowe oparte na tradycji i kulturze Wikingów oraz 
bliskość granicy z Niemcami i krajami Skandynawskimi. Wyróżnik ten stanowić 
powinien podstawę wielu działań integracyjnych wyrażonych w operacjach z kategorii 
„małych projektów” i „odnowy i rozwoju wsi”. 

• Obszar partnerstwa tych trzech gmin to jeden z największych obszarów turystycznych 
Zalewu Szczecińskiego i obszarów związanych  prawnie chronionych przez Woliński 
Park Narodowy rezerwaty przyrody, obszary NATURA 2000, co stanowić powinno 
podstawę do realizacji operacji z kategorii „Odnowa i rozwój wsi” z zakresu poprawy 
infrastruktury rekreacyjnej, miejsc wypoczynku, szlaków turystycznych w tym 
pieszych, rowerowych  i wodnych itp. 

• Zbiorniki wodne, zwłaszcza Zalew Szczeciński i bliskość morza  to jedno  
z największych walorów naturalnych obszarów tego regionu. Wzrastająca popularność 
żeglarstwa na tym terenie, powstałe już stanice wodne i przystanie dla żaglówek 
winny się stać przyczynkiem do rozwoju miejsc noclegowych i usług, co powinno się 
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ZEWNĘTRZNE 

SZANSE 
- dalszy rozwój turystyki i agroturystyki 
- rozwój infrastruktury turystycznej 
- pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych na rozwój regionu 
- polityka państwa 
- wzrost zainteresowania regionem przez turystów zagranicznych 
- rozwój infrastruktury turystycznej 
- rozwój istniejących i powstawanie nowych organizacji na rzecz rozwoju regionu 
- napływ kapitału zagranicznego 
- wzrost znaczenia komunikacji szlakami wodnymi  
- wzrost znaczenia lotniska w Goleniowie 
- tworzenie partnerstw publiczno – gospodarczych 
- ochrona środowiska w skali makro 
- rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej  
- uruchomienie planowanego przejścia granicznego i tunelu w Świnoujściu 
- rozwój współpracy międzynarodowej 
- promocja turystyczna regionu 
- rozwój Goleniowskiego Parku Technicznego 
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ZAGROŻENIA 
- dalsze migracje ludności w skali makro  
- starzejące się społeczeństwo w skali makro 
- konkurencyjne Lokalne Grupy Działania 
- wzrost bezrobocia w skali makro 
- zainteresowanie rozwojem regionu na szczeblu województwa 
- niewykorzystanie szansy polegającej na skutecznej absorpcji środków pozabudżetowych 
- rozwój turystyczny sąsiednich gmin  
- częste zmiany Rządów RP 
- zanieczyszczanie środowiska naturalnego w skali makro 
- niestabilne i niejasne prawodawstwo 
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przełożyć na wielość wniosków z zakresu różnicowania w kierunku działalności 
nierolniczej i tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. 

• Rozwijająca się na tym ternie działalność agroturystyczna winna otrzymać wsparcie 
nie tylko w zakresie poprawy jej infrastruktury, ale również w szkoleniach dla 
podwyższenia jakości świadczonych przez te gospodarstwa usług. 

• Wysoki poziom patologii społecznych na tym obszarze jest wynikiem nadal 
utrzymującego się na tym obszarze wysokiego bezrobocia, stąd istnieje konieczność 
podjęcia działań na szczeblu samorządu terytorialnego w zakresie przede wszystkim 
dobrej diagnozy stanu, monitoringu środowisk zagrożonych i poza działaniami  
z kategorii interwencji i ratownictwa podjęcia działań profilaktycznych  
i wyprzedzających konieczność interwencji. 

• Utrzymujące się zjawisko apatii na tym obszarze zwłaszcza w środowiskach 
popegeerowskich wymaga realizacji wielu operacji z kategorii „małych projektów”, 
które winny za cel podstawowy przyjąć zasadę aktywizowania lokalnej społeczności  
i jej reaktywację do działania na szeroko rozumianym polu aktywności społecznej  
i gospodarczej. 

• Brak pełnego dostępu do szerokopasmowego Internetu na całym obszarze objętym 
Lokalną Strategią Rozwoju jest dużą przeszkodą dla rozwoju pełnego zakresu usług  
i przedsiębiorczości. Zniwelowanie do minimum tego problemu leżeć powinno w 
interesie lokalnych samorządów. 

• Mała oferta edukacji pozaszkolnej i ustawicznej jest przeszkodą w realizacji wielu 
celów, których głównym przesłaniem jest rozwiązywanie problemów społecznych  
i integracja środowiskowa, stąd istnieje koniczność lepszego wykorzystania 
istniejących placówek oświatowych i zatrudnionej w tych placówkach kadry 
pedagogicznej do działań i planowanych operacji w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

• Zły stan infrastruktury kanalizacji sanitarnej lub jej brak zwłaszcza w obszarach 
wiejskich i w zabudowie rozproszonej winien być niwelowany przez samorządy 
lokalne również w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oś. działanie 321 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” i współgrać z zamierzeniami 
inwestycyjnymi osi 4 np. w odnowie i rozwoju wsi. 
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4. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR, 
PLANOWANE DO REALIZACJI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Cel ogólny 1: Rozwój Kapitału Ludzkiego i Zasobów Społecznych. 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

1.1.Działać na rzecz 
integracji i wzrostu 
świadomości kulturowej 
społeczeństwa  

I. Aktywizacja życia 
kulturowego na bazie 
świetlic wiejskich, 
domów kultury oraz 
innych obiektów 
infrastruktury 
społecznej 

II. Wspieranie i promowanie miejscowych 
artystów i twórców ludowych  

1.2. Wypromować zdrowy 
styl życia. 

III. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i aktywizacja sportowa 
mieszkańców. 

1.3. Budować społeczeństwo 
informacyjne.  IV. Upowszechnianie dostępu do Internetu 

1.4. Wspierać struktury i 
przedsięwzięcia Lokalnej 
Grupy Działania 
„Partnerstwo w rozwoju” 

V. Nabywanie umiejętności i aktywizacja 

 

4.1. Opis planowanych przedsięwzięć w ramach LSR 

4.1.1. Przedsięwzięcie I: Aktywizacja życia kulturowego na bazie świetlic wiejskich, domów 
kultury oraz innych obiektów infrastruktury społecznej. 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 1. Rozwój Kapitału Ludzkiego i Zasobów Społecznych. 
- celu szczegółowego: 1.1. Działać na rzecz integracji i wzrostu świadomości kulturowej 
społeczeństwa. 
 

Uzasadnienie: 
Na terenie działania LGD brakuje świetlic wiejskich z pełną infrastrukturą umożliwiającą 
prowadzenie szerokiej gamy zajęć kulturalnych i szkoleń środowiskowych. Świetlice to 
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również miejsce integracji trzech kultur zamieszkujących te tereny. Dobrze wyposażone 
świetlice to również podstawa do działalności mikroprzedsiębiorstw, prowadzenia imprez 
okolicznościowych z częścią usług opartych o outsourcing wewnętrzny, często 
jednoosobowych firm. 

 
Grupa docelowa beneficjentów: 
Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD - w tym przede wszystkim istniejący użytkownicy 
świetlic wiejskich i obiektów kultury, które będą miejscem imprez integracyjnych, 
kulturalnych i okolicznościowych. 

 
Lista rekomendowanych operacji: 
Preferowane będą operacje  
- dotyczące remontów, modernizacji, przebudowy i budowy oraz wyposażenia i doposażenia 
świetlic wiejskich, wiejskich domów kultury oraz innych obiektów infrastruktury społecznej 
oraz adaptacji pomieszczeń na cele imprez integracyjnych, kulturalnych i okolicznościowych; 
 
- polegające na przygotowaniu imprez, wystaw o charakterze integracyjnym i prezentującym 
dorobek kulturalny i artystyczny oraz  imprez kulturalnych i edukacyjnych; 
 
- polegające na wydawaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o organizowanych 
imprezach w świetlicach wiejskich, organizowanych szkoleniach i możliwościach korzystania 
z zaplecza świetlic wiejskich jako miejsca rekreacji i wypoczynku oraz spotkań 
integracyjnych. 
 
 
4.1.2. Przedsięwzięcie II: Wspieranie i promowanie miejscowych artystów i twórców 

ludowych. 
 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 1. Rozwój Kapitału Ludzkiego i Zasobów Społecznych. 
- celu szczegółowego: 1.1. Działać na rzecz integracji i wzrostu świadomości kulturowej 
społeczeństwa. 
 

Uzasadnienie: 
Zrozumienie siebie nawzajem od dawna najlepiej przebiega poprzez wymianę kulturalną na 
poziomie grup artystycznych, twórców ludowych i artystów zwłaszcza, że dotyczy to 
niewielkiego obszaru. Ponadto istnienie grup artystycznych i lokalnych twórców jest potrzebą 
lokalnej społeczności wynikającą z chęci kultywowania swoich tradycji i zwyczajów. Stąd 
konieczność wsparcia takiej działalności w różnych jej formach. 

 

Grupa docelowa beneficjentów: 
Mieszkańcy całego obszaru objętego LSR, domy kultury, świetlice wiejskie. 
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Lista rekomendowanych operacji: 
 
Preferowane będą  operacje: 
- w zakresie utworzenia działalności gospodarczej o charakterze artystycznym (zespoły 
muzyczne , trupy aktorskie, itp.) oraz rozwijanie działalności artystycznej; 
 
- polegające na organizacji szkoleń w zakresie możliwości prowadzenia działalności 
artystycznej, organizacji imprez – wystaw , zakup materiałów dla prowadzenia twórczości 
artystycznej i twórczości ludowej; 
 
- w zakresie informowania i promocji grup artystycznych, twórców ludowych, organizacji 
szkoleń dla członków grup artystycznych i twórców oraz organizacji szkoleń dla kadry i 
pracowników LGD w zakresie wsparcia dla lokalnych grup artystycznych i pojedynczych 
artystów; 
 
4.1.3. Przedsięwzięcie III: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i aktywizacja 

sportowa mieszkańców. 
 
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 1. Rozwój Kapitału Ludzkiego i Zasobów Społecznych. 
- celu szczegółowego: 1.2. Wypromować zdrowy styl życia. 
 
Uzasadnienie: 
Obszar działania LGD to dziesiątki miejsc predestynowanych do rekreacji i wypoczynku, 
których większość nadaje się do uprawiania różnego rodzaju sportów. Dlatego niezbędnym 
jest wyposażenie najatrakcyjniejszych obiektów i miejsc w infrastrukturę, która pozwoli na 
uprawianie sportów w tym sportów wodnych przybywającym tu turystom i mieszkańcom, 
jednocześnie stworzy możliwości rozwoju usług tym sportom towarzyszących takich jak 
szkutnictwo, naprawy innego sprzętu wodnego, wypożyczalnie sprzętu itp.  

 

Grupa docelowa beneficjentów: 
Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD – w tym przede wszystkim rolnicy, przedsiębiorcy, 
związki sportowe działające na ternie obszaru LGD. 

 
Lista rekomendowanych operacji:  
 
Preferowane będą operacje: 
- polegające na budowie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi sportów, w tym m.in. placów 
zabaw i boisk sportowych; 
 
- polegające na tworzenie usług polegających na uruchomianiu wypożyczalni sprzętu 
sportowego, usługach serwisowych i remontowych; 
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- polegające na organizacji imprez sportowych, zawodów międzygminnych i imprez 
rekreacyjnych;  
 
- polegające na promocji infrastruktury sportowej i organizowanych imprez sportowo-
rekreacyjnych. 
 
 
4.1.4. Przedsięwzięcie IV: Upowszechnianie dostępu do Internetu 
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 1. Rozwój Kapitału Ludzkiego i Zasobów Społecznych 
- celu szczegółowego: 1.3. Budować społeczeństwo informacyjne 
 
Uzasadnienie: 
Obszar objęty LSR to teren gdzie poza miastami występuje trudny dostęp do Internetu 
zwłaszcza Internetu szerokopasmowego, który zapewnia swobodny dostęp do wszystkich 
usług jakie daje dzisiaj ten nośnik wymiany informacji, narzędzie pracy i baza wiedzy 
niezbędnej dla rozwoju, edukacji i kształtowania własnej osobowości. Stąd istniej 
konieczność upowszechnienia Internetu zwłaszcza w oparciu o jego powszechny dostęp  
w obiektach publicznych i ich otoczeniu. 

Grupa docelowa beneficjentów: 
Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD oraz turyści, w tym przede wszystkim lokalni 
mikroprzedsiębiorcy, młodzież w zakresie edukacji i rolnicy dla których powstanie 
możliwość rozszerzenia i utworzenia nowych działalności gospodarczych oraz edukacji  
i promocji.  

 

Lista rekomendowanych operacji: 
Preferowane będą  operacje  
- w zakresie budowy infrastruktury umożliwiającej dostęp do Internetu szerokopasmowego; 
 
- polegające na tworzenie usług działalności nierolniczej, której podstawą będzie dostęp do 
Internetu; 
 
- polegające na tworzenie usług opartych  o dostęp do Internetu oraz budowa infrastruktury 
zwiększającej dostęp do Internetu; 
 
- polegające na budowie małej infrastruktury zwiększającej dostęp do Internetu; 
 
- polegające na wydawaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o możliwościach 
polepszenia warunków dostępu do Internetu na obszarze objętym LSR oraz szkolenia 
pracowników LGD w zakresie technicznych aspektów dostępu do Internetu z możliwością 
udzielania pomocy w tym zakresie mieszkańcom obszaru objętego LSR – zwłaszcza rolnikom 
i osobom starszym.  
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4.1.5. Przedsięwzięcie V: Nabywanie umiejętności i aktywizacja 
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 1. Rozwój Kapitału Ludzkiego i Zasobów Społecznych 
- celu szczegółowego: 1.4. Wspierać struktury i przedsięwzięcia  Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo w rozwoju” 
 
Uzasadnienie: 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” pełni rolę lokalnej instytucji wdrażającej. 
Uczestnicząc we wdrażaniu osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, prowadzi nabór wniosków w ramach działania 431 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju.  Do wykonywania swoich zadań prowadzi Biuro LGD, które odpowiada za 
bezpośredni kontakt z beneficjentami i świadczenie bezpłatnego doradztwa, a także promocję 
obszaru funkcjonowania i zakresu działania LGD. LGD aktywizuje lokalne środowisko, 
wzmacnia wiedzę i kompetencje liderów. Dlatego LGD dla sprawniejszego wykonywania 
zadań potrzebuje systematycznego podnoszenia kwalifikacji pracowników Biura  oraz 
członków organów LGD, a także narzędzi do skutecznej promocji i oddziaływania na lokalne 
środowisko. 

Grupa docelowa beneficjentów: 
Pracownicy Biura LGD, członkowie LGD, mieszkańcy obszaru LGD oraz turyści 

 

Lista rekomendowanych operacji: 
Preferowane będą  operacje  
- w zakresie prowadzenia badań nad obszarem objętym LSR; 
 
- polegające na promocji obszaru funkcjonowania i działań LGD, poprzez prowadzenie strony 
internetowej, wydawanie folderów, broszur; ulotek, informacje w prasie; 
 
- polegające na szkoleniu potencjalnych beneficjentów; 
 
- polegające na organizowaniu i uczestnictwie w wydarzeniach promocyjnych (targach, 
wystawach, jarmarkach, festynach); 
- polegające na aktywizowaniu lokalnych liderów, 
 
-polegające na podnoszeniu wiedzy i kompetencji pracowników Biura LGD oraz członków 
LGD, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach. 
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4.1.6. Przedsięwzięcie VI: Renowacja, rewitalizacja i adaptacja obiektów dziedzictwa 
kulturowego i historycznego 

 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 2. Zachowanie zasobów kulturowych i przyrodniczych 
- celu szczegółowego: 2.1 Podjąć działania w kierunku zachowania specyfiki kulturowej 
 

Uzasadnienie: 
Obszar LSR jest nasycony obiektami zabytkowymi w tym parkami podworskimi  
i fragmentami dawnej, historycznej  zabudowy tego regionu. Większości obiektów  jest 
wstanie wymagającym remontu lub renowacji. Wiele z nich ma charakter publiczny i służy 
celom zaspokajania potrzeb społecznych w tym kulturalnych, edukacyjnych. Stąd istnieje 
konieczność wsparcia działaniami inwestycyjnymi i organizacyjnymi tych obiektów, aby 
mogły one służyć lokalnej społeczności. 

 
Grupa docelowa beneficjentów: 
Wszyscy mieszkańcy  obszaru LSR oraz turyści, przedsiębiorcy i związki wyznaniowe.   

 

Lista rekomendowanych operacji: 
 
Preferowane będą operacje: 
- polegające na remoncie  obiektów zabytkowych mogących posłużyć jako miejsca zdolne do 
prowadzenia działań kulturalnych, rekreacyjnych i wypoczynkowych; 
 
- polegające na remoncie  i adaptacji obiektów zabytkowych znajdujących się w obszarze 
LSR stanowiących zaplecze dla mieszkalnictwa, działalności gospodarczej, kulturalnej i 
rozrywkowej; 
 
- polegające na wydawaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o obiektach 
zabytkowych i możliwości ich adaptacji na różne cele oraz ukazujące dobre praktyki w tym 
zakresie. 
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4.1.7 Przedsięwzięcie VII: Zwiększenie roli domów kultury, świetlic, muzeów  
w kultywowaniu tradycji i zwyczajów oraz pielęgnowaniu lokalnej historii 

 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 2. Zachowanie zasobów kulturowych i przyrodniczych 
- celu szczegółowego: 2.1. Podjąć działania w kierunku zachowania specyfiki kulturowej 
 
Uzasadnienie: 
Obszar dziania LGD to mieszanka tradycji i kultur przywiezionych na ten teren w okresie 
powojennego osadnictwa, a jednocześnie aktualnie odtwarzane i pielęgnowane tradycje 
dawnych osadników tych ziem – Wikingów i Cystersów. W celu utrzymania tych tradycji 
niezbędne są działania integracyjne w Domach Kultury  i świetlicach oraz tworzenie miejsc 
pamięci i muzeów. Miejsca te powinny upamiętniać historię obszaru oraz stanowić centra 
integracji społecznej.  

 

Grupa docelowa beneficjentów: 
Wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR, turyści. 
 
Lista rekomendowanych operacji: 
Preferowane będą  operacje: 
-  w zakresie remontów i wyposażenia świetlic wiejskich, obiektów kultury, muzeów pod 
kątem podwyższenia jakości organizacji imprez integracyjnych, wystawienniczych i 
podtrzymujących lokalne tradycje i kulturę; 
 
- polegające na organizacji imprez integracyjnych i podtrzymujących lokalna tradycje i 
kulturę oraz odtwarzające historyczny dorobek kulturalny i społeczny tego obszaru; 
 
-  polegające na promocji działalności domów kultury, muzeów, świetlic oraz promocji  i 
informacji o działalności muzeów i historii miejsc pamięci oraz organizacja szkoleń dla kadry 
i pracowników LGD w zakresie promocji zasobów kultury. 

4.1.8 Przedsięwzięcie VIII: Zachowanie i promocja walorów przyrodniczych. Edukacja 
ekologiczna 

 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 2. Zachowanie zasobów kulturowych i przyrodniczych. 
- celu szczegółowego: 2.2. Działać na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego  i przyrodniczego. 
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Uzasadnienie: 
Obszar dziania LGD jest wyjątkowo bogaty w walory przyrodnicze, które w dużej mierze 
związane są  z Zalewem Szczecińskim, kilkoma jeziorami o znaczeniu turystycznym, rzeką 
Dziwną i lasami. Walory te w znacznej mierze są prawnie chronione min. fragmentem 
Wolińskiego Parku Narodowego, obszarami Natura 2000. Stąd istnieje potrzeba ich promocji 
i  działań na rzecz zachowania ich walorów.   

 

Grupa docelowa beneficjentów: 
Wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR, turyści. 

 
Lista rekomendowanych operacji: 
Preferowane będą  operacje: 
-  polegające na wyznaczaniu ścieżek przyrodniczych, szlaków pieszych, tablic 
informacyjnych i wydzielaniu miejsc wyznaczonych do rekreacji i wypoczynku; 
 
- polegające na promocji walorów przyrodniczych i organizacji konferencji, spotkań, szkoleń 
wśród wszystkich grup użytkowników tego obszaru w zakresie edukacji ekologicznej min.  
ukazujących nowe technologie w rolnictwie, systemach grzewczych i pozyskiwania energii. 
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Cel ogólny 3: Rozwój turystyki w oparciu o lokalny potencjał. 

 
 

4.1.9 Przedsięwzięcie IX: Utworzenie  szlaków wodnych oraz tematycznych ścieżek 
rowerowych i pieszych. 

 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 3. Rozwój turystyki w oparciu o lokalny potencjał. 
- celu szczegółowego: 3.1. Stworzyć produkt turystyczny przy wykorzystaniu zasobów 
przyrodniczych i kulturowych. 
 

Uzasadnienie: 
Obszar działania LGD posiada liczne zbiorniki wodne i rzeki, które posiadają warunki do 
uprawiania żeglarstwa i spływów kajakowych. Od lat jeziora i rzeki w swoich fragmentach są 
częściami szlaków kajakowych. Brakuje stanic, miejsc postoju, bazy noclegowej i pomostów 
itp. 

 
Grupa docelowa beneficjentów: 
Mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz turyści przybywający na obszar działania LGD, 
mikroprzedsiębiorcy, rolnicy, organizacje turystyczne. 

 
 

 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

3.1.Stworzyć produkt turystyczny 
przy wykorzystaniu zasobów 
przyrodniczych  
i kulturowych. 

IX.  Utworzenie  szlaków 
wodnych oraz tematycznych 
ścieżek rowerowych i pieszych. 

X.  Tworzenie i promocja tematycznych 
parków i szlaków historycznych oraz 
kulturowych. 

3.2.Wzmocnić infrastrukturę 
turystyczną.  XI.  Inwestowanie w infrastrukturę turystyczną.  

3.3. Wypromować region, by stał 
się konkurencyjny  
w stosunku do sąsiednich 
obszarów. 

XII. Promocja walorów turystycznych regionu. 



Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „ Partnerstwo w rozwoju” 

 62 

Lista rekomendowanych operacji: 
Preferowane będą  operacje: 
- w zakresie budowy  infrastruktury szlaków wodnych wokół takich obszarów jak Zalew 
Szczeciński,  rzeka Dziwna, jez. Koprowo, jez. Kołczewo  jez. Ostrowo, jez. Okonie, rz. 
Grzybnica, rz. Wołczenica, rz. Świniec; 
 
- polegające na budowie małej infrastruktury turystycznej obszarach przyjeziornych  i 
przyrzecznych  takich obiektów jak Zalew Szczeciński,  rzeka Dziwna, jez. Koprowo, jez. 
Kołczewo  jez. Ostrowo, jez. Okonie, rz. Grzybnica, rz. Wołczenica, rz. Świniec; 
 
- polegające na utworzeniu tematycznych ścieżek rowerowych i pieszych; 
 
- polegające na promocji nowych miejsc rekreacji i wypoczynku oraz informacji o 
możliwościach inwestowania w nowych miejscach przeznaczonych na rekreację i 
wypoczynek w otoczeniu nowych szlaków wodnych oraz organizacja szkoleń dla kadry  i 
pracowników LGD w zakresie rozwoju turystyki. 
 

4.1.10 Przedsięwzięcie X: Tworzenie i promocja tematycznych parków i szlaków 
historycznych oraz kulturowych. 

 
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 3. Rozwój turystyki w oparciu o lokalny potencjał. 
- celu szczegółowego: 3.1. Stworzyć produkt turystyczny przy wykorzystaniu zasobów 
przyrodniczych i kulturowych. 
 

Uzasadnienie: 
Obszar LGD, a zwłaszcza miasto Wolin ściśle jest związany z historią i tradycją Wikingów, 
których zwyczaje są kultywowane do dziś, głównie na Festiwalu Wikingów w Wolinie. 
Festiwal zyskał miano Polskiego Produktu Turystycznego Roku 2004. Stąd istnieje 
możliwość poszerzenia Festiwalu o szlaki kulturowe i historyczne, ściśle związane z historią 
Wikingów, przyciągające turystów z całej Europy przez cały rok. Ponadto, obszar LSR jest 
pełen pamiątek historycznych w postaci różnych obiektów zabytkowych. Do obiektów 
zabytkowych zalicza się zabudowa o konstrukcji ryglowej tzw. mur pruski oraz liczne 
kościoły i cmentarze wielu kultur. Stanowią one podstawę wyznaczenia szlaku historycznego. 
Zasoby przyrody tego terenu obfitują w pomniki przyrody i zespoły parkowe powstałe  
w różnych okresach dominacji kulturowych i na tym terenie. Stąd istnieje możliwość 
wytyczenia parku tematycznego opartego na zasobach przyrodniczych, ale nie pomijającego 
parków  podworskich i obiektów zabytkowych znajdujących się na ich terenie.  

 
 
Grupa docelowa beneficjentów: 
Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD – w tym przede wszystkim istniejące obiekty zabytkowe 
na terenie LGD, pomniki przyrody, tereny przyrodnicze chronione wokół jezior i terenach 
poszczególnych miejscowości w obszarze objętym LSR. 
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Lista rekomendowanych operacji: 
Preferowane będą  operacje: 
 
- w zakresie budowy ścieżek rowerowych, budowy tras turystyki pieszej  wraz z 
infrastrukturą; 
 
- tworzeniu i rozbudowie parków tematycznych, organizacji imprez wzdłuż szlaków, 
zagospodarowaniu miejsc rekreacji i wypoczynku; 
 
- polegające na wydawaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o organizowanych 
imprezach na szlakach i terenie parków tematycznych, analizy dotyczące funkcjonowania 
szlaków i parków tematycznych oraz organizacja szkoleń dla kadry i pracowników LGD w 
zakresie tworzenia i promocji tematycznych parków i szlaków historycznych i kulturowych. 
 

4.1.11 Przedsięwzięcie XI: Inwestowanie w infrastrukturę turystyczną 

 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 3. Rozwój turystyki w oparciu o lokalny potencjał 
- celu szczegółowego: 3.2. Wzmocnić infrastrukturę turystyczną 
 
Uzasadnienie: 
Obszar działania LGD jest zasobny w walory historyczno-przyrodnicze. By turyści mogli 
dotrzeć w miejsca, które zasługują na szczególną uwagę, potrzebna jest ich profesjonalna 
obsługa przez Biura Informacji Turystycznej, których na obszarze LGD brak. Stąd potrzeba 
ich uruchomienia. Ogromnym atutem obszaru LGD jest wielość i różnorodność  zbiorników 
wodnych, których większość nadajecie do uprawiania sportów wodnych i świadczenia innych 
usług turystycznych.  Dlatego niezbędnym jest wyposażenie najatrakcyjniejszych obiektów 
wodnych w infrastrukturę, która pozwoli na uprawianie sportów wodnych i wypoczywanie 
przybywającym tu turystom, jednocześnie stworzy możliwości rozwoju usług turystycznych 
towarzyszących takich jak szkutnictwo, naprawy innego sprzętu wodnego, wypożyczalnie 
sprzętu itp.  

 
Grupa docelowa beneficjentów: 
Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD i turyści 

 

Lista rekomendowanych operacji: 
 
Preferowane będą operacje  
- polegające na budowie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi sportów wodnych(parkingi, 
elementy publicznej infrastruktury turystycznej – pomosty, plaże); 
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- polegające na utworzeniu działalności gospodarczej w obszarach działania LGD opartych o 
istniejącą lub mającą powstać bazę turystyczną wokół zbiorników i cieków wodnych; 
- polegające na uruchomieniu punktów informacji turystycznej; 
 
- polegające na promocji infrastruktury sprzyjającej rozwojowi sportów wodnych turystyki 
rekreacyjnej i wypoczynkowej wokół zbiorników wodnych. 
 

4.1.12 Przedsięwzięcie XII: Promocja walorów turystycznych regionu  

 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 3. Rozwój turystyki w oparciu o lokalny potencjał 
- celu szczegółowego: 3.3. Wypromować region, by stał się konkurencyjny w stosunku do 
sąsiednich obszarów 
 
Uzasadnienie: 
Brak informacji, niespójność działań to główne mankamenty zarządzania turystyką  
w poszczególnych gminach będących partnerami w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Stąd istnieje konieczność stworzenia płaszczyzn wspólnego działania wszystkich samorządów 
tego obszaru i organizacji pozarządowych dla zwiększenia efektywności w promowaniu 
obszaru LGD, a tym samym w pozyskiwaniu korzyści finansowych i ekonomicznych                     
z działalności turystycznej.  

 
Grupa docelowa beneficjentów: 
Sektor publiczny, pozarządowy i gospodarczy działający na obszarze objętym LSR. 

 
 

Lista rekomendowanych operacji: 
 
Preferowane będą  operacje: 
 
- polegające na organizacji wydarzeń promocyjnych, opracowaniu i druku materiałów 
promujących walory kulturowo-przyrodnicze, zakupie i montażu tzw. witaczy, tablic 
informacyjnych, itp.  
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Cel ogólny 4: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej 
mieszkańców. 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

4.1.Podjąć działania na rzecz 
stworzenia sprawnego systemu 
wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości.  

XIII. Rozwijanie świadomości lokalnej w zakresie przedsiębiorczości. 

4.2.Stworzyć warunki do wsparcia 
dywersyfikacji źródeł dochodu.  

XIV. Wspieranie 
przedsiębiorców 
wytwarzających 
produkty 
energetyczne z 
biomasy. 

XV. Wspieranie 
prowadzących i 
uruchamiających 
gospodarstwa 
agroturystyczne oraz 
świadczących usługi 
okołoturystyczne. 

XVI. Wspieranie 
pozostałych 
przedsięwzięć 
gospodarczych 
przyczyniających się 
do rozwoju obszaru 
LGD   i powstawania 
nowych miejsc pracy. 

4.1.13  Przedsięwzięcie XIII: Rozwijanie świadomości lokalnej w zakresie 
przedsiębiorczości. 

 
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 4. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców. 
- celu szczegółowego: 4.1.Podjąć działania na rzecz stworzenia sprawnego systemu 
wspierania lokalnej przedsiębiorczości. 
 
Uzasadnienie: 
Obszar objęty działaniami Lokalnej Strategii Rozwoju wykazuje jedno z niższych 
wskaźników w zachodniopomorskim mówiących o ilości  podmiotów gospodarczych 
przypadających na jednego mieszkańca tego regionu. Stąd istnieje konieczność działań na 
rzecz wzrostu aktywności gospodarczej mieszkańców zarówno w śród potencjalnych 
mikroprzedsiebiorców jak i rolników w kierunku dywersyfikacji źródeł dochodu. 

 
Grupa docelowa beneficjentów: 
Mieszkańcy i sektor gospodarczy działający na obszarze objętym LSR. 

 

Lista rekomendowanych operacji: 
Preferowane będą  operacje: 
-  polegające na organizacji szkoleń dla rolników w zakresie możliwych sposobów 

zróżnicowania dochodów jak i szkoleń dla istniejących mikroprzesiebiorców w zakresie 



Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „ Partnerstwo w rozwoju” 

 66 

poszerzenia swojej dotychczasowej działalności oraz szkoleń skierowanych do 
potencjalnych przedsiębiorców.  

 

4.1.14 Przedsięwzięcie XIV: Wspieranie przedsiębiorców wytwarzających produkty 
energetyczne z biomasy.  

 
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 4. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców. 
- celu szczegółowego: 4.2.Stworzyć warunki do wsparcia dywersyfikacji źródeł dochodu. 
 
Uzasadnienie: 
Wielość i różnorodność obszarów przyrodniczych prawnie chronionych, przy jednoczesnym 
przestarzałym systemie pozyskiwania energii cieplnej głównie opartym na węglu i koksie, 
stosowanym w większości gospodarstw domowych zobowiązuje to wspierania nowych 
technologii wytwarzania energii w tym przede wszystkim w oparciu o własne zasoby, które 
mogą być podstawą produkcji energii w oparciu biomasę. 

 
Grupa docelowa beneficjentów: 
Mieszkańcy, sektor publiczny  i gospodarczy działający na obszarze objętym LSR. 

 

Lista rekomendowanych operacji: 
Preferowane będą  operacje: 
- polegające na utworzeniu dodatkowej działalności gospodarczej w ramach dywersyfikacji 
źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych polegającej na wytwarzaniu produktów 
energetycznych z biomasy; 
 
- polegające na utworzeniu działalności gospodarczej lub jej rozszerzeniu  polegającej na 
wytwarzaniu produktów energetycznych z biomasy; 
 
- polegające na wdrożeniu systemów grzewczych opartych o produkty energetyczne z 
biomasy w gospodarstwach domowych. 
  

4.1.15 Przedsięwzięcie XV: Wspieranie prowadzących i uruchamiających gospodarstwa 
agroturystyczne oraz świadczących usługi okołoturystyczne. 

 
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 4. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 
- celu szczegółowego: 4.2.Stworzyć warunki do wsparcia dywersyfikacji źródeł dochodu.  
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Uzasadnienie: 
Potencjał gospodarstw agroturystycznych oraz podmiotów świadczących usługi 
okołoturystyczne nie przekłada się na ich efekty ekonomiczne i finansowe. Koniecznym jest 
podjęcie działań wspierających dla podmiotów już prowadzących działalność turystyczną na 
terenach wiejskich i usług w całym obszarze objętym działaniami LSR. 

 
Grupa docelowa beneficjentów: 
Rolnicy i usługodawcy z branży turystycznej i okołoturystycznej działający na obszarze 
objętym LSR. 

 

Lista rekomendowanych operacji: 
 
Preferowane będą  operacje: 
- polegające na utworzeniu dodatkowej działalności turystycznej lub jej poszerzenie w ramach 
dywersyfikacji źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych; 
 
- polegające na utworzeniu działalności gospodarczej w branży usług turystycznych lub jej 
poszerzenie w obszarach działania LGD. 
 
- polegające na adaptacji obiektów i ich doposażeniu, organizacji imprez i tworzeniu atrakcji 
turystycznych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych. 
 
- polegające na promocji działalności turystycznej  w gospodarstwach rolnych i usług 
okołoturystycznych; 
 
- polegające na organizacji szkoleń w zakresie niezbędnej dla wspomagania działalności 
agroturystycznej. 
 

4.1.16 Przedsięwzięcie XVI: Wspieranie pozostałych przedsięwzięć gospodarczych 
przyczyniających się do rozwoju obszaru LGD i powstawania nowych miejsc 
pracy 

 
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
- celu ogólnego: 4. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 
- celu szczegółowego: 4.2.Stworzyć warunki do wsparcia dywersyfikacji źródeł dochodu. 
 
Uzasadnienie: 
Wiele trudnych do zidentyfikowania w perspektywie do roku 2013 przedsięwzięć może się 
pojawić w kolejnych latach funkcjonowania Lidera i Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo w 
rozwoju” dlatego utworzono przedsięwzięcie, którego celem jest wsparcie wszelkich  innych 
działań które trudno skategoryzować, a mogą się przyczynić do rozwoju obszaru LGD i 
powstania nowych miejsc pracy. 
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Grupa docelowa beneficjentów: 
Przedsiębiorcy i rolnicy  działający na obszarze objętym LSR. 

 

Lista rekomendowanych operacji: 
 
Preferowane będą  operacje: 
- polegające na utworzeniu dodatkowej działalności w ramach dywersyfikacji źródeł dochodu 
w gospodarstwach rolnych tworzące dodatkowe miejsca pracy; 
 
- polegające na utworzeniu działalności gospodarczej w obszarach działania LGD , które 
utworzą nowe miejsca pracy; 
 
- polegające na realizacji małej infrastruktury, zakupów wyposażenia i sprzętu, który 
przyczyni się do poprawy efektywności prowadzonej działalności  zarówno przez sektor 
publiczny jak i społeczny oraz osoby fizyczne, których działalność przyczyni się do rozwoju 
obszaru objętego LSR.   
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5 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW 
PRODUKTU, REZULTATU  
I ODDZIAŁYWANIA 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wskaźniki realizacji przyjętych w strategii 
celów i przedsięwzięć. Przyjęte wskaźniki dzielą się na trzy grupy: 

− wskaźniki produktu odnoszące się do realizacji przedsięwzięć. Wskaźniki te określają 
bezpośrednie efekty, które powinny zostać uzyskane w wyniku wdrażania LSR. O ile nie 
określono tego inaczej, podane w tabeli docelowe wartości wskaźników produktu zostaną 
osiągnięte w okresie realizacji strategii, to znaczy do końca 2015 roku. Wskaźniki 
produktu będą stosowane do bieżącego monitoringu działalności LGD w zakresie 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

− wskaźniki rezultatu, odnoszące się do realizacji celów szczegółowych. Ta grupa 
wskaźników pozwala określić skutki zrealizowanych operacji. O ile nie określono tego 
inaczej, rokiem docelowym osiągnięcia założonych wartości wskaźników rezultatu jest 
ostatni rok realizacji strategii (2015). 

− wskaźniki oddziaływania, odnoszące się do realizacji celów ogólnych. Przyjęte wskaźniki 
oddziaływania pozwolą zmierzyć i ocenić długookresowe efekty i zmiany uzyskane w 
wyniku wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju. O ile nie określono tego inaczej, podane 
docelowe wartości wskaźników oddziaływania zostaną osiągnięte w ostatnim roku 
realizacji strategii, to znaczy w 2015 roku.  
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Tabela 11 Wskaźniki celów i przedsięwzięć. 
 

Cel ogólny 

Wskaźnik oddziaływania 

Cel szczegółowy 

Wskaźnik rezultatu 

Przedsięwzięcie 

Wskaźnik produktu 

Wskaźnik 
Docelowa 
wartość 

wskaźnika 
Wskaźnik 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 
Wskaźnik 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 
Cel ogólny 1: 
Rozwój Kapitału 
Ludzkiego i 
Zasobów 
Społecznych 

W. 1-1 
Liczba 
nowych 
projektów 
„miękkich” 
z udziałem 
funduszy z 
poza LSR 
 
W.1-2 
Liczba 
nowych 
organizacji 
pozarządow
ych 
 
W.1-3 
Odsetek 
osób 
deklarujący
ch poczucie 
więzi z 
miejscem 
zamieszkan
ia 
 
W.1-4 
Wzrost 
dostępu do 
Internetu 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o 15% 

1.1.Działać na 
rzecz integracji i 
wzrostu 
świadomości 
kulturowej 
społeczeństwa 
LGD 
 

W.1.1 Liczba osób 
uczestniczących w 
imprezach 
integracyjnych 

3000 1.1.1. 
Aktywizacja 
życia 
kulturowego na 
bazie świetlic 
wiejskich, 
domów kultury 
oraz innych 
obiektów 
infrastruktury 
społecznej 

W.1.1.1-1 Liczba imprez 
integracyjnych z udziałem 
grup lokalnych społeczności z 
trzech gmin. 

3 

W.1.1.1-2 Liczba inwestycji 
polegających  na remoncie, 
modernizacji, przebudowie i 
budowie oraz wyposażeniu i 
doposażeniu świetlic 
wiejskich, wiejskich domów 
kultury oraz innych obiektów 
infrastruktury społecznej. 

10 

1.1.2 Wspieranie 
i promowanie 
miejscowych 
artystów i 
twórców 
ludowych 

W.1.1.2 Liczba powołanych 
lub doposażonych zespołów 
artystycznych 

1 

1.2. 
Wypromować 
zdrowy styl 
życia 
 

W.1.2 Liczba osób 
uczestniczących w 
imprezach sportowych 
i rekreacyjnych na 
terenie obszaru LSR 

3000 1.2.1 Rozwój 
infrastruktury 
sportowo-
rekreacyjnej i 
aktywizacja 
sportowa 
mieszkańców 

W.1.2.1-1 Liczba 
wybudowanych, 
zmodernizowanych, 
doposażonych placów zabaw 

 

25 

W.1.2.1-2 Liczba imprez 
sportowych, zawodów i 
imprez rekreacyjnych 

3 

1.3. Budować 
społeczeństwo 
informacyjne 

W.1.3 Wzrost osób z 
dostępem do  
Internetu. 

300 1.3.1 Upowszech- 
nianie dostępu do 
Internetu 

W.1.1.3 Liczba instytucji 
wyposażonych w dostęp do 
Internetu szerokopasmowego 

3 
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1.4. Wspierać 
struktury i 
przedsięwzięcia 
Lokalnej Grupy 
Działania 
„Partnerstwo w 
rozwoju” 

W.1.4.1 Liczba 
odbiorów materiałów 
informujących o 
obszarze działania 
LGD oraz o LSR 
 
W.1.4.2 Liczba osób 
uczestniczących w 
szkoleniach dla 
potencjalnych 
beneficjentów 
 
W.1.4.3 Liczba 
przeszkolonych 
pracowników Biura i 
członków organów 
LGD 
 
W.1.4.4 Liczba 
uczestników wydarzeń 
o charakterze 
promocyjnych 
 
W.1.4.5 Liczba 
przeszkolonych 
lokalnych liderów 

11 000 
 
 
 
 
 
200 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
13 000 
 
 
 
 
200 

1.4.1 Nabywanie 
umiejętności i 
aktywizacja 

W.1.4.1-1 Liczba badań nad 
obszarem objętym LSR 

5 

W.1.4.1-2 Nakład folderów, 
broszur, ulotek informujących 
o obszarze działania LGD 
oraz o LSR 

11000 

W.1.4.1-3 Liczba szkoleń dla 
potencjalnych beneficjentów 

17 

W.1.4.1-4 Liczba szkoleń dla 
pracowników Biura i 
członków organów LGD 

24 

W.1.4.1-5 Liczba wydarzeń o 
charakterze promocyjnym 

13 

W.1.4.1-6 Liczba szkoleń dla 
lokalnych liderów 

14 
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Cel ogólny 2: 
Zachowanie 
zasobów 
kulturowych i 
przyrodniczych. 

W.2-1 
Odsetek 
zainteresow
anych 
kulturą, 
tradycjami i 
lokalną 
twórczością 
 
W.2-2 
Odsetek 
osób 
postrzegają
cych 
przestrzeń 
publiczną 
na obszarze 
LSR jako 
atrakcyjną i 
przyjazną 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 

2.1 Podjąć 
działania w 
kierunku 
zachowania 
specyfiki 
kulturowej 

W.2.1 Liczba osób 
uczestniczących w 
imprezach , wystawach 
kultywujących lokalną 
tradycję i kulturę 
 

3000 2.1.1. 
Renowacja, 
rewitalizacja i 
adaptacja 
obiektów 
dziedzictwa 
kulturowego i 
historycznego 

W.2.1.1 Liczba inwestycji 
polegających na renowacji, 
rewitalizacji i adaptacji 
obiektów zabytkowych 

1 

2.1.2. 
Zwiększenie roli 
domów kultury, 
świetlic, muzeów 
w kultywowaniu 
tradycji i 
zwyczajów oraz 
pielęgnowaniu 
lokalnej historii 

W.2.1.2-1 Liczba 
wyposażonych lub 
doposażonych  obiektów 
kultury na cele kultywowania 
tradycji i zwyczajów oraz 
pielęgnowania lokalnej 
historii 

9 

W.2.1.2-2 Liczba imprez 
podtrzymujących lokalne 
tradycje i kulturę 

3 

2.2. Działać na 
rzecz 
zachowania 
lokalnego 
dziedzictwa 
krajobrazowego i 
przyrodniczego 

W.2.2 Liczba 
przeszkolonych osób w 
zakresie edukacji 
ekologicznej  

20 2.2.1 
Zachowanie i 
promocja 
walorów 
przyrodniczych. 
Edukacja 
ekologiczna. 

W.2.2.1-1 Liczba 
wyznaczonych ścieżek 
przyrodniczych 

1 

W.2.2.1-2 Liczba konferencji, 
szkoleń, spotkań w zakresie 
edukacji ekologicznej 

1 
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Cel ogólny 3: 
Rozwój turystyki 
w oparciu o 
lokalny 
potencjał. 

W.3. 
Poprawa 
atrakcyjności 
turystycznej 
i 
rekreacyjnej 
mierzona 
liczbą 
odwiedzając
ych obszar 
LSR  

70.000 3.1. Stworzyć 
produkt 
turystyczny przy 
wykorzystaniu 
zasobów 
przyrodniczych i 
kulturowych 

W. 3.1. Liczba 
produktów 
turystycznych 
utworzonych lub 
udoskonalonych 

2 3.1.1 Utworzenie 
szlaków 
wodnych oraz 
tematycznych  
ścieżek 
rowerowych i 
pieszych 

W. 3.1.1 Liczba inwestycji w 
zakresie utworzenia szlaków 
wodnych oraz tematycznych 
ścieżek rowerowych i 
pieszych 

2 

3.1.2 Tworzenie 
i promocja 
tematycznych 
parków i 
szlaków 
historycznych 
oraz kulturowych 

W.3.1.2-1 Liczba inwestycji 
w zakresie tworzenia 
tematycznych parków i 
szlaków historycznych oraz 
kulturowych 

1 

W.3.1.2-2 Liczba imprez w 
parkach tematycznych oraz 
wzdłuż szlaków 
historycznych oraz 
kulturowych 

1 

3.2. Wzmocnić 
infrastrukturę 
turystyczną 

W.3.2. Liczba osób 
korzystająca ze 
zbudowanych/odnowio
nych/uruchomionych 
obiektów 
infrastruktury 
turystycznej. 

5000 3.2.1 
Inwestowanie w 
infrastrukturę 
turystyczną 

W.3.2.1 Liczba 
zbudowanych/odnowionych/u
ruchomionych obiektów 
infrastruktury turystycznej 

2 

3.3. 
Wypromować 
regon, by stał się 
konkurencyjny w 
stosunku do 
sąsiednich 
obszarów 

W.3.3 Liczba 
odbiorców informacji 
o walorach 
turystycznych LGD  

4500 3.3.1 Promocja 
walorów 
turystycznych 
regionu 

W.3.3.1 Nakład ulotek, 
broszur, folderów 
promujących walory 
turystyczne regionu 

4500 
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Cel ogólny 4: 
Rozwój 
przedsiębiorczoś
ci i aktywności 
gospodarczej 
mieszkańców 

W.4 
Wzrost 
PKB na 
obszarze 
LGD 

1% 4.1. Podjąć 
działania na 
rzecz stworzenia 
sprawnego 
systemu 
wspierania 
lokalnej 
przedsiębiorczoś
ci 
 

W.4.1 Liczba osób 
objętych doradztwem 

100 4.1.1 Rozwijanie 
świadomości 
lokalnej w 
zakresie 
przedsiębiorczoś
ci 

W. 4.1.1 Liczba szkoleń 
zorganizowanych dla 
rolników i 
mikroprzedsiębiorców 
działających na obszarze 
działania LGD w zakresie 
możliwych sposobów 
zróżnicowania dochodów jak 
i poszerzenia swojej 
działalności 

5 

4.2. Stworzyć 
warunki do 
wsparcia 
dywersyfikacji 
źródeł dochodu 

W.4.2 Liczba 
powstałych miejsc 
pracy 

5 4.2.1 Wspieranie 
przedsiębiorców 
wytwarzających 
produkty 
energetyczne z 
biomasy 

W.4.2.1 Liczba inwestycji w 
zakresie  wytwarzania 
produktów energetycznych z 
biomasy 

1 

4.2.2 Wspieranie 
prowadzących i 
uruchamiających 
gospodarstwa 
agroturystyczne 
oraz 
świadczących 
usługi 
okołoturystyczne 

W.4.2.2 Liczba 
przedsięwzięć w zakresie 
doposażenia gospodarstw 
agroturystycznych lub ich 
uruchomienia 

2 

4.2.3 Wspieranie 
pozostałych 
przedsięwzięć 
gospodarczych 
przyczyniających 
się do rozwoju 
obszaru LGD i 
powstawania 
nowych miejsc 
pracy 

W.4.2.3 Liczba podjętych lub 
rozwiniętych działalności 
gospodarczych 

7 
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6 WIZJA I MISJA  

Wizja jest ujęciem koncepcyjnym przyszłego stanu obszaru objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju. Zadaniem wizji jest przekonanie mieszkańców do podjęcia wysiłku kreowania 
własnego losu. W niniejszej strategii wizja odnosi się do obszaru, dla którego opracowywana 
jest strategia oraz na którym działał Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”. 

Wizja została zaproponowana przez uczestników konsultacji społecznych podczas dyskusji  
i prac w grupowych. Uczestnicy debaty, zwrócili uwagę na wiele aspektów rozwojowych, 
które w ich mniemaniu są głównymi elementami wizji (oczekiwanego stanu  
w przyszłości, do którego przybliżyć ma ich realizacja niniejszej strategii).  

Uczestnicy debaty konsultacyjnej wraz z członkami Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo 
w rozwoju” zaproponowali następującą wizję:  

 
Obszar działania LGD „Partnerstwo w rozwoju” to obszar dobrze 
rozwinięty gospodarczo i społecznie, atrakcyjny dla mieszkańców  
i turystów, zachowujący naturalne zasoby środowiskowe i dziedzictwo 
kulturowe. 
Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel obszaru, jego „sens życia”.  
Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do obszaru działania LGD, dla którego została 
sformułowana. 

Wypracowana misja obszaru LGD pokazuje pozytywny obraz tego terenu  
w perspektywie 5 – 10 lat.  

Misja dla obszaru LGD „Partnerstwo w rozwoju” jest opisem wizji tego terenu oraz głównego 
pola działań w najbliższych latach.  

Misja wyraźnie określa charakter obszaru partnerstwa i wskazuje jego atuty. Z misji 
bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane.  

Uczestnicy debaty konsultacyjnej wraz z członkami Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo 
w rozwoju” wypracowali następującą misję:  

 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” działa na rzecz 

zrównoważonego rozwoju poprzez aktywizację społeczności lokalnej i promuje 
obszar wykorzystując lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz wspiera  

i upowszechnia realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 
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7 SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR 

Cele i przedsięwzięcia planowane w ramach LSR „Partnerstwo w rozwoju”, aby mogły być w 
pełni i możliwie najbardziej efektywnie zrealizowane, powinny wykorzystywać i rozwijać 
istniejące elementy charakterystyczne dla obszaru objętego LSR i wyróżniające dany obszar 
na tle regionu i całego kraju. Dlatego tak ważne jest, aby cele oraz przedsięwzięcia planowane 
w ramach poszczególnych celów formułowane były w sposób jasny i przejrzysty, ale także 
pozostawały w ścisłym związku z cechami specyficznymi obszaru. Przedmiotem oceny LSR 
będzie bowiem adekwatność wyboru celów w relacji do specyfiki obszaru. 

 

Tabela 12 Uzasadnienie spójności celów ze specyfiką obszaru 
Cele szczegółowe Uzasadnienie spójności celów ze specyfiką obszaru 

1.1. Działać na rzecz integracji i wzrostu 
świadomości kulturowej społeczeństwa. 

Obszar LGD zamieszkały jest w większości przez ludność 
napływową z terenu kresów wschodnich i kolejnych pokoleń. 
Powoduje to mieszanie się różnych tradycji przywiezionych 
na ten teren w okresie powojennego osadnictwa. Na te 
różnice kulturowe nakładają się zwyczaje i tradycje 
niewielkich grup autochtonów zamieszkujących te tereny 
przed wybuchem II wojny światowej. Stąd istnieje potrzeba 
integracji tych środowisk dla rozwoju tego regionu i komfortu 
życia jego mieszkańców. 

1.2. Wypromować zdrowy styl życia. 

Obszar objęty działaniami LSR  obfituje w tereny rekreacyjne 
i wypoczynkowe. Zbiorniki wodne, lasy uzbrojone w  boiska 
sportowe i miejsca do rekreacji z pełną infrastrukturą 
umożliwiającą prowadzenie szerokiej gamy zajęć 
kulturalnych i sportowych winny stać się przyczynkiem do 
organizacji imprez sportowych rekreacyjnych, zajęć i  szkoleń 
środowiskowych min. W zakresie prowadzenie zdrowego 
stylu życia. Te naturalne, zrewitalizowane miejsca spotkań      
i organizacji zawodów sportowych  to podstawa do zmiany 
trybu życia i alternatywa dla spotkań pod sklepem wiejskim. 

1.3.Budować społeczeństwo informacyjne.  

Obszar objęty LSR to teren gdzie poza miastami występuje 
trudny dostęp do Internetu zwłaszcza Internetu 
szerokopasmowego, który zapewnia swobodny dostęp do 
wszystkich usług jakie daje dzisiaj ten nośnik wymiany 
informacji, narzędzie pracy i baza wiedzy niezbędnej dla 
rozwoju, edukacji i kształtowania własnej osobowości. Stąd 
istniej konieczność upowszechnienia Internetu zwłaszcza  
w oparciu o jego powszechny dostęp w obiektach 
publicznych i ich otoczeniu.  

1.4. Wspierać struktury i przedsięwzięcia 
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w 
rozwoju” 

LGD jest podmiotem nowoutworzonym. Działalność LGD 
wymaga upowszechnienia na obszarze, który obejmuje. Stąd 
konieczność podejmowania akcji dotarcia do jak najszerszego 
grona odbiorców, nawiązania współpracy, wsparcia lokalnych 
liderów, szkolenia potencjalnych beneficjentów, ale także 
podnoszenia kompetencji osób zaangażowany w działalność 
LGD. 

2.1. Podjąć działania w kierunku 
zachowania specyfiki kulturowej.  

Obszar objęty LSR to obszar o dużym bogactwie kulturowym 
i historycznym, o wielu tradycjach różnych społeczności 
zamieszkujących ten region na przestrzeni wieków.  To 
obszar na którym znajduje się też wiele zabytków, które 
zachowały się do dnia dzisiejszego. Stąd istnieje potrzeba 
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Cele szczegółowe Uzasadnienie spójności celów ze specyfiką obszaru 

kultywowania tradycji i zwyczajów obszaru, promowania 
historii i zabytków oraz przybliżenia tychże wartości 
turystom, a  przede wszystkim ludności lokalnej. 
Doposażenie obiektów kultury i świetlic  na obszarze LSR 
świetlic, o czym mówią przedsięwzięcia planowane w ramach 
tego celu umożliwią integrację lokalnej społeczności, a 
poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne o tematyce 
kulturalnej nastąpi wzrost świadomości kulturowej 
najmłodszego pokolenia zamieszkującego ten obszar. 

2.2. Działać na rzecz zachowania  lokalnego 
dziedzictwa krajobrazowego  i 
przyrodniczego.  

Obszar dziania LGD jest wyjątkowo bogaty w walory 
przyrodnicze, które w dużej mierze związane są  z Zalewem 
Szczecińskim, kilkoma jeziorami o znaczeniu turystycznym, 
rzeką Dziwną i lasami. Walory te w znacznej mierze są 
prawnie chronione min. fragmentem Wolińskiego Parku 
Narodowego, obszarami Natura 2000. Stąd istnieje potrzeba 
ich promocji i  działań na rzecz zachowania ich walorów.  

3.1. Stworzyć produkt turystyczny przy 
wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i 
kulturowych.  

Obszar LGD, a zwłaszcza miasto Wolin ściśle jest związany  
z historią i tradycją Wikingów, których zwyczaje są 
kultywowane do dziś, głównie na Festiwalu Wikingów  
w Wolinie. Festiwal zyskał miano Polskiego Produktu 
Turystycznego Roku 2004. Stąd istnieje możliwość 
poszerzenia Festiwalu o szlaki kulturowe i historyczne, ściśle 
związane z historią Wikingów, przyciągające turystów z całej 
Europy przez cały rok. Ponadto, obszar LSR jest pełen 
pamiątek historycznych w postaci różnych obiektów 
zabytkowych. Do obiektów zabytkowych zalicza się 
zabudowa o konstrukcji ryglowej tzw. mur pruski oraz liczne 
kościoły i cmentarze wielu kultur. Stanowią one podstawę 
wyznaczenia szlaku historycznego. Zasoby przyrody tego 
terenu obfitują w pomniki przyrody i zespoły parkowe 
powstałe w różnych okresach dominacji kulturowych i na tym 
terenie. Stąd istnieje możliwość wytyczenia parku 
tematycznego opartego na zasobach przyrodniczych, ale nie 
pomijającego parków  podworskich i obiektów zabytkowych 
znajdujących się na ich terenie.  

3.2. Wzmocnić infrastrukturę turystyczną  

Obszar działania LGD jest zasobny w walory historyczno-
przyrodnicze. By turyści mogli dotrzeć w miejsca, które 
zasługują na szczególną uwagę, potrzebna jest ich 
profesjonalna obsługa przez Biura Informacji Turystycznej, 
których na obszarze LGD brak. Stąd potrzeba ich 
uruchomienia. Ogromnym atutem obszaru LGD jest wielość i 
różnorodność  zbiorników wodnych, których większość 
nadajecie do uprawiania sportów wodnych i świadczenia 
innych usług turystycznych.  Dlatego niezbędnym jest 
wyposażenie najatrakcyjniejszych obiektów wodnych w 
infrastrukturę, która pozwoli na uprawianie sportów wodnych 
i wypoczywanie przybywającym tu turystom, jednocześnie 
stworzy możliwości rozwoju usług turystycznych 
towarzyszących takich jak szkutnictwo, naprawy innego 
sprzętu wodnego, wypożyczalnie sprzętu itp.  

3.3. Wypromować region, by stał się 
konkurencyjny w stosunku do sąsiednich 
obszarów 

Dobre położenie geograficzne, walory turystyczne obszaru 
objętego LSR to zbyt mało, aby snuć wizję jego szybkiego 
rozwoju i wzrostu gospodarczego. Podstawą sukcesu 
podejmowanych działań w wielu przedsięwzięciach tej 
strategii jest promocja tego regionu i stworzenie sprawnego 
systemu zarządzania jego atutami. Wówczas istnieje szansa 
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Cele szczegółowe Uzasadnienie spójności celów ze specyfiką obszaru 

na zwiększenie jego konkurencyjności w stosunku do innych 
podobnych tego obszarów w regionie. 

4.1.Podjąć działania na rzecz stworzenia 
sprawnego systemu wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości.   

Na obszarze objętym LSR na jedno zarejestrowane  
w systemie REGON przedsiębiorstwo przypada 6,8 
mieszkańca w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten jest 
wyższy od średniej wojewódzkiej, która wynosi 5,3 osoby 
oraz od średniej powiatowej tj. 4,8 osoby. Stąd istnieje 
konieczność wspierania lokalnej przedsiębiorczości. 
Celowym jest wsparcie lokalnych podmiotów i osób 
fizycznych mających potencjał do utworzenia kolejnego 
mikroprzedsiębiorstwa. 

4.2.Stworzyć warunki do wsparcia 
dywersyfikacji źródeł dochodu.  

Obszar LSR stwarza możliwość do podejmowania 
różnorodnej działalności gospodarczej, w szczególności 
powiązanej z walorami turystycznymi regionu. Na danym 
terenie istnieje duża liczba gospodarstw rolnych, które mogą 
zostać przekształcone na agroturystyczne bazy noclegowe.  
Co więcej, oferta tego typu jest spójna z oczekiwaniami 
turystów, którzy coraz częściej wybierają przyrodę i zacisze 
wiejskich gospodarstw. Gospodarstwa rolne są też znacznym 
producentem biomasy, która może być wykorzystywana w 
sposób gospodarczy.  
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8 UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO 
DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W 
RAMACH LSR 

Integracja może dotyczyć działań prowadzonych w jednym sektorze, wszystkich działań w 
ramach LSR lub określonych grup działań, albo co najważniejsze, związków między różnymi 
partnerami gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi, środowiskowymi oraz 
zaangażowanymi sektorami. Zintegrowane podejście oznacza również zaangażowanie 
przedstawicieli różnych sektorów gospodarki oraz wykorzystanie lokalnych zasobów 
przyrodniczych, kulturowych, historycznych.8 

 

W niniejszej Strategii podejście zintegrowane dotyczy: 

 
 Celów, przedsięwzięć i operacji zaplanowanych w LSR – cele oraz poszczególne 

przedsięwzięcia są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Bez 
względu na to, jakiego sektora czy branży dotyczą, tworzą logiczne związki i wzajemnie 
na siebie oddziaływają, dając efekt synergii. Przykładowe powiązania: 
− Cel szczegółowy 2.1.Podjąć działania w kierunku zachowania specyfiki 

kulturowej doskonale koresponduje z celem szczegółowym 3.1.Stworzyć produkt 
turystyczny przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych 
Zaplanowane przedsięwzięcia w ramach tychże celów: tworzenie tematycznych 
szlaków historycznych i kulturowych, ścieżek pieszych i rowerowych czy też 
włączenie instytucjonalnych obiektów kultury do promocji lokalnych tradycji  
i zwyczajów mówią o wykorzystaniu i promocji istniejących elementów kulturowych  
i historycznych obszaru LSR świadczących o specyfice obszaru, takich jak np. historia 
Wikingów. Ponadto, przedsięwzięcia te dzięki planowanym parkom tematycznym  
i ścieżkom rowerowym i pieszym zmierzają w kierunku rozwoju turystyki 
poznawczej, ściśle związanej z historią obszaru, która obejmie obszar trzech gmin. 

− Przedsięwzięcie I. Aktywizacja życia kulturowego na bazie świetlic wiejskich, 
domów kultury oraz innych obiektów infrastruktury społecznej oraz 
przedsięwzięcie VII. Zwiększenie roli domów kultury, świetlic, muzeów w 
kultywowaniu tradycji i zwyczajów oraz pielęgnowaniu lokalnej historii, 
zmierzają w kierunku wzrostu świadomości kulturowej społeczeństwa. Co więcej, 
wyżej wspomniane przedsięwzięcia przyczyniają się do integracji różnych grup 
społeczności lokalnej zamieszkujących te tereny, dzięki czemu będzie można mówić o 
większej spójności i integracji społecznej obszaru. 

− Można znaleźć wiele powiązań pomiędzy celem szczegółowym 3.1.Stworzyć 
produkt turystyczny przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych 
oraz celem szczegółowym 3.2.Wzmocnić infrastrukturę turystyczną. Wspólnym 
mianownikiem dwóch punktów jest wykorzystanie zasobów przyrodniczych do 
tworzenia nowych produktów turystycznych i rozwoju istniejących.  

                                                           
8 ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (projekt załącznika do rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). 
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− Cel 4.2. Stworzyć warunki do wsparcia dywersyfikacji źródeł dochodu. oraz cel 
4.1. Podjąć działania na rzecz stworzenia sprawnego systemu wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości wspólnie przyczyniają się do realizacji podstawowych celów LSR 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 takich jak: 
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz aktywizacja mieszkańców. 
Podstawowym i wspólnym zamierzeniem punktów jest wzrost przedsiębiorczości 
mieszkańców oraz przekształcanie działalności nierolniczej w przedsiębiorstwa innego 
rodzaju. 

 
Podsumowując, wszystkie zaplanowane w ramach LSR cele i przedsięwzięcia, choć 
przyczyniają się do realizacji innych celów ogólnych, wspólnie na siebie oddziałują i tworzą 
logiczną całość, która zmierza do realizacji podstawowych celów w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, takich jak: poprawa jakości życia, 
zwiększenie różnorodności gospodarczej, zwiększenie miejsc pracy, wzmocnienie kapitału 
społecznego oraz zachowanie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego. 
 
 Związków między różnymi podmiotami i aktorami lokalnymi uczestniczącymi w realizacji 

LSR – planowane w strategii przedsięwzięcia i operacje będą realizowane przez podmioty 
z różnych sektorów – publicznego, społecznego i gospodarczego. Realizacja przedsięwzięć 
zakłada współpracę różnych podmiotów wykonujących cząstkowe zadania i operacje 
składające się na dane przedsięwzięcie. Przykłady powiązań: 
− Współpracę podmiotów z różnych sektorów można założyć w ramach celu 

szczegółowego 2.1.Podjąć działania w kierunku zachowania specyfiki kulturowej. 
Współpraca może obejmować działalność lokalnych rzemieślników wytwarzających 
pamiątki i upominki, angażować lokalne grupy artystyczne i kulturowe, takie jak 
zespoły muzyczne, taneczne, teatralne, bractwa rycerskie oraz lokalne 
przedsiębiorstwa np. wydawnicze (film promujący obszar, mapy i przewodniki). 

− Realizacja przedsięwzięcia IX. Inwestowanie w infrastrukturę turystyczną również 
może wymagać współpracy podmiotów sektora prywatnego i publicznego. 
Przykładowo, basen jachtowy wybudowany przez urząd gminy może być postawą 
rozwoju infrastruktury niezbędnej dla żeglarstwa – np.  szkółek żeglarskich, 
wypożyczalni żaglówek, która będzie już inicjowana i finansowana przez 
gospodarczych przedsiębiorców. 

 
 
Podsumowując, realizacja zaplanowanych w ramach LSR celów i przedsięwzięć sprzyja,  
a czasem wymaga zaangażowania podmiotów różnych sektorów – publicznego, społecznego  
i gospodarczego. Tworzeniu ofert partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego 
może zainicjować projekty, które dzięki zaangażowaniu różnych stron i efektowi synergii 
będą mogły być realizowane bardziej efektywnie.  
 
 Wykorzystania różnych zasobów lokalnych, tożsamości i specyfiki – przedsięwzięcia 

zaplanowane w strategii wiążą się z wykorzystaniem miejsc i obiektów stanowiących 
dziedzictwo przyrodnicze, jak też z wykorzystaniem obiektów zabytkowych, historii 
obszaru oraz lokalnej tradycji i kultury. Przykłady powiązań: 
− Przedsięwzięcie X. Tworzenie i promocja tematycznych parków i szlaków 

historycznych oraz kulturowych opartych o tradycje i kulturę Wikingów i Cystersów 
oraz przedsięwzięcie IX. Utworzenie  szlaków wodnych oraz tematycznych ścieżek 
rowerowych i pieszych mają na celu wykorzystanie lokalnych tradycji i zwyczajów, 
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związanych chociażby z kulturą Wikingów i Cystersów do promocji obszaru oraz 
rozwoju turystyki poznawczej.  

− Przedsięwzięcie I. Aktywizacja życia kulturowego na bazie świetlic wiejskich, 
domów kultury oraz innych obiektów infrastruktury społecznej również 
wykorzystuje lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne do organizacji imprez 
plenerowych promujących obszar i zwiększających napływ turystów. 

− Cele szczegółowe 3.1.Stworzyć produkt turystyczny przy wykorzystaniu zasobów 
przyrodniczych i kulturowych oraz 3.2.Wzmocnić infrastrukturę turystyczną 
bazują na przyrodniczej atrakcyjności obszaru, związanej głównie z dużym 
zalesieniem oraz licznymi zbiornikami wodnymi.  

 
Podsumowując, zaplanowane w ramach LSR cele i przedsięwzięcia wykorzystują różne 
zasoby lokalne oraz specyfikę obszaru. Dotyczą nie tylko przyrodniczej atrakcyjności 
obszaru, lecz również lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. 
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9 UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO 
DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W 
RAMACH LSR 

Innowacyjność na obszarach wiejskich może oznaczać transfer i adaptację innowacji 
opracowanych gdzie indziej, modernizację tradycyjnych form technologii (know-how) lub 
znajdywanie nowych rozwiązań dla stałych problemów wsi, których inne środki 
interwencyjne polityki nie były w stanie rozwiązać w sposób zadowalający i trwały. Może to 
dostarczyć nowych odpowiedzi na problemy charakterystyczne dla terenów wiejskich. 
Działania innowacyjne powinny zapewniać nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów, 
proponować nowatorskie niestosowane wcześniej rozwiązania.9 
 
W niniejszej Strategii podejście innowacyjne dotyczy m.in.: 
 

− Przedsięwzięcia IX. Utworzenie  szlaków wodnych oraz tematycznych ścieżek 
rowerowych i pieszych, który ma na celu rozwój infrastruktury niezbędnej dla 
szlaków wodnych. Budowa stanic pod rozwój punktów noclegowych może być 
impulsem dla rozwoju na tym obszarze działalności gospodarczej opartej na punktach 
gastronomicznych, wypożyczalniach sprzętu wodnego i organizacji spływów 
kajakowych. 

− Przedsięwzięcia IV. Upowszechnianie dostępu do Internetu. Trudno odmówić temu 
przedsięwzięciu charakteru innowacyjnego kiedy zjawisko wykluczenia internetowego 
jest w tym obszarze powszechne i realizacja tego przedsięwzięcia jest podstawą do 
rozwoju innych elementów rozwoju społecznego i gospodarczego tego regionu. 

− Przedsięwzięcie XV. Wspieranie prowadzących i uruchamiających gospodarstwa 
agroturystyczne oraz świadczących usługi okołoturystyczne zakłada realizację 
operacji polegających na przekształceniu istniejących gospodarstw rolnych w 
gospodarstwa agroturystyczne. Jest to doskonały sposób na zwrot części ludności 
obszaru w kierunku działalności nierolniczej. Rolnicy mogą przekwalifikować się  
w kierunku branży turystycznej, zacząć promować swoje gospodarstwa, 
rozbudowywać tereny pod kątem zwiększenia liczby miejsc noclegowych, tworzyć 
bazę gastronomiczną. Dochodzi więc do różnicowania działalności gospodarczej  
w kierunku nierolniczej, przy jednoczesnej możliwości zachowania gospodarstw, bez 
konieczności odsprzedawania tych terenów pod inwestycje. 

− Przedsięwzięcie XIII. Rozwijanie świadomości lokalnej w zakresie 
przedsiębiorczości zakłada przeprowadzenie szkoleń dla ludności wiejskiej  
w zakresie wypracowanych form zarobkowania dodatkowego i alternatywnego, 
innych niż rolnicze. Innowacyjny charakter szkoleń powinien wynikać z ich szerokiej 
dostępności, wysokiego standardu (np. przy użyciu sprzętu audio-wideo), 
wykwalifikowanej kadry wykładowców oraz materiałów promujących inne formy 
zarobkowania. Zakłada się, że szkolenia przyczynią się do różnicowania działalności 
w kierunku działalności nierolniczej na obszarze objętym LSR.  

                                                           
9 Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju (projekt załącznika do rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu 
wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013). 
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− W ramach przedsięwzięcia XIV. Wspieranie przedsiębiorców wytwarzających 
produkty energetyczne z biomasy planowane są operacje polegające na wspieraniu 
zarówno mikroprzedsiebiorców jak i rolników indywidualnych w zakresie 
uruchomienia linii technologicznych wytwarzających produkty energetyczne  
z biomasy. Innowacyjność dotyka dwóch sfer; po pierwsze przyczynia się do 
dywersyfikacji źródeł dochodu, a po drugie przyczynia się do poprawy środowiska 
naturalnego tego obszaru, a tym samym jego turystycznej atrakcji. 

 
Podsumowując, przedsięwzięcia zaplanowane w ramach LSR mają dla obszaru objętego LSR 
charakter nowatorski, innowacyjny. Za innowacyjne można uznać przede wszystkim 
przedsięwzięcia związane z tworzeniem nowych funkcji obszaru, lub rozwojem już 
istniejących, w tym przypadku za najbardziej innowacyjne można uznać operacje w zakresie 
rozwoju funkcji turystycznej – tj. parki tematyczne, ścieżki rowerowe, rozwój sportów 
wodnych, gospodarstwa agroturystyczne. Ponadto duże znaczenie mają operacje dotyczące 
różnicowania działalności w kierunku nierolniczej oraz promocja odnawialnych źródeł 
energii. Wymagają one również nowatorskich rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju 
gospodarczego obszaru objętego LSR.  
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10 OKREŚLENIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA            
Z WNIOSKIEM, PROCEDURY OCENY 
ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, PROCEDURY 
OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH 
KRYTERIÓW WYBORU, PROCEDURY 
ODWOŁANIA OD OCENY OPERACJI, 
PROCEDURY ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU 
OPERACJI. 

 
W ramach realizacji LSR, po zatwierdzeniu jej przez Samorząd Województwa, LGD wybiera 
projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Do udzielenia 
pomocy kwalifikować się będą projekty wpisujące się w działania osi 3 Jakość życia na 
obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej: 
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
• Odnowa i rozwój wsi, 
oraz inne projekty zwane „małymi projektami”, które nie kwalifikują się do wsparcia                   
w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości 
życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD. 
 
Ogólna procedura aplikowania i obsługi wniosków o wsparcie w ramach wdrażania LSR 
wynika z zapisów PROW 2007-2013 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008r. Nr 138, poz. 
868 z późniejszymi zmianami). 
   
Do kompetencji LGD należy ustalenie procedur szczegółowych w zakresie:  
 
• przyjmowania i obsługi wniosków o dofinansowanie, 
• oceny operacji pod względem zgodności z LSR, 
• oceny operacji w oparciu o ustalone przez LGD lokalne kryteria wyboru, 
• odwołania od rozstrzygnięć Rady, 
• zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR. 
 

10.1  PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM 

Ogólna procedura przyjmowania i obsługi wniosków o dofinansowanie operacji przez LGD 
„Partnerstwo w rozwoju”, prowadzona częściowo również w Instytucji Wdrażającej, 
przedstawia się w następujący sposób: 
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Etap 1.  
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW 
 
1. W terminie 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”, LGD występuje do organu SW właściwego ze względu na siedzibę LGD z 
wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za jej 
pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie: 
1) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi”; lub 
2) małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; lub 
3) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, lub 
4) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,  
wskazując w nim planowany termin składania wniosków o przyznanie pomocy. 

 
2. Dokumenty niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD, w tym: 
 
1) wzór informacji o naborze, zawierający w szczególności wskazanie: 
a) terminu składania wniosków o przyznanie pomocy: 
- nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni, 
- rozpoczynającego bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości tej informacji. 
b) miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy, 
c) miejsca zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy, 
d) miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru przez LGD, określonych w LSR, w tym 

kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach 
LSR, 

e) miejsca zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia 
kryteriów wyboru określonych w LSR, 

f) limitu dostępnych środków, 
g) minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez 

LGD. 
 

2) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania wniosku; 
 
3) wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD (w formie odrębnego 

dokumentu), a w przypadku, gdy dokumenty te są sporządzone na formularzach 
udostępnionych przez LGD również wzory tych formularzy; 

 
4) kryteria wyboru operacji przez LGD, które zostały określone w LSR (w formie odrębnego 

dokumentu). 
 
LGD przekazuje do organu SW właściwego ze względu na siedzibę LGD w formie 
elektronicznej (na płycie CD) w terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia 
biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. 
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3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, zostaną udostępnione: 
1) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, 
2) w siedzibie LGD, 
3) na stronie internetowej: 
a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 
b) LGD, 
4) w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARMiR, w przypadku, 

gdy nabór dotyczy operacji, o których mowa w pkt. 1 ppkt 3) i 4). 
 
Etap 2.  
PRZYGOTOWANIE, SKŁADANIE I REJESTRACJA WNIOSKÓW 
 

1.   Wnioskodawcy mogą skorzystać przy przygotowywaniu wniosku z pomocy specjalnie                
w tym celu zatrudnionego pracownika Biura LGD. 

2.   Wnioskodawcy składają wnioski o dofinansowanie operacji wraz z kartą opisu operacji 
stanowiącą Załącznik Nr 5 do LSR, bezpośrednio w Biurze LGD.  

3.   Pracownicy Biura LGD rejestrują wnioski w prowadzonym w tym celu rejestrze 
(odpowiednim dla każdego konkursu), uwzględniając w szczególności następujące 
informacje: 

• datę i godzinę złożenia wniosku, 
• określenie wnioskodawcy, 
• tytuł operacji. 

4.   Pracownicy Biura LGD potwierdzają przyjęcie wniosku na jego kopii. Potwierdzenie 
zawiera datę złożenia wniosku, nr sprawy (na podstawie prowadzonego rejestru) oraz jest 
opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

5.   Pracownicy Biura LGD rejestrują wnioski również w elektronicznej bazie danych. 
 
Etap 3.  
WERYFIKACJA WNIOSKÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD                                
I PRZEKAZANIE WNIOSKÓW DO OCENY 
 
1. Pracownicy Biura LGD dokonują przeglądu wniosków. Ustalają czy wszystkie wnioski 

wpłynęły w terminie oraz czy we wniosku wskazano adres Wnioskodawcy, bądź istnieje 
możliwość jego ustalenia.  

2. Prezes Zarządu przekazuje listę złożonych wniosków wraz z kopią wniosków, 
Przewodniczącemu Rady, niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków. Czynność tę 
potwierdza się protokołem przekazania. Na liście zaznacza się te wnioski, które nie 
wpłynęły w terminie oraz wnioski, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie 
ma możności ustalenia tego adresu.  

 
Etap 4.  
OCENA OPERACJI, ODWOŁANIE OD WYNIKÓW OCENY I WYBÓR OPERACJI 
DO DOFINANSOWANIA 
 
1. Rada LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR oraz oceny operacji wg lokalnych 

kryteriów wyboru i tworzy listę rankingową, nie później niż w terminie 21 dni od dnia 
zakończenia naboru wniosków. 

2. Zarząd informuje wnioskodawców na piśmie o: 
a) zgodności operacji z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny 

niezgodności, 
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b) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji lub miejscu na liście ocenionych 
operacji, 

c) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w 
LSR. 

3. Wnioskodawca nie zgadzający się z wynikami oceny operacji może złożyć odwołanie od 
tej oceny. Rada zobowiązana jest do przeprowadzenia ponownej oceny operacji. 

4. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, na podstawie listy rankingowej Rada 
dokonuje wyboru operacji do dofinansowania. 

5. Operacja może być wybrana do finansowania jeżeli została oceniona jako zgodna z LSR i 
otrzymała co najmniej 30 % pkt możliwych do uzyskania w ocenie wg lokalnych 
kryteriów wyboru. 

 
Etap 5. 
PRZEKAZANIE WNIOSKÓW INSTYTUCJI WDRAŻAJACEJ, 
POINFORMOWANIE WNIOSKODAWCÓW O DECYZJI RADY 
 
1. Zarząd w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o 

przyznanie pomocy: 
1) przekazuje odpowiedniej Instytucji Wdrażającej: 
a) wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone w biurze LGD, 
b) listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania wraz z uchwałą, 
c) listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania wraz z uchwałą, 
d) uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania, 
 
2) informuje Wnioskodawców na piśmie: 
a) o wybraniu albo niewybraniu operacji do dofinansowania, wskazując przyczyny 

niewybrania, a w przypadku wybrania operacji, wskazuje również, czy operacja mieści 
się w ramach limitu środków określonego w § 6 ust. 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2004-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868).   

b) o liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 
bądź miejscu na liście operacji, które zostały wybrane do dofinansowania, 

c) możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do odpowiedniej 
Instytucji Wdrażającej – w przypadku Wnioskodawcy, którego operacja nie została 
wybrana (dotyczy operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 
marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, 
poz. 427). 

3) publikuje listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania, na swojej 
stronie internetowej nie później niż w dniu jej przekazania do Instytucji Wdrażającej, 

4) W przypadku, gdy nabór dotyczy operacji, w ramach działania „Różnicowanie                         
w kierunku działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
wszystkie listy (wyłącznie listy), o których mowa w pkt 1, ppkt 1), przekazywane są 
dodatkowo do wiadomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 
2. Instytucja Wdrażająca rozpatruje wnioski o dofinansowanie operacji pod względem 

spełnienia przez wnioski/wnioskodawców wymogów formalnych. 
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3. Instytucja Wdrażająca podpisuje z wybranymi przez Radę wnioskodawcami 
spełniającymi wymogi formalne umowy o dofinansowanie operacji. 

4. Wypłata pomocy na rzecz beneficjenta (wnioskodawcy) następuje po pozytywnej 
weryfikacji wniosku o płatność przez Agencję Płatniczą (po zrealizowaniu projektu lub 
jego etapu).  
 

Poniżej przedstawiono schemat graficzny procesu przyjmowania i obsługi wniosków             
o dofinansowanie na poziomie LGD 
 
 
 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracownik Biura LGD 
 

Przyjęcie wniosku, odatowanie, 
podpis 

Wniosek o dofinansowanie 
 (wzór określony przez MRiRW 
dla każdego z działań). 

Rejestr wpływu wniosku 
(odpowiednio dla każdego konkursu) 
Znaki sprawy: 
1. Małe projekty- MP 
2. Odnowa i rozwój wsi -OW                   
3. Mikroprzedsiębiorstwa - M 
4. Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej - NR 
Znak sprawy/Nr konkursu/nr 
kolejny z rejestru/rok/ 

Rejestracja wniosku i nadanie 
numeru sprawy 

Pracownik Biura LGD 
 

Pracownik Biura LGD 
 

Wydanie wnioskodawcy 
potwierdzenia wpływu wniosku 

na kopii wniosku. 
 

Wzór pieczęci wpływu: 
LGD „PARTNERSTWO  

W ROZWOJU” 
WPŁYNĘŁO 

DNIA.............. GODZ........ 
NR.................................... 
PODPIS…..………………. 

Ogłoszenie w porozumieniu z IW 
terminu naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów 

Ustalenie przez LGD wspólnie z IW 
informacji o możliwości składania 

wniosków o dofinansowanie 
 

Prezes Zarządu 

Prezes Zarządu 

Ogłoszenie                          
o naborze wniosków 

Informacja 

Udzielanie pomocy Beneficjentom w 
przygotowaniu wniosków przez 

pracowników Biura LGD  
Pracownicy Biura 
LGD 
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10.2  PROCEDURA ODWOŁANIA OD WYNIKÓW OCENY 
OPERACJI 

Każdy wnioskodawca będzie miał prawo do odwołania się od wyników oceny operacji.  
 
Odwołanie to będzie miało postać wniosku do Rady o ponowne rozpatrzenie wniosku o 
dofinansowanie operacji na kolejnym posiedzeniu Rady, wg wzoru udostępnionego przez 
Biuro LGD (Załącznik Nr 3 Do LSR). Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o 
dofinansowanie operacji nie będzie musiał być uzasadniony. 
  
Wnioskodawca po otrzymaniu zawiadomienia o wynikach oceny operacji będzie miał prawo 
w terminie 7 dni, złożyć pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie 
operacji. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do kart oceny 
operacji. 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji wniesiony po upływie w/w terminu 7 dni, będzie 
pozostawiony bez rozpatrzenia. 

Przekazanie listy wniosków z 
egzemplarzami wniosków i 

załącznikami Przewodniczącemu 
Rady 

Rejestracja wniosku                          
w elektronicznej bazie danych. 

Pracownik Biura LGD 
 

Wzór rejestru sporządzony w 
Excelu-(tożsamy z wersją 
papierową rejestru) 

Sporządzenie listy wniosków, które 
wpłynęły w odpowiedzi na konkurs 
w ostatnim dniu naboru i podpisanie 

jej przez kierownika biura. 

Pracownik Biura LGD 
 

Lista zawierająca dane z rejestru 
(może być np. w formie wydruku 
z rejestru elektronicznego) 

Prezes Zarządu 
 

Potwierdzenie odbioru 
wniosków na rejestrze złożonych 
wniosków – podpis 
Przewodniczącego Rady 

Podział wniosków wg kolejności 
wpływu na liście wniosków w 
kolejności alfabetycznej członków 
Organu Decyzyjnego. 

Przewodniczący Rady  
 

Przekazanie wniosków 
członkom Rady za 
potwierdzeniem odbioru 
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 Wnioskodawca będzie mógł odwołać się od wyników oceny operacji tylko jeden raz.         
 
Jedynym organem uprawnionym do rozpatrzenia odwołania jest Rada. 
Rada rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin na składanie 
odwołań i nie później niż w 40 dniu od dnia zakończenia naboru wniosków. 
 
Rada rozpatrując odwołania, dokonuje ponownej oceny operacji, na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie. 
 
Rada uwzględniając odwołania wnioskodawców: 

1) w zakresie oceny zgodności operacji z LSR: 
a) aktualizuje listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, podejmuje uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych list, bez konieczności przegłosowywania, 
b) poddaje operację pod ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru, 
c) aktualizuje listę rankingową. 
2) w zakresie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru: 
a) aktualizuje listę rankingową. 

Zaktualizowana lista rankingowa wymaga zatwierdzenia w formie uchwały. 
 
Negatywne rozpatrzenie odwołania również wymaga potwierdzenia w formie uchwały Rady. 
 
O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku, Zarząd poinformuje wnioskodawcę łącznie z 
zawiadomieniem, o którym mowa w podrozdziale 10.1. Procedura postępowania z 
wnioskiem, etap 5. Przekazanie wniosków Instytucji Wdrażającej, poinformowanie 
wnioskodawców o decyzji Rady. 
 
 
Forma graficzna procedury odwołania się od wyników oceny operacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Złożenie odwołania od 
wyników oceny operacji 

Wnioskodawca 
 

Odwołanie 

Przyjęcie odwołania 
Pracownik  
Biura LGD 

Przekazanie  odwołań 
Przewodniczącemu Rady 

 

Prezes Zarządu Potwierdzenie 
przekazania 
 

Decyzja                  
o odwołaniu się Wnioskodawca 
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  Pozytywna                    Negatywna 
 
 
 
 

10.3  

 

4.3. PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

Zgodnie z zapisami PROW wnioski o pomoc, kwalifikujące się do udzielenia pomocy               
w ramach osi 4 LEADER, a więc we wszystkich możliwych w ramach tej osi działaniach, 
mogą dotyczyć tylko i wyłącznie projektów zgodnych z LSR, przyjętą przez LGD 
„Partnerstwo w rozwoju” i zatwierdzoną wcześniej do dofinansowania przez Samorząd 
Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodność danego projektu z LSR jest więc 
podstawowym i jednocześnie niezmiennym kryterium warunkującym dalszą ocenę wniosku o 
dofinansowanie projektu przez Radę LGD w oparciu o lokalne kryteria wyboru, czy też 
późniejsze rozpatrywanie spełnienia wymogów formalnych na poziomie właściwej IW. 
 
Biorąc pod uwagę strukturę LSR określoną przez IZ (zakładającą sformułowanie celów 
ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć) najwłaściwszą metodą oceny zgodności 
danego projektu z LSR będzie zbadanie przez członów Rady LGD, czy proponowana 
operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej 
jednego celu szczegółowego LSR oraz, że jest zgodna z co najmniej jednym 
przedsięwzięciem zaplanowanym w ramach LSR. 
 
Projekt będzie mógł zostać uznany za zgodny z LSR tylko w przypadku pozytywnej 
odpowiedzi na wszystkie 3 pytania: 
   
• czy operacja przyczynia się do osiągnięcia min. 1 celu głównego?          
• czy operacja przyczynia się do osiągnięcia min. 1 celu szczegółowego?        
• czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami określonymi w LSR? 
  

Etap 1.  

Powtórna ocena 
wniosku Członkowie Rady 

 

Aktualizacja listy 
rankingowej 

 

Jaka jest 
decyzja 
Rady? 

Członkowie 
Rady 

Podjęcie uchwały                 
o negatywnym 

rozpatrzeniu odwołania 
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1. Prezes Zarządu przekazuje listę złożonych wniosków wraz z kopią wniosków, 
Przewodniczącemu Rady, niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków. 
(potwierdzenie protokołem przekazania).  

2. Przewodniczący przekazuje kopie wniosków członkom Rady do oceny pod względem 
zgodności operacji z LSR (wg kolejności wniosków na liście wniosków złożonych w 
ramach konkursu w kolejności alfabetycznej członków Rady). Oceny operacji pod 
względem zgodności z LSR dokonuje co najmniej 2 członków Rady. Przed 
przystąpieniem do oceny operacji członkowie Rady zobowiązani są podpisać 
oświadczenie o bezstronności w ocenie. Z oceny danej operacji wyklucza się członków 
Rady, których bezstronność budzi wątpliwości (na podstawie przesłanek określonych w 
Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” – Oświadczenie o 
bezstronności stanowi załącznik Nr 4 do LSR) 

3. Na podstawie wniosku członkowie Rady wypełniają kartę oceny zgodności operacji z 
LSR, odpowiadając na następujące pytania:  

      a)  czy operacja przyczynia się do osiągnięcia min. 1 celu głównego?   TAK    NIE 
      b)  czy operacja przyczynia się do osiągnięcia min. 1 celu szczegółowego? TAK    NIE 
      c)  czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami określonymi w LSR? TAK    NIE 
 
Etap 2.  
 
Członkowie Rady zwięźle streszczają oceniane operacje i przedstawiają wyniki swojej oceny 
wszystkim członkom na posiedzeniu Rady. Rada w głosowaniu decyduje, czy zgadza się              
z przedstawioną oceną. Ocena operacji pod względem zgodności z LSR zostaje zatwierdzona 
jeżeli Rada zatwierdzi tę ocenę zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
składu Rady. 
 
Etap 3.  
 
W przypadku nie zatwierdzenia oceny operacji pod względem zgodności operacji z LSR              
w pierwszym głosowaniu, każdy członek Rady obecny na posiedzeniu, oddaje swój głos                
w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie karty oceny zgodności operacji            
z LSR. Operacja zyskuje status zgodnej z LSR, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady LGD. 

 

Etap 4.  
Na podstawie wyników oceny zgodności operacji z LSR, Rada podejmuje uchwałę 
zatwierdzającą listę operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, bez konieczności jej 
przegłosowania. 
Kopie wniosków zwracane są  Przewodniczącemu Organu Decyzyjnego (Rady). 

Do oceny pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru przekazuje się wnioski z listy 
operacji zgodnych z LSR.  
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Załącznik nr 1 do LSR zawiera szablon karty do głosowania w sprawie oceny zgodności 
operacji z LSR.  
 
 
Procedura zgodności z LSR forma graficzna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wstępna weryfikacja wniosków 
Pracownik Biura LGD 

Wyszczególnienie 
wniosków, które 
wpłynęły po terminie 
oraz w stosunku do 
których nie można 
ustalić adresu 
Wnioskodawcy 

Przekazanie list wniosków wraz              
z wnioskami złożonymi prawidłowo 
 

Prezes Zarządu Protokół przekazania 
wniosków  

Przekazanie kopii wniosków do 
oceny członkom Rady 

 
Przewodniczący Rady 
 

Wypełnienie karty zgodności 
operacji z LSR 

 
Członkowie Rady 
 

Karta zgodności 
operacji z LSR 

Głosowanie nad zgodnością operacji 
z LSR 

Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia list projektów 

zgodnych i niezgodnych z LSR 
 

Członkowie Rady 
 

Członkowie Rady 
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Tabela 13 Forma tabelaryczna procedury zgodności operacji z LSR. 

Podmiot 
odpowiedzialny Proces Zakres czynności, uwagi 

do czynności 

Dokumenty 
towarzyszące, wzory 

stosowanych 
dokumentów 

Pracownik Biura 
LGD 
 

Wstępna 
weryfikacja 
wniosku 
 

Czynność polegająca na 
sprawdzeniu, czy wniosek 
został złożony w terminie i 
czy można ustalić adres 
Wnioskodawcy 
 

Wyszczególnienie 
wniosków, które 
wpłynęły po terminie 
oraz w stosunku do 
których nie można 
ustalić adresu 
Wnioskodawcy 
 
 
 
 

Prezes Zarządu 
 

Przekazanie list 
wniosków wraz z 
kopiami 
wniosków 
złożonych 
prawidłowo 
 

Sporządzenie odpowiedniej 
ilości kopii wniosków  
 
 
 

Protokół przekazania 
wniosków  
 
 

Przewodniczący 
Rady 
 

Przekazanie kopii 
wniosków do 
oceny członkom 
Rady 
 
Wyznaczenie 
terminu 
posiedzenia Rady   
 

Przekazanie ich (za 
potwierdzeniem odbioru) 
członkom Rady  
 
Zawiadomienie przekazane 
(za potwierdzeniem 
odbioru) członkom Rady  
 

Oświadczenie                    
o bezstronności 
 
Lista potwierdzająca 
odbiór kopii wniosków 
 
Zawiadomienie na 
posiedzenie Rady wg 
wzoru pisma 
Lista potwierdzająca 
odbiór zawiadomienie 
 

Członkowie Rady 
 

Ocena zgodności 
operacji z LSR  

Wypełnienie karty 
zgodności operacji z LSR 
 
Opracowanie listy operacji 
zgodnych i niezgodnych  
z LSR 

Karta oceny zgodności 
operacji z LSR 
 
Wzór list operacji 
 
 

Rada LGD Zatwierdzenie 
wyników oceny 
zgodności 
operacji z LSR 

Podjęcie uchwały w 
sprawie zatwierdzenia list 
projektów zgodnych i 
niezgodnych z LSR 
 

Uchwała 
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10.4  PROCEDURA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH 
KRYTERIÓW WYBORU 

Możliwość swobodnego kształtowania lokalnych kryteriów oceny przez LGD „Partnerstwo w 
rozwoju” w procesie wyboru projektów jest jedną z ważniejszych cech podejścia LEADER, 
stanowiących o jego dużej atrakcyjności dla wszystkich potencjalnych beneficjentów. 
Zaproponowane w niniejszym dokumencie lokalne kryteria wyboru stanowią próbę 
odzwierciedlenia  przyjętej przez LGD „Partnerstwo w rozwoju” polityki rozwoju dla obszaru 
działania LGD. 
 
Ze względu na różne cele i charakter poszczególnych działań (Odnowa i rozwój wsi, 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw oraz małe projekty) stosowane będą różne zestawy lokalnych kryteriów 
wyboru. 
 
Etap 1.  
Przekazanie wniosków do oceny (co najmniej 2) członkom Rady: 

Przewodniczący przekazuje kopie wniosków członkom Rady do oceny pod kątem spełnienia 
lokalnych kryteriów wyboru (wg kolejności wniosków na liście wniosków złożonych w 
ramach konkursu w kolejności alfabetycznej członków Rady oceniających wnioski  
z danego działania). 

Na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach członkowie Rady wypełniają 
kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, przydzielając odpowiednią 
ilość punktów. 

Etap 2.  
Członkowie Rady przygotowują projekt listy rankingowej operacji (osobną dla każdego 
działania) umieszczając na niej operacje w kolejności wg liczby uzyskanych punktów, 
stanowiących średnią ocen 2 członków Organu Decyzyjnego, wg wzoru: 

 Wynik oceny 1 
członka Rady 

Wynik oceny 2 
członka Rady Średnia 

Operacja 1 40 45 42,5 
Operacja 2 40 43 41,5 
Operacja 3 39 42 40,5 
Operacja 4 36 35 35,5 
Operacja 5 34 36 35 
Operacja 6 33 29 31 

 
W przypadku rozbieżności w ocenie 2 członków Organu Decyzyjnego większej niż 30% od 
średniej arytmetycznej dokonanych ocen, operacja jest poddawana ocenie przez kolejnych 
2 członków Rady. Ostateczny wynik punktowy stanowi średnia punktów bez uwzględniania 2 
skrajnych ocen.  
 
Lista rankingowa wymaga zatwierdzenia w formie uchwały Rady. 
Zatwierdzenie listy rankingowej nie może nastąpić później niż w terminie 21 dni od dnia, w 
którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. 
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Zarząd na podstawie listy rankingowej przekazuje wnioskodawcom informację na piśmie o: 
1) zgodności operacji z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny 

niezgodności, 
2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji lub miejscu na liście ocenionych 

operacji, 
3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny. 
 
Załącznik nr 2 zawiera szablon karty do głosowania w sprawie oceny operacji według 
lokalnych kryteriów.   
 
Kryteria użyte w niniejszej Strategii obejmują m.in.: 
 
Doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy – kryterium preferuje wnioskodawców, 
których kwalifikacje i doświadczenie dają gwarancje realizacji operacji zgodnie z planem  
i osiągnięcia zakładanych efektów. 
 
Innowacyjność operacji – oceniany jest innowacyjny charakter operacji, polegający np.  
na zastosowaniu nowatorskiego – w wymiarze lokalnym – rozwiązania lub technologii, 
realizacji niestosowanych wcześniej działań, nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów 
itp. 
 
Zasięg oddziaływania operacji – czy operacja dotyczy jednej miejscowości, całej gminy, 
kilku gmin, czy całego obszaru objętego LSR? 
 
Udział innych partnerów w realizacji operacji – kryterium preferuje operacje, które 
polegają na współpracy wielu podmiotów. 
 
Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy – kryterium preferuje operacje, które dla swej 
realizacji wymagają stosunkowo niewielkiej pomocy finansowej. Ocena jest tym wyższa, im 
mniejsza jest wnioskowana kwota pomocy. 
 
Komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami – w tym kryterium ocenia się 
operację pod kątem jej związków i relacji z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na 
obszarze objętym LSR bądź w ramach podejścia Leader bądź w ramach innych programów. 
 
Wykorzystanie lokalnych zasobów – to kryterium preferuje operacje związane  
z wykorzystaniem lokalnych zasobów. 
 
Utworzenie nowych miejsc pracy – kryterium preferuje operacje, które przyczynią się do 
powstania na danym obszarze nowych miejsc pracy. 
 
Ważną sprawą, obok liczby i rodzaju przyjętych kryteriów, jest określenie maksymalnej 
oceny lub skali ocen dla poszczególnych kryteriów. Dzięki temu istnieje możliwość 
rangowania kryteriów oraz podsumowania liczby punktów dla każdego wniosku. Ułatwi to 
wybór wniosków najlepszych (o największej liczbie punktów) dla obszaru objętego LSR. 
 
 
Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia procedurę operacji pod kątem lokalnych 
kryteriów wyboru. 
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Procedura oceny operacji pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wypełnienie karty oceny zgodności 
operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

Przewodniczący Rady 
 

Podział wniosków wg kolejności 
wpływu na liście wniosków w 

kolejności alfabetycznej członków 
Organu Decyzyjnego ( Rady) 

 

Członkowie Rady 
 

Przygotowanie projektu listy 
rankingowej operacji 

Członkowie Rady 

Zatwierdzenie listy rankingowej 
operacji 

Członkowie Rady 
 

Karta oceny zgodności 
operacji z lokalnymi 
kryteriami wyboru 
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Tabela 14 Forma tabelaryczna procedury wyboru operacji. 

Podmiot 
odpowiedzialny Proces Zakres czynności, uwagi 

do czynności 

Dokumenty 
towarzyszące, wzory 

stosowanych 
dokumentów 

Przewodniczący 
Rady 
 

Podział wniosków 
wg kolejności 
wpływu na liście 
wniosków w 
kolejności 
alfabetycznej 
członków Organu 
Decyzyjnego                
( Rady) 

Przydzielenie wniosków 
członkom Rady w sposób 
zapewniający 
przypadkowość 
przydzielonych wniosków  
( wg podziału 
alfabetycznego przypisany 
kolejności wpływu 
wniosku) 

Lista operacji 
zgodnych z LSR 
 
Alfabetyczna lista 
członków Rady 
 
Lista potwierdzająca 
odbiór wniosków 
 

Członkowie Rady 
 
 

Ocena wniosków 
wg lokalnych 
kryteriów 

Wypełnienie karty oceny 
zgodności operacji z 
lokalnymi kryteriami 
wyboru 
 

Karta oceny zgodności 
operacji z lokalnymi 
kryteriami wyboru 
 

Członkowie Rady 
 

Zakończenie 
procesu oceny 
wniosków przez 
członków Rady 
LGD 
 
Przygotowanie 
projektu  listy 
rankingowej 

Przekazanie wypełnionych 
kart oceny 
Przewodniczącemu Rady 
 
 
 
Ustalenie liczby punktów                   
i miejsca na liście 
rankingowej 

Potwierdzenie odbioru 
wypełnionych i 
dostarczonych kart 
oceny przez członków 
Rady  
 
Lista rankingowa 
 

Członkowie Rady 
 

Zatwierdzenie 
listy rankingowej 
operacji 

Podjęcie uchwały 
zatwierdzającej listę 
rankingową 
 

Wzór projektu uchwały 

Przewodniczący 
Rady/Pracownicy 
Biura LGD 

Przekazanie 
Zarządowi LGD 
listy rankingowej 
operacji 

Przekazanie dokumentów 
do Biura nastąpić musi 
niezwłocznie po podjęciu 
uchwały 

Wzór protokołu 
przekazania 

 
 

10.5  PROCEDURA ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU         
OPERACJI 

Lokalne kryteria wyboru, podobnie jak sama LSR, będą ewoluowały w czasie, co będzie 
mogło powodować potrzebę ich zmiany lub pewnej modyfikacji do zmieniających się 
warunków i potrzeb. 
 
Procedurę zmiany lokalnych kryteriów formułuje się już na etapie opracowania LSR, 
stwarzając gwarancję ewentualnego uruchomienia w przyszłości swoistego mechanizmu 
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naprawczego w sytuacji, gdyby np. zaproponowane początkowo zestawy kryteriów selekcji 
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów lub wręcz w niekorzystny sposób realizowały 
politykę wsparcia LGD zapisaną w LSR. 
 
Ustalanie kryteriów wyboru operacji należy zgodnie z § 26 ust. 6 pkt 15 Statutu LGD do 
kompetencji Walnego Zebrania Członków. 
Walne Zebranie Członków będzie też więc zatwierdzać zmianę lokalnych kryteriów wyboru. 
 
Zgodnie z zapisami § 31 pkt 3 i 4 Statutu LGD monitorowanie wdrażania operacji                    
i analizowanie rezultatów realizacji LSR należy do kompetencji Rady. Stąd też Radzie nadaje 
się kompetencję występowania z wnioskiem o zmianę lokalnych kryteriów wyboru.  
 
Wniosek wraz z pisemnym uzasadnieniem będzie rozpatrzony na najbliższym Walnym 
Zebraniu Członków. W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one 
obowiązywać wyłącznie dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian 
  
 
Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie zmian w lokalnych 
kryteriach wyboru przez Radę 

Złożenie wniosku o zmianę lokalnych 
kryteriów wyboru na Walne Zebranie 

Członków 

Zatwierdzenie lub nie zatwierdzenie zmian w 
lokalnych kryteriach wyboru przez Walne 

Zebranie Członków 
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11 BUDŻET LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ 
REALIZACJI 

11.1 WSTĘP 

Budżet LSR przedstawia stronę finansowa przyjętych celów ogólnych, celów szczegółowych 
oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć, operacji i działań. Koszty zawarte w budżecie 
dzielą się na następujące kategorie: 
 
• Koszty całkowite oznaczające całkowity planowany koszt działania/ operacji/ 

przedsięwzięcia. Na te koszty składają się koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. 
• Koszty kwalifikowalne to koszty wymienione w wykazach kosztów kwalifikowanych  

(w odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o wspieraniu PROW  
z EFRROW).  
W zależności od działania/operacji koszty kwalifikowane refundowane mogą być  
w całości bądź w części, jednak do wysokości pewnych limitów. 

• Koszty do refundacji to część kosztów kwalifikowanych, która może być zrefundowana 
ze środków pochodzących z EFRROW oraz krajowych środków publicznych, 
przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW, 
uwzględniając poziom refundacji oraz limity przyznawania pomocy.  

  
Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju można ubiegać się o przyznanie środków w ramach 
trzech działań osi 4. Suma kosztów do refundacji w ramach każdego z działań osi 4 nie może 
być wyższa niż iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR 
i odpowiedniej kwoty, która w zależności os działania wynosi: 
 
• 116 zł – na Wdrażanie LSR        
• 3 zł – na Wdrażanie projektów współpracy  
• 29 zł – na Funkcjonowanie LGD  
 

11.2 BUDŻET DLA LGD „Partnerstwo w rozwoju” 

 
W przypadku obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w 
rozwoju” liczba mieszkańców (stan na 31.12.2006 r.) wynosi 22 852 osób. Po przemnożeniu 
tej liczby przez odpowiednie kwoty dla poszczególnych działań, suma kosztów do refundacji 
przedstawia się następująco: 
 
Typy Wsparcia 2650832 

projekty współpracy 68556 

Funkcjonowanie LGD 662708 

Razem 3382096 
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Po sporządzeniu wszystkich planów i założeń dotyczących celów, przedsięwzięć  
i planowanych operacji, wszystkie przedsięwzięcia zostały zbilansowane tak, a by środki, 
którymi będzie dysponować LGD na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, pozwalały 
sfinansować przyjętą strategię oraz by zostały zachowane wymagania programowe dotyczące 
konstrukcji budżetu. 
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Tabela 15 Tabela pomocnicza do bilansowania liczby i ogólnej wartości operacji ze środków LGD na wdrażanie LSR 
 
 

TABELA POMOCNICZA DO BILANSOWANIA LICZBY I OGÓLNEJ WARTOŚCI OPERACJI ZE ŚRODKÓW LGD NA WDRAŻANIE LSR 

Cele ogólne Przedsięwzięcia 

Zakładana 
liczba operacji 
realizowanych 

w ramach 
przedsięwzięcia 

(4.13) 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

(4.13) 

Tworzenie 
i rozwój 

mikroprzed 
– 

siębiorstw 
(4.13) 

Odnowa 
i rozwój 

wsi (4.13) 

Małe 
projekty 

(4.13) 

Razem 
wdrażanie 
LSR (4.13) 

Nabywanie 
umiejętności 
i aktywizacja 

(4.31) 

Razem 
wdrażanie 

LSR i 
operacje 

w ramach 
nabywania 

umiejętności 
i aktywizacji 
(4.13 i 4.31) 

Projekty 
współpracy 

(4.21) 

Koszty bieżące 
(4.31) 

Cel ogólny 1: 
Rozwój Kapitału 

Ludzkiego i 
Zasobów 

Społecznych. 

I.  
Aktywizacja życia 

kulturowego na 
bazie świetlic 

wiejskich, domów 
kultury oraz 

innych obiektów 
infrastruktury 

społecznej 

minimalna 
liczba 0 0 4 8 12 0 12 0 

28580,75 

wartość 0 0 350000 192000 542000 0 542000 0 

II. 
Wspieranie i 
promowanie 
miejscowych 

artystów i 
twórców ludowych 

minimalna 
liczba 0 0 0 1 1 0 1 0 

28580,75 

wartość 0 0 0 24000 24000 0 24000 0 
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TABELA POMOCNICZA DO BILANSOWANIA LICZBY I OGÓLNEJ WARTOŚCI OPERACJI ZE ŚRODKÓW LGD NA WDRAŻANIE LSR 

Cele ogólne Przedsięwzięcia 

Zakładana 
liczba operacji 
realizowanych 

w ramach 
przedsięwzięcia 

(4.13) 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

(4.13) 

Tworzenie 
i rozwój 

mikroprzed 
– 

siębiorstw 
(4.13) 

Odnowa 
i rozwój 

wsi (4.13) 

Małe 
projekty 

(4.13) 

Razem 
wdrażanie 
LSR (4.13) 

Nabywanie 
umiejętności 
i aktywizacja 

(4.31) 

Razem 
wdrażanie 

LSR i 
operacje 

w ramach 
nabywania 

umiejętności 
i aktywizacji 
(4.13 i 4.31) 

Projekty 
współpracy 

(4.21) 

Koszty bieżące 
(4.31) 

III. Rozwój 
infrastruktury 

sportowo-
rekreacyjnej i 
aktywizacja 

sportowa 
mieszkańców 

minimalna 
liczba 0 0 5 5 10 0 10 3 

28580,75 

wartość 0 0 437500 120000 557500 0 557500 68556 

IV. 
Upowszechnianie 

dostępu do 
Internetu 

minimalna 
liczba 0 0 0 3 3 0 3 0 

28580,75 

wartość 0 0 0 72000 72000 0 72000 0 

V. Nabywanie 
umiejętności i 
aktywizacja 

minimalna 
liczba 0 0 0 0 0 83 83 0 

28580,75 

wartość 0 0 0 0 0 195 916 195 916 0 

Cel ogólny 2: 
Zachowanie 

zasobów 
kulturowych i 

przyrodniczych 

VI. 
Renowacja, 

rewitalizacja i 
adaptacja 
obiektów 

dziedzictwa 
kulturowego i 
historycznego 

minimalna 
liczba 0 0 1 0 1 0 1 0 

28580,75 

wartość 0 0 87500 0 87500 0 87500 0 
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TABELA POMOCNICZA DO BILANSOWANIA LICZBY I OGÓLNEJ WARTOŚCI OPERACJI ZE ŚRODKÓW LGD NA WDRAŻANIE LSR 

Cele ogólne Przedsięwzięcia 

Zakładana 
liczba operacji 
realizowanych 

w ramach 
przedsięwzięcia 

(4.13) 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

(4.13) 

Tworzenie 
i rozwój 

mikroprzed 
– 

siębiorstw 
(4.13) 

Odnowa 
i rozwój 

wsi (4.13) 

Małe 
projekty 

(4.13) 

Razem 
wdrażanie 
LSR (4.13) 

Nabywanie 
umiejętności 
i aktywizacja 

(4.31) 

Razem 
wdrażanie 

LSR i 
operacje 

w ramach 
nabywania 

umiejętności 
i aktywizacji 
(4.13 i 4.31) 

Projekty 
współpracy 

(4.21) 

Koszty bieżące 
(4.31) 

VII.Zwiększenie 
roli domów 

kultury, świetlic, 
muzeów w 

kultywowaniu 
tradycji i 

zwyczajów oraz 
pielęgnowaniu 

lokalnej historii 

minimalna 
liczba 0 0 2 7 9 0 9 0 

28580,75 

wartość 0 0 175000 168000 343000 0 343000 0 

VIII. Zachowanie 
i promocja 
walorów 

przyrodniczych. 
Edukacja 

ekologiczna 

minimalna 
liczba 0 0 0 1 1 1 2 0 

28580,75 

wartość 0 0 0 24000 24000 2000 26000 0 

Cel ogólny 3: 
Rozwój turystyki 

w oparciu o 
lokalny potencjał 

IX. Utworzenie  
szlaków wodnych 

oraz tematycznych 
ścieżek 

rowerowych i 
pieszych 

minimalna 
liczba 0 0 0 2 2 0 2 0 

28580,75 

wartość 0 0 0 48000 48000 0 48000 0 
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TABELA POMOCNICZA DO BILANSOWANIA LICZBY I OGÓLNEJ WARTOŚCI OPERACJI ZE ŚRODKÓW LGD NA WDRAŻANIE LSR 

Cele ogólne Przedsięwzięcia 

Zakładana 
liczba operacji 
realizowanych 

w ramach 
przedsięwzięcia 

(4.13) 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

(4.13) 

Tworzenie 
i rozwój 

mikroprzed 
– 

siębiorstw 
(4.13) 

Odnowa 
i rozwój 

wsi (4.13) 

Małe 
projekty 

(4.13) 

Razem 
wdrażanie 
LSR (4.13) 

Nabywanie 
umiejętności 
i aktywizacja 

(4.31) 

Razem 
wdrażanie 

LSR i 
operacje 

w ramach 
nabywania 

umiejętności 
i aktywizacji 
(4.13 i 4.31) 

Projekty 
współpracy 

(4.21) 

Koszty bieżące 
(4.31) 

X. Tworzenie i 
promocja 

tematycznych 
parków i szlaków 

historycznych 
oraz kulturowych 

minimalna 
liczba 0 0 0 2 2 0 2 0 

28580,75 

wartość 0 0 0 48000 48000 0 48000 0 

XI. Inwestowanie 
w infrastrukturę 

turystyczną 

minimalna 
liczba 0 0 0 2 2 0 2 0 

28580,75 

wartość 0 0 0 48000 48000 0 48000 0 

XII. Promocja 
walorów 

turystycznych 
regionu 

minimalna 
liczba 0 0 0 3 3 0 3 0 

28580,75 

wartość 0 040 0 56832 56832 0 56832 0 
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TABELA POMOCNICZA DO BILANSOWANIA LICZBY I OGÓLNEJ WARTOŚCI OPERACJI ZE ŚRODKÓW LGD NA WDRAŻANIE LSR 

Cele ogólne Przedsięwzięcia 

Zakładana 
liczba operacji 
realizowanych 

w ramach 
przedsięwzięcia 

(4.13) 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

(4.13) 

Tworzenie 
i rozwój 

mikroprzed 
– 

siębiorstw 
(4.13) 

Odnowa 
i rozwój 

wsi (4.13) 

Małe 
projekty 

(4.13) 

Razem 
wdrażanie 
LSR (4.13) 

Nabywanie 
umiejętności 
i aktywizacja 

(4.31) 

Razem 
wdrażanie 

LSR i 
operacje 

w ramach 
nabywania 

umiejętności 
i aktywizacji 
(4.13 i 4.31) 

Projekty 
współpracy 

(4.21) 

Koszty bieżące 
(4.31) 

Cel ogólny 4: 
Rozwój 

przedsiębiorczości 
i aktywności 
gospodarczej 
mieszkańców 

XIII. Rozwijanie 
świadomości 
lokalnej w 
zakresie 

przedsiębiorczości 

minimalna 
liczba 0 0 0 0 0 5 5 0 

28580,75 

wartość 0 0 0 0 0 7500 7500 0 

XIV. Wspieranie 
przedsiębiorców 
wytwarzających 

produkty 
energetyczne z 

biomasy 

minimalna 
liczba 1 0 0 0 1 0 1 0 

28580,75 

wartość 80000 0 0 0 80000 0 80000 0 

XV. Wspieranie 
prowadzących i 

uruchamiających 
gospodarstwa 

agroturystyczne 
oraz świadczących 

usługi 
okołoturystyczne 

minimalna 
liczba 1 1 0 0 2 0 2 0 

28580,75 

wartość 80000 80000 0 0 160000 0 160000 0 



Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „ Partnerstwo w rozwoju” 

 107 

TABELA POMOCNICZA DO BILANSOWANIA LICZBY I OGÓLNEJ WARTOŚCI OPERACJI ZE ŚRODKÓW LGD NA WDRAŻANIE LSR 

Cele ogólne Przedsięwzięcia 

Zakładana 
liczba operacji 
realizowanych 

w ramach 
przedsięwzięcia 

(4.13) 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

(4.13) 

Tworzenie 
i rozwój 

mikroprzed 
– 

siębiorstw 
(4.13) 

Odnowa 
i rozwój 

wsi (4.13) 

Małe 
projekty 

(4.13) 

Razem 
wdrażanie 
LSR (4.13) 

Nabywanie 
umiejętności 
i aktywizacja 

(4.31) 

Razem 
wdrażanie 

LSR i 
operacje 

w ramach 
nabywania 

umiejętności 
i aktywizacji 
(4.13 i 4.31) 

Projekty 
współpracy 

(4.21) 

Koszty bieżące 
(4.31) 

XVI. Wspieranie 
pozostałych 

przedsięwzięć 
gospodarczych 

przyczyniających 
się do rozwoju 
obszaru LGD i 
powstawania 

nowych miejsc 
pracy 

minimalna 
liczba 3 4 0 0 7 0 7 0 

28580,75 

wartość 240000 320000 0 0 560000 0 56000 0 

Minimalna liczba operacji w ramach LSR 5 5 12 34 56 89 145 3 - 

Wartość operacji w ramach LSR ogółem 400000 400000 1050000 800832 2650832 205416 2856248 68556 457292 
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Tabela 16 Budżet na lata 2008-2015 
TABELA BUDŻETU LSR  

  DZIAŁANIA OSI 4 PRZEPROWADZONE PRZEZ LGD 

Rok Kategorie 
kosztu 

4.13 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.21 - Wdrażanie projektów współpracy 4.31 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja 

Razem oś 4 

Różnicowanie w 
kierunku 

działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i 
rozwój 

mikroprzed - 
siębiorstw 

Odnowa i rozwój 
wsi 

Małe projekty Razem 4.13 Przygotowanie 
projektów 

współpracy 

Realizacja 
projektów 
współpracy 

Razem 4.21 Koszty bieżące 
LGD 

Nabywanie 
umiejętności  
i aktywizacja 

Razem 4.31 

2008-
2009 

całkowite  0,00  0,00 398 634,67  0,00 398 634,67  0,00 0,00 0,00 7 286,85 11 263,52 18550,37 417 185,04 

kwalifikowalne  0,00  0,00 398 634,67  0,00 398 634,67  0,00 0,00 0,00 7 286,85 11 263,52 18550,37 417 185,04 

do refundacji  0,00  0,00 298 976,00  0,00 298 976,00  0,00 0,00 0,00 7 286,85 11 263,52 18550,37 317 526,37 

2010 całkowite 0,00 35 574,00 288 934,67 287 985,32 612 493,99 0,00 20 000,00 20 000,00 94 595,27 31 000,00 125 595,27 758 089,26 

kwalifikowalne 0,00 35 574,00 288 934,67 287 985,32 612 493,99 0,00 20 000,00 20 000,00 
 

94 595,27 31 000,00 125 595,27 758 089,26 

do refundacji 0,00 17 787,00 216 701,00 201 589,72 436 077,72 0,00 20 000,00 20 000,00 94 595,27 31 000,00 125 595,27 581 672,99 
 

2011 całkowite 320 000,00 404 426,00 270 403,75 341 774,69 1 336 604,44 5 000,00 20 000,00 25 000,00 84 521,00 41 388,00 125 909,00 1 487 513,44 

kwalifikowalne 320 000,00 404 426,00 270 403,75 341 774,69 1 336 604,44 5 000,00 20 000,00 25 000,00 84 521,00 41 388,00 125 909,00 1 487 513,44 

do refundacji 160 000,00 202 213,00 216 323,00 239 242,28 817 778,28 5 000,00 20 000,00 25 000,00 84 521,00 41 388,00 125 909,00 968 687,28 

2012 całkowite 280 000,00 160 000,00 172 500,00 228 571,43 841 071,43  5 000,00 18 556,00 23 556,00 80 750,00 41 388,00 122 138,00 986 765,43 

kwalifikowalne 280 000,00 160 000,00 172 500,00 228 571,43 841 071,43  5 000,00 18 556,00 23 556,00 80 750,00 41 388,00 122 138,00 986 765,43 

do refundacji 140 000,00 80 000,00 138 000,00 160 000,00 518 000,00  5 000,00 18 556,00 23 556,00 80 750,00 41 388,00 122 138,00 663 694,00 

2013 całkowite 100 000,00 100 000,00 112 500,00 142 857,15 455 357,15  0,00 0,00 0,00 70 750,00 39 293,48 110 043,48 565 400,63 

kwalifikowalne 100 000,00 100 000,00 112 500,00 142 857,15 455 357,15  0,00 0,00 0,00 70 750,00 39 293,48 110 043,48 565 400,63 

do refundacji 50 000,00 50 000,00 90 000,00 100 000,00 290 000,00  0,00 0,00 0,00 70 750,00 39 293,48 110 043,48 400 043,48 
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TABELA BUDŻETU LSR  

  DZIAŁANIA OSI 4 PRZEPROWADZONE PRZEZ LGD 

Rok Kategorie 
kosztu 

4.13 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.21 - Wdrażanie projektów współpracy 4.31 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja 

Razem oś 4 

Różnicowanie w 
kierunku 

działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i 
rozwój 

mikroprzed - 
siębiorstw 

Odnowa i rozwój 
wsi 

Małe projekty Razem 4.13 Przygotowanie 
projektów 

współpracy 

Realizacja 
projektów 
współpracy 

Razem 4.21 Koszty bieżące 
LGD 

Nabywanie 
umiejętności  
i aktywizacja 

Razem 4.31 

2014 
  

całkowite 100 000,00 100 000,00 112 500,00 142 857,15 455 357,15  0,00 0,00 0,00 69 368,15 30 813,00 100 181,15 555 538,30 

kwalifikowalne 100 000,00 100 000,00 112 500,00 142 857,15 455357,15 0,00 0,00 0,00 69 368,15 30 813,00 100 181,15 555 538,30 

do refundacji 50 000,00 50 000,00 90 000,00 100 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 69 368,15 30 813,00 100 181,15 390 181,15 

2015 
  

całkowite  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 50 020,73 10 270,00 60 290,73 60 290,73 

kwalifikowalne  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 50 020,73 10 270,00 60 290,73 60 290,73 

do refundacji  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 50 020,73 10 270,00 60 290,73 60 290,73 

2008 - 
2015 

całkowite 800 000,00 800 000,00 1 355 473,09 1 144 045,74 4 099 518,83 10 000,00 58 556,00 68 556,00 457 292,00 205 416,00 662 708,00 4 830 782,83 

kwalifikowalne 800 000,00 800 000,00 1 355 473,09 1 144 045,74 4 099 518,83 10 000,00 58 556,00 68 556,00 457 292,00 205 416,00 662 708,00 4 830 782,83 
 

do refundacji 400 000,00 400 000,00 1 050 000,00 800 832,00 2 650 832,00 10 000,00 58 556,00 68 556,00 457 292,00 205 416,00 662 708,00 3 382 096,00 
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12 OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA  
I KONSULTOWANIA LSR 

Proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju opierał się na zapisie prac poszczególnych 
grup liderów lokalnych w ramach debat strategicznych, które odbyły się  
17 grudnia 2007 roku oraz 14 stycznia 2008 roku dla osiągnięcia celu, jakim było utworzenie 
Lokalnej Strategii Rozwoju dla partnerstwa pn. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo  
w Rozwoju”.  

Do czasu ostatecznego wyboru celów ogólnych i szczegółowych odbyły się dwie debaty 
strategiczne. Każda z tych debat była poświęcona tym samym zagadnieniom społeczno-
gospodarczym bezpośrednio związanym z głównym założeniem działającego partnerstwa, 
jakim jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru objętego LSR i miała na celu dokonanie 
analizy SWOT danego obszaru i na jej podstawie identyfikację celów, które byłyby 
odpowiedzią na wcześniej przeprowadzoną analizę. 

Pierwsza debata, która odbyła się w siedzibie OSP w Wolinie i była debatą organizowaną dla 
tzw. grupy liderów lokalnych z gminy Wolin i Golczewo mającej bezpośredni wpływ na 
zarządzanie różnymi sektorami życia społeczno-gospodarczego, wchodzącymi w skład LSR 
oraz dla przedstawicieli jednostek podległych lokalnemu samorządowi i organizacji 
pozarządowych mających charakter lokalny. Debata miała charakter konsultacji społecznej  
w zakresie problemów występujących na tym ternie. Dyskusja została oparta na 
przeprowadzonej indywidualnie przez każdego uczestnika debaty analizie SWOT, 
moderowanej przez przedstawiciela firmy odpowiedzialnej za budowę LSR. 

Druga debata strategiczna odbyła się 14 stycznia 2008 roku i dotyczyła konstruowania celów 
i hierarchizacji inwestycji niezbędnych dla obszaru partnerstwa dla skutecznej realizacji 
założeń programu Leader II. Przedmiotem debaty strategicznej, w której udział wzięli lokalni 
liderzy (sołtysi, szefowie organizacji pozarządowych, była ewidencja obszarów chronionych 
na terenie gmin wchodzących w skład partnerstwa oraz omówienie sposobów wykorzystania 
walorów naturalnych i przyrodniczych dla rozwoju obszaru objętego LSR. 

Przed i po debatach strategicznych grupa robocza stanowiąca trzon Lokalnej Grupy Działania 
dokonywała bieżącego opiniowania wyników konsultacji społecznych i wniosków, które 
ostatecznie determinowały zespól ekspertów do formułowania celów i planowanych 
przedsięwzięć. Ponadto odbywały się spotkania polegające na wypełnianiu wstępnych 
wniosków do LSR „Partnerstwo w rozwoju” z udziałem lokalnych środowisk biznesowych, 
społecznych i publicznych. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 11 marca 2008 roku  
w Wolinie w siedzibie OSP z udziałem przedstawicieli MSP. Kolejne obejmujące szerszą 
grupę przyszłych beneficjentów LSR odbyło się 30 kwietnia w Wolinie dla Gminy Wolin  
i Golczewo oraz w siedzibie Ośrodka Kultury w Świerznie dla mieszkańców Gminy 
Świerzno. 

Złożone wnioski zostały ocenione przez firmę  konsultingową wspierającą LGD  
w budowaniu strategii i były podstawą do projektowania ilości i typów operacji. 
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13 PROCES WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR 

13.1 Wstęp 

LGD „Partnerstwo w rozwoju”, będzie zarządzać procesem realizacji lokalnej strategii 
rozwoju. Jednocześnie mając na uwadze, że celem podejścia Leader jest aktywizowanie i 
zachęcenie lokalnej społeczności trzech gmin wchodzących w skład partnerstwa na rzecz 
rozwoju lokalnego, LGD wdrażając LSR będzie używać wszystkich możliwych instrumentów 
by odbywało się to przy jak najszerszym udziale wszystkich partnerów LGD i wszystkich 
mieszkańców tego obszaru. 

Temu celowi będzie służyć zasada pełnej „jawności działań” podejmowanych przez LGD . 

LGD „Partnerstwo w rozwoju” podejmie między innymi takie działania promocyjno-
informacyjne jak: 

 
- informacja i promocja przy użyciu tablic informacyjnych w urzędach gmin, parafiach oraz 
stałych miejscach ogłoszeń miejscowościach gminnych (sołectwach).  
 
- Prasa lokalna,   
- Prasa regionalna, 
- Telewizja Lokalna: Telewizja kablowa  
- Radio, Oddział TVP Szczecin,   
- Strony internetowe Gminy Wolin i Golczewo i Świerzno, 
-  dodatkowe spotkania z mieszkańcami podczas zebrań sołeckich, 
- plakaty, 
- ulotki, biuletyny umieszczane w skrzynkach pocztowych, 
- ogłoszenia parafialne, 
- własna strona internetowa. 
 

W ramach strony internetowej będzie funkcjonować forum dyskusyjne gdzie mieszkańcy 
będą mogli wymieniać się własnymi spostrzeżeniami i uwagami, co do funkcjonowania LGD 
i realizacji LSR. 

LGD „Partnerstwo w rozwoju”, będzie organizować szkolenia i warsztaty dla osób chcących 
prawidłowo wypełnić wniosek w ramach pomocy ze środków z LSR, jak również na bieżąco 
będzie udzielać bezpłatnych porad związanych z projektowaniem operacji lub 
przygotowaniem wniosku o pomoc. LGD poprzez Organ Decyzyjny będzie przeprowadzać 
nabór wniosków o pomoc oraz oceniać je pod kątem zgodności z LSR oraz z lokalnymi 
kryteriami wyboru. 

 

W procesie aktualizacji LSR będą stosowane metody uspołecznionych warsztatów 
partnerskich raz w roku z mieszkańcami gmin oraz przy okazji zebrań wiejskich, gdzie LGD 
będzie odwoływać się do opinii mieszkańców i partnerów lokalnych oraz uwzględniać uwagi 
i wnioski dla wprowadzenia ewentualnych zmian w strategii. 
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14 ZASADY I SPOSOBY DOKONYWANIA OCENY 
WŁASNEJ 

Ocena strategicznych dokumentów zawierających programy rozwoju winna być dokonywana 
trzykrotnie: przed rozpoczęciem realizacji (ex-ante), w połowie okresu realizacji (mid-term) 
oraz po zakończeniu realizacji (ex-post).  

Ocena ex-post jest najbardziej istotna i miarodajna dla całościowej oceny polityki rozwoju 
obszaru w długim okresie czasu oraz spełnia najwięcej funkcji. Wszelkie oceny 
oddziaływania podmiotów publicznych na procesy rozwoju przeprowadzane są w kontekście 
społecznych potrzeb, celów i nakładów. Mierzone i oceniane są uzyskane produkty, wyniki, 
efekty i skutki. Działania i przedsięwzięcia służące realizacji celów strategicznych oceniane 
są na podstawie czterech kryteriów: skuteczności, celowości, efektywności, wydajności. Cały 
proces dodatkowo oceniany jest z punktu widzenia praworządności i gospodarności 
(oszczędności). Oceny wymagają podejścia uporządkowanego, obiektywnych kryteriów oraz 
stosowania zróżnicowanych i wyrafinowanych metod. Ocena realizacji strategii jest procesem 
wymagającym udziału społecznego, a przede wszystkim współdziałania podmiotów  
i uczestników strategicznego planowania rozwoju obszaru LSR.  

Aby spełnić powyższe wymagania, każde przedsięwzięcie wymaga monitorowania. Wymóg 
monitorowania wynika również z przepisów regulujących finansowanie przedsięwzięć  
z funduszy strukturalnych UE. Monitorowaniem przedsięwzięć na poziomie celów winna 
zajmować się jednostka organizacyjna odpowiedzialna za jego sformułowanie  
i przeprowadzenie, w tym wypadku – LGD „Partnerstwo w rozwoju”. Obowiązek 
monitorowania poszczególnych działań spoczywa na jednostce realizującej dane zadanie.  

Można również ocenić stopień realizacji celów, a w nich poszczególnych przedsięwzięć. 
Przedsięwzięcia mają na tyle konkretny charakter, że można stosować bardziej 
wyspecjalizowane wskaźniki. Zestaw wskaźników dla monitorowania realizacji 
przedsięwzięć zawierają poniższe tabele. Ich coroczne obliczenie rozpoczynając od roku 
bazowego 2009 (stan 31 grudnia – dane będą dostępne wiosną 2010) umożliwi dokonanie w 
latach 2011 i 2013 ocen realizacji strategii pod kątem: skuteczności, celowości, efektywności, 
wydajności.  

Zgodnie ze Statutem LGD za monitorowanie i wdrażanie operacji oraz analizowanie 
rezultatów realizacji LSR odpowiada Rada LGD. I to właśnie Rada w porozumieniu  
z przedstawicielami poszczególnych gmin dokonywać będzie bieżącej (raz w roku)  
i okresowej (w 2010 i 2013 r.) kontroli realizacji LSR. Efektem kontroli może być 
konieczność zmodyfikowania LSR. 
Źródłami pozyskiwania danych do oceny realizacji LSR mogą być: 

1) Źródła pierwotne: 
• badania ankietowe za pomocą kwestionariusza – np. z wykorzystaniem 

Internetu, w formie drukowanej – skrzynka na opinie w Biurze Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo w rozwoju” oraz w punktach obsługi Urzędów Gmin 
wchodzących w skład LSR, itd., 

• otwarte dla wszystkich Forum Internetowe, pozwalające na swobodną 
wypowiedź, 
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• cykliczne, coroczne spotkania grup eksperckich oraz innych podmiotów 
działających na rzecz rozwoju obszaru LSR, 

• inne. 
2) Źródła wtórne: 

• statystyki, w tym Urzędu Statystycznego oraz innych jednostek i instytucji 
(m.in. Ośrodków Badań Opinii Społecznej i in.), 

• informacje medialne oraz raporty, biuletyny, sprawozdania z działalności 
i informacje pochodzące od członków grupy LGD, 

• inne. 

Wybór źródeł informacji do oceny realizacji LSR będzie każdorazowo weryfikowany, 
zgodnie z przyjętymi wskaźnikami. 

 

Wyniki ewaluacji zawarte będą w raportach, zawierających między innymi takie elementy 
jak: 

• wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w okresie ewaluacji, z krótkim opisem 
merytorycznym i informacją finansową o każdym z nich, 

• opis bezpośrednich efektów przedsięwzięć i porównanie ich z efektami, które były 
zakładane w fazie projektowania, 

• analiza dotycząca wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów 
określonych w LSR, 

• wnioski w formie uwag i rekomendacji dotyczących zmian w sposobie funkcjonowania 
LGD, mające zapewnić wyższą efektywność działania LGD oraz lepsze osiągnięcie 
celów zakładanych w LSR. 

Obszarem podlegającym ewaluacji, będzie również jakość partnerstwa oraz sprawność 
funkcjonowania LGD. Na tym polu oceniane będzie funkcjonowanie Biura LGD, jego 
pracowników oraz samych organów LGD, jakość efektywności stosowanych procedur, 
przepływu informacji oraz sprawności podejmowania decyzji. Organem odpowiedzialnym za 
przeprowadzenie generalnej oceny funkcjonowania LGD będzie Komisja Rewizyjna. 

Wyniki ewaluacji będą przestawiane publicznie podczas Walnego Zebrania Członków, które 
udziela absolutorium Zarządowi za miniony rok. Decyzje dotyczące zmian w sposobie 
funkcjonowania LGD zostaną podjęte w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.  
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Tabela 17 Źródła weryfikacji wskaźników 
 

Wskaźnik 
produktu 

 
 
 

Nazwa wskaźnika Źródła weryfikacji 

W.1.1.1-1 Liczba imprez integracyjnych z udziałem 
grup lokalnych społeczności z trzech gmin. 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.1.1.1-2 Liczba inwestycji polegających  na 
remoncie, modernizacji, przebudowie i budowie oraz 
wyposażeniu i doposażeniu świetlic wiejskich, 
wiejskich domów kultury oraz innych obiektów 
infrastruktury społecznej. 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.1.1.2 Liczba powołanych lub doposażonych 
zespołów artystycznych 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.1.2.1-1 Liczba wybudowanych, 
zmodernizowanych, doposażonych placów zabaw 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.1.2.1-2 Liczba imprez sportowych, zawodów i 
imprez rekreacyjnych 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.1.1.3 Liczba instytucji wyposażonych w dostęp do 
Internetu szerokopasmowego 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.2.1.1 Liczba inwestycji polegających na 
renowacji, rewitalizacji i adaptacji obiektów 
zabytkowych 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.2.1.2-1 Liczba wyposażonych lub doposażonych  
obiektów kultury na cele kultywowania tradycji i 
zwyczajów oraz pielęgnowania lokalnej historii 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.2.1.2-2 Liczba imprez podtrzymujących lokalne 
tradycje i kulturę 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.2.2.1-1 Liczba wyznaczonych ścieżek 
przyrodniczych 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.2.2.1-2 Liczba konferencji, szkoleń, spotkań w 
zakresie edukacji ekologicznej 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W. 3.1.1 Liczba inwestycji w zakresie utworzenia 
szlaków wodnych oraz tematycznych ścieżek 
rowerowych i pieszych 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.3.1.2-1 Liczba inwestycji w zakresie tworzenia 
tematycznych parków i szlaków historycznych oraz 
kulturowych 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.3.1.2-2 Liczba imprez w parkach tematycznych 
oraz wzdłuż szlaków historycznych oraz kulturowych 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.3.2.1 Liczba zbudowanych/odnowionych 
obiektów infrastruktury turystycznej 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.3.3.1 Nakład ulotek, broszur, folderów 
promujących walory turystyczne regionu 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W. 4.1.1 Liczba szkoleń zorganizowanych dla 
rolników i mikroprzedsiębiorców działających na 
obszarze działania LGD w zakresie możliwych 
sposobów zróżnicowania dochodów jak i poszerzenia 
swojej działalności 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.4.2.1Liczba inwestycji w zakresie  wytwarzania 
produktów energetycznych z biomasy 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 
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W.4.2.2 Liczba przedsięwzięć w zakresie 
doposażenia gospodarstw agroturystycznych lub ich 
uruchomienia 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.4.2.3 Liczba podjętych działalności 
gospodarczych 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

Wskaźnik 
rezultatu 

 
 
 

W.1.1 Liczba osób uczestniczących w imprezach 
integracyjnych 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji, dane fotograficzne lub 

badanie polegające na liczeniu osób 
W.1.2 Liczba osób uczestniczących w imprezach 
sportowych i rekreacyjnych na terenie obszaru LSR 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji, dane fotograficzne lub 

badanie polegające na liczeniu osób 
W.1.3 Wzrost osób z dostępem do  Internetu. Ankieta monitorująca z realizacji 

operacji, lista-zeszyt w świetlicach z 
Internetem 

W.2.1 Liczba osób uczestniczących w imprezach , 
wystawach kultywujących lokalną tradycję i kulturę 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji, dane fotograficzne lub 

badanie polegające na liczeniu osób 
W.2.2 Liczba przeszkolonych osób w zakresie 
edukacji ekologicznej  

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji, lista obecności 

W. 3.1. Liczba produktów turystycznych 
utworzonych lub udoskonalonych 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji, dokumentacja odbiorowa 

W.3.2. Liczba osób korzystająca ze 
zbudowanych/odnowionych/uruchomionych 
obiektów infrastruktury turystycznej. 

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji, lista-zeszyt, ewentualnie 

dane ze sprzedaży biletów 
W.3.3 Liczba odbiorców informacji o walorach 
turystycznych LGD  

Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

W.4.1 Liczba osób objętych doradztwem Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji, lista obecności 

W.4.2 Liczba powstałych miejsc pracy Ankieta monitorująca z realizacji 
operacji 

Wskaźnik 
oddziaływania 

 
 
 

W.1-1 Liczba nowych projektów „miękkich” z 
udziałem funduszy z poza LSR 

Dane gminy, badanie własne LGD 

W.1-2 Liczba nowych organizacji pozarządowych Dane gminy, starostwa powiatowego 

W.1-3 Odsetek osób deklarujących poczucie więzi z 
miejscem zamieszkania. 

Badanie własne LGD 

W.1-4 Wzrost dostępu do Internetu Dane GUS 

W.2-1 Odsetek zainteresowanych kulturą, tradycjami 
i lokalną twórczością  

Badanie własne LGD 

W. 2-2 Odsetek osób postrzegających przestrzeń 
publiczną na obszarze LSR jako atrakcyjną i 
przyjazną 

Badanie własne LGD 

W.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej i 
rekreacyjnej mierzona liczbą odwiedzających obszar 
LSR 

Badanie własne LGD  

W.4. Wzrost PKB na obszarze LGD Dane GUS 
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15 POWIĄZANIA LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI 
PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI  
Z OBSZAREM LSR 

15.1 Powiązania LSR z dokumentami strategicznymi na poziomie regionu. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 
2020 

Cel ogólny Cel szczegółowy Cel strategiczny Cel kierunkowy 

1. Rozwój 
Kapitału 
Ludzkiego            
i Zasobów 
Społecznych. 

1.1. 
Działać na rzecz integracji i 
wzrostu świadomości kulturowej 
społeczeństwa  

6. Wzrost tożsamości i spójności 
społecznej regionu 

6. Wzmacnianie tożsamości społeczności 
lokalnych 

1.2. 
Wypromować zdrowy styl życia 

5. Budowanie otwartej i 
konkurencyjnej społeczności 

5.1 Rozwój infrastruktury społecznej 
obszarach wiejskich 

5.3 Budowanie społeczeństwa uczącego się 

6. Wzrost tożsamości i spójności 
społecznej regionu 

6. Wzmacnianie tożsamości społeczności 
lokalnych 

1.3. 
Budować społeczeństwo 
informacyjne  

1. Wzrost innowacyjności i 
efektywności gospodarowania 
 

1.2 Rozwój i promocja produktów 
turystycznych regionu 
1.3 Wspieranie współpracy i rozwoju małej 
i średniej przedsiębiorczości 

5. Budowanie otwartej i 
konkurencyjnej społeczności 

5.1 Rozwój infrastruktury społecznej 
obszarach wiejskich 
5.3 Budowanie społeczeństwa uczącego się 

1.4.  
Wspierać struktury i 
przedsięwzięcia Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo w 
rozwoju” 

6. Wzrost tożsamości i spójności 
społecznej regionu 

6. Wzmacnianie tożsamości społeczności 
lokalnych 

5. Budowanie otwartej i 
konkurencyjnej społeczności 5.3 Budowanie społeczeństwa uczącego się 

2. Zachowanie 
zasobów 
kulturowych i 
przyrodniczych. 

2.1. 
Podjąć działania w kierunku 
zachowania specyfiki kulturowej 

5. Budowanie otwartej i 
konkurencyjnej społeczności 

5.1 Rozwój infrastruktury społecznej 
obszarach wiejskich 
5.3 Budowanie społeczeństwa uczącego się 

6. Wzrost tożsamości i spójności 
społecznej regionu 

6. Wzmacnianie tożsamości społeczności 
lokalnych 

2.2. 
Działać na rzecz zachowania  
lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego                               
i przyrodniczego. 

4. Zachowanie i ochrona wartości 
przyrodniczych, racjonalna 
gospodarka zasobami 

4.2 Zachowanie, ochrona i odtwarzanie 
walorów i zasobów środowiska 
naturalnego 
4.3 Racjonalna gospodarka zasobami 
naturalnymi regionu, efektywne 
wykorzystanie zasobów i odnawialnych 
źródeł energii 

5. Budowanie otwartej i 
konkurencyjnej społeczności 5.3 Budowanie społeczeństwa uczącego się 

3. Rozwój 
turystyki              
w oparciu              
o lokalny 
potencjał 

3.1. 
Stworzyć produkt turystyczny 
przy wykorzystaniu zasobów 
przyrodniczych i kulturowych 

 
2. Wzmacnianie mechanizmów 
rynkowych i otoczenia 
gospodarczego 
 

2.2 Popieranie rozwoju lokalnych 
produktów i usług 
 

3.2. 
Wzmocnić infrastrukturę 
turystyczną 

5. Budowanie otwartej i 
konkurencyjnej społeczności 

5.1 Rozwój infrastruktury społecznej 
obszarach wiejskich 

3.3.Wypromować region, by stał 
się konkurencyjny w stosunku 
do sąsiednich obszarów 

5. Budowanie otwartej i 
konkurencyjnej społeczności 

5.1 Rozwój infrastruktury społecznej 
obszarach wiejskich 
5.7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz 
dostępności i jakości programów 
kształcenia 
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4. Rozwój 
przedsiębiorczo
ści                       
i aktywności 
gospodarczej 
mieszkańców. 

4.1. 
Podjąć działania na rzecz 
stworzenia sprawnego systemu 
wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości.   

1. Wzrost innowacyjności i 
efektywności gospodarowania 

1.3 Wspieranie współpracy i rozwoju małej i 
średniej przedsiębiorczości 

2. Wzmacnianie mechanizmów 
rynkowych i otoczenie 
gospodarczego 

2.4 Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, 
finansowego i usługowego otoczenia 
biznesu  

4.2.  
Stworzyć warunki do wsparcia 
dywersyfikacji źródeł dochodu. 

3. Zwiększenie przestrzennej 
konkurencyjności regionu 

3.2 Wspieranie rozwoju struktur 
funkcjonalno przestrzennych 

2. Wzmacnianie mechanizmów 
rynkowych i otoczenia 
gospodarczego 

2.1 Podnoszenie bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego 
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Tabela 18 Powiązania z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

Cel ogólny Cel szczegółowy Oś Priorytetowa Cele szczegółowe 

1.  Rozwój 
Kapitału 
Ludzkiego i 
Zasobów 
Społecznych. 

1.1. 
Działać na rzecz integracji i 
wzrostu świadomości 
kulturowej społeczeństwa  

Oś priorytetowa 3.  
Rozwój  społeczeństwa 
informacyjnego 
 
Cel główny: rozwój regionalnej i 
lokalnej infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego 

- budowa i rozbudowa 
infrastruktury sieciowej 
warunkująca prawidłowy 
rozwój społeczeństwa 
informacyjnego poprzez 
powszechność oraz dostępność 
do jego usług, 

- stworzenie dostępu do usług 
informacyjnych oraz rozwój 
infrastruktury komunikacji 
elektronicznej, 

- rozwój e-usług publicznych 
spełniających potrzeby 
obywateli 

1.2. 
Wypromować zdrowy styl 
życia 

1.3. 
Budować społeczeństwo 
informacyjne  
1.4. 
Wspierać struktury i 
przedsięwzięcia Lokalnej 
Grupy Działania 
„Partnerstwo w rozwoju” 

2.  Zachowanie 
zasobów 
kulturowych  i 
przyrodniczych. 

2.1. 
Podjąć działania w kierunku 
zachowania specyfiki 
kulturowej Oś priorytetowa 4. 

Infrastruktura ochrony 
środowiska 
 
Cel główny: poprawa stanu 
środowiska naturalnego w 
województwie 
zachodniopomorskim 

- ograniczenie ilości 
zanieczyszczeń emitowanych 
do powietrza, wód i gleby 

- poprawa jakości wody pitnej 
dostarczanej mieszkańcom 

- usprawnienie systemu 
gospodarki odpadami; 

- czynna ochrona przyrody; 
- wzrost wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych; 
- poprawa stanu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, 
przeciwpożarowego i ochrony 
przed skutkami 
nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska 

2.2. 
Działać na rzecz zachowania  
lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego                       
i przyrodniczego  

3. Rozwój 
turystyki                
w oparciu              
o lokalny 
potencjał. 

3.1. 
Stworzyć produkt turystyczny 
przy wykorzystaniu zasobów 
przyrodniczych i kulturowych  

Oś priorytetowa 5.  
Turystyka, kultura i 
rewitalizacja 
 
Cel główny: podniesienie 
atrakcyjności województwa 
poprzez rozwój turystyki, 
kultury oraz rewitalizację 
obszarów zdegradowanych 

- stworzenie i rozwój 
regionalnych i 
ponadregionalnych produktów 
turystycznych wpływających na 
wydłużenie sezonu 
turystycznego 

- wzrost atrakcyjności 
turystycznej i kulturalnej 
regionu 

- rewitalizacja i pobudzenie 
gospodarcze obszarów 
problemowych 

3.2.  
Wzmocnić infrastrukturę 
turystyczną 

3.3. 
Wypromować region, by stał 
się konkurencyjny w stosunku 
do sąsiednich obszarów 
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15.2 POWIĄZANIA Z PROGRAMAMI OPERACYJNYMI NA LATA 2007-2013 

15.2.8 Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” 

Głównym celem Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” jest wzrost poziomu 
zatrudnienia i spójności społecznej. Realizacja celu głównego odbywa się poprzez 
osiąganie celów szczegółowych PO „Kapitał Ludzki”: 

1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo. 
2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 
3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 
zachodzących w gospodarce. 
 
Cele te są realizowane w LSR poprzez cele szczegółowe pn. „Podjąć działania na rzecz 
stworzenia sprawnego systemu wspierania lokalnej przedsiębiorczości. ”,  „Stworzyć 
warunki do wsparcia dywersyfikacji źródeł dochodu.” 
 
4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 
równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu  
z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. 
 
Cel ten posiada odzwierciedlenie w LSR poprzez cel szczegółowy pn. „Budować 
społeczeństwo informacyjne”. 
 
5. Wzrost spójności terytorialnej 
 
Cel ten jest realizowany w LSR poprzez cele szczegółowe pn. „Działać na rzecz integracji i 
wzrostu świadomości kulturowej społeczeństwa” oraz „Podjąć działania w kierunku 
zachowania specyfiki kulturowej”. 
 
Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” 
 
Głównym celem Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” jest rozwój polskiej 
gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Realizacja celu strategicznego 

4. Rozwój 
przedsiębiorcz
ości                     
i aktywności 
gospodarczej 
mieszkańców. 

4.1. 
Podjąć działania na rzecz 
stworzenia sprawnego systemu 
wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości  

Oś priorytetowa 1.  
Gospodarka –Innowacje – 
Technologie 
 
Cel główny: podniesienie poziomu 
konkurencyjności i 
innowacyjności gospodarki 
regionu 

- wzrost poziomu 
inwestycji w 
sektorze MSP 

- wzrost 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
regionu 

- rozwój sieci 
powiązań 
kooperacyjnych 
sektora 
przedsiębiorstw
, edukacji i 
nauki, badań i 
rozwoju 

4.2. 
Stworzyć warunki do wsparcia 
dywersyfikacji źródeł dochodu 
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odbywa się poprzez osiąganie celów szczegółowych PO „Innowacyjna Gospodarka” takich 
jak m.in.: 
 
1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 
 
Cel ten realizowany jest przez cele szczegółowe LSR pn. „Podjąć działania na rzecz 
stworzenia sprawnego systemu wspierania lokalnej przedsiębiorczości.  ” oraz  „Budować 
społeczeństwo informacyjne” 
 
3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 
 
Cel ten posiada odzwierciedlenie w LSR poprzez cel szczegółowy pn. „.Budować 
społeczeństwo informacyjne”. 
 
4. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 
 
Cel ten jest celem wspierającym dla takich działań, jakie zostały określone celem  
szczegółowym  pn. „Podjąć działania na rzecz stworzenia sprawnego systemu wspierania 
lokalnej przedsiębiorczości.  ” oraz  „Stworzyć warunki do wsparcia dywersyfikacji źródeł 
dochodu” 
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16 PLANOWANE DZIAŁANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA 
LUB OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ LGD W 
RAMACH INNYCH PROGRAMÓW 
WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR 

Środki dostępne w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013,  stanowią ważne źródło finansowania wszechstronnego rozwoju obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju. Dzięki nim obszary wiejskie mają szansę stać się 
konkurencyjnymi  
i atrakcyjnymi regionami, z wysokim poziomem życia ich mieszkańców.  
Oczywiste jest jednak, że środki te nie wystarczą, by w pełni zaspokoić potrzeby lokalnej 
społeczności.  
 
Lokalna Grupa Działania nie może więc skupić się jedynie na poprawnym wydatkowaniu 
funduszy zagwarantowanych w ramach Leadera. Środki te bowiem mają jedynie wspierać 
działalność LGD i dać podstawy do innych przedsięwzięć, które będą uzupełniały i 
wpisywały się w te  zaplanowane w Lokalnej Strategii Rozwoju. Określony w ten sposób, 
zintegrowany charakter działań, ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego, przez to, 
skuteczniejszego rozwoju obszaru objętego działaniem LGD. 
 
W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”  planuje 
realizację operacji, które będą realizowane w ramach - innych niż Leader - programów na 
obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju.  
Działania, które LGD planuje podjąć w ramach innych programów mają za zadanie przede 
wszystkim wspierać zapisy LSR, ale również ogólnie pojęty rozwój obszaru nią objętego. 
Trudno jednak w tym momencie wskazać konkretnie, jakie działania będzie podejmowało 
LGD, gdyż zależy to np. od harmonogramu ogłaszanych w ramach innych programów 
konkursów, czy kryteriów naboru.  
 
Niemniej, w celu zabezpieczenia przed nakładaniem się pomocy związanej z realizacją przez 
LGD „Partnerstwo w rozwoju” operacji w ramach PROW i innych programów 
współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, LGD zamierza stosować 
następujące rozwiązania: 

 
• każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy 

wykaz obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na rzecz którego te zadania  
i obowiązki będą wykonywane oraz podaną kwotę wynagrodzenia pochodzącą ze 
środków tego programu, 

• w przypadku osób zaangażowanych jednocześnie w realizację dwóch lub więcej 
programów, w umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany wymiar czasu pracy, jaki 
ta osoba jest zobowiązana przeznaczyć na wykonanie zadań i obowiązków 
związanych  
z realizacją poszczególnych programów. Łączny wymiar czasu pracy nie może przy 
tym przekroczyć wielkości maksymalnych dopuszczonych w Kodeksie Pracy, 

• na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów muszą 
być w sposób trwały umieszczone informacje o tym, ze środków jakiego programu te 
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koszty zostały pokryte. W przypadku kosztu współfinansowanego z dwóch lub więcej 
programów musi być podana informacja o tym, jaką część tego kosztu finansują 
poszczególne programy. Poza tym sposób podziału kosztu między poszczególne 
programy powinien być merytorycznie uzasadniony, 

• LGD utworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi każdego 
programu, 

• każdy program będzie miał wyznaczonego kierownika odpowiedzialnego za realizację  
i prawidłowe wydatkowanie środków programu, 

• osobą odpowiedzialną za realizację operacji z zakresu działania „Wdrażanie projektów 
współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” będzie Dyrektor Biura 
LGD 

• Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji między zespołami realizującymi 
różne programy, na przykład organizując co najmniej raz w miesiącu narady robocze z 
udziałem wszystkich kierowników programów, 

• każdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowywany przez LGD, będzie zawierał 
analizę ryzyka w zakresie nakładania się pomocy ze środków tego programu z 
pomocą, którą LGD uzyskało wcześniej z PROW lub innych programów oraz 
propozycje mechanizmów, które należy zastosować w celu uniemożliwienia 
nakładania się pomocy. 
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17 PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA 
ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH 

Realizacja strategii w ramach obszaru objętego partnerstwem pn. Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo w rozwoju” w poszczególnych jej etapach winna przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego gmin wchodzących w skład partnerstwa, integracji społecznej, wzrostu 
aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar objęty LSR. Strategia ta powinna 
wytworzyć większe więzi pomiędzy gminami wchodzącymi w skład partnerstwa, a całym 
regionem województwa zachodniopomorskiego wytwarzając liczne powiązania gospodarcze  
i społeczne pomiędzy mieszkańcami obszaru LSR, a gospodarczo dobrze rozwiniętym 
województwem, przyczyniając się w ten sposób do dalszego rozwoju całego regionu. 

Wpływ LSR na rozwój regionu winien być mierzony wskaźnikami produktu i rezultatu dla 
poszczególnych celów ogólnych i szczegółowych.  

Tabela 19 Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 
Dziedzina Przykłady wskaźników 

Rozwój Kapitału Ludzkiego i Zasobów 
Społecznych – poprzez poprawę infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, doposażenie świetlic 
wiejskich, wzbogacenie oferty w zakresie spędzania 
wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań 
artystycznych i kulturalnych, stworzenie warunków do 
rozwoju działalności gospodarczej o charakterze 
artystycznym, poprawę dostępu do Internetu  

 Liczba zorganizowanych imprez integracyjnych z 
udziałem grup lokalnych społeczności z terenu 
trzech  gmin mających na celu min. rozwijanie 
zainteresowań artystycznych i kulturalnych 

 Liczba przedsięwzięć poprawiających  
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na obszarze 
objętym LSR, 

 Liczba wyposażonych lub doposażonych świetlic 
wiejskich 

 Liczba przedsięwzięć podjętych na rzecz 
stworzenia warunków do rozwoju działalności 
gospodarczej o charakterze artystycznym 

 Liczba mieszkańców obszaru objętego działaniami 
LGD korzystająca ze swobodnego dostępu do 
Internetu 

Zachowanie zasobów kulturowych i 
przyrodniczych – poprzez remont obiektów 
zabytkowych, oznakowanie i promocję obiektów 
stanowiących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, 
remont i doposażenie obiektów związanych z 
podtrzymywaniem lokalnych tradycji, edukację 
kulturową i przyrodniczą, promocję odnawialnych 
źródeł energii 

 Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych  
  Liczba przedsięwzięć promujących lokalne 

dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w tym 
obiektów z nimi związanych 

 Liczba oznakowanych obiektów dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego związanych z 
podtrzymywaniem lokalnych tradycji 

 Liczba szkoleń i seminariów zorganizowanych na 
rzecz edukacji kulturowej i przyrodniczej 

 Liczba działań podjętych na rzecz promocji  
odnawialnych źródeł energii 

Rozwój turystyki w oparciu o lokalny potencjał – 
poprzez wyznaczanie i budowę szlaków 
turystycznych, zagospodarowanie akwenów wodnych, 
tworzenie ofert partnerstwa publiczno- prywatnego i 
publiczno-społecznego, stworzenie systemu 
zarządzania turystyką i wykreowanie spójnej oferty 
turystycznej 

 Liczba obiektów turystycznych                               
i zagospodarowanych przestrzeni na cele 
turystyczne 

 Liczba partnerstw publiczno – gospodarczych 
zawartych w celu realizacji przedsięwzięć 
turystycznych  

 Liczba powstałych organizacji turystycznych  
identyfikowalnych z obszarem działania LSR 

 Liczba powstałych spójnych ofert turystycznych 
związanych z obszarem LSR 
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Dziedzina Przykłady wskaźników 

Rozwój przedsiębiorczości i aktywności 
gospodarczej mieszkańców – poprzez finansowe 
wsparcie działalności gospodarczej , organizację 
szkoleń i doradztwo 

 Liczba powstałych mikroprzedsiębiorstw  
na obszarze LSR 

 Liczba powstałych gospodarstw 
agroturystycznych i pensjonatów na obszarze 
działania LGD 

 Liczba powstałych inwestycji infrastruktury 
technicznej sprzyjającej rozwojowi 
przedsiębiorstw produkcyjnych, usług                     
i handlu  na obszarze działania LGD 
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Załącznik Nr 1. 

Karta oceny zgodności operacji z LSR 

Wniosek nr:............................złożony przez.............................................................................................. 

Nazwa operacji.......................................................................................................................................... 

Działanie PROW: 

 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 - Odnowa i rozwój wsi 
 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 

 

1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

− Celu 1: Rozwój Kapitału Ludzkiego i Zasobów Społecznych 
 tak        nie 
 

− Celu 2: Zachowanie zasobów kulturowych i przyrodniczych 
 tak       nie 
 

− Celu 3: Rozwój turystyki w oparciu o lokalny potencjał 
 tak       nie 
 

− Celu 4: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 
      tak       nie 
 

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?: 

− Celu 1.1.: Działać na rzecz integracji i wzrostu świadomości kulturowej społeczeństwa LGD                                                                
                   tak       nie  
 

− Celu 1.2.: Wypromować zdrowy styl życia 
           tak       nie  
 

− Celu 1.3.: Budować społeczeństwo informacyjne. 
           tak       nie  
 

− Celu 2.1.: Podjąć działania w kierunku zachowania specyfiki kulturowej     
 tak       nie  
 

− Celu 2.2.: Działać na rzecz zachowania  lokalnego dziedzictwa krajobrazowego  i przyrodniczego 
            tak                   nie 
 

− Celu 3.1 Stworzyć produkt turystyczny przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych. 
  tak       nie  

− Celu 3.2.: Wzmocnić infrastrukturę turystyczną       
                   tak        nie 
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− Celu 3.3.: Wypromować region, by stał się konkurencyjny w stosunku do sąsiednich obszarów 
 

                   tak        nie 
 

− Celu 4.1.: Podjąć działania na rzecz stworzenia sprawnego systemu wspierania lokalnej przedsiębiorczości.  
 tak        nie 

 
• Celu 4.2.: Stworzyć warunki do wsparcia dywersyfikacji źródeł dochodu. 

 tak       nie 
 

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR? 

− Przedsięwzięciem I: . Aktywizacja życia kulturowego na bazie świetlic wiejskich, domów kultury oraz innych 
obiektów infrastruktury społecznej  

           tak                    nie 
 

− Przedsięwzięciem II: Wspieranie i promowanie miejscowych artystów i twórców ludowych                         
 tak                    nie 

 

− Przedsięwzięciem III: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i aktywizacja sportowa mieszkańców. 
 tak                    nie 

 

− Przedsięwzięciem IV: Upowszechnianie dostępu do Internetu                                                                             
 tak                    nie 

 
 

− Przedsięwzięciem VI: Renowacja, rewitalizacja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego  
i historycznego                                                                                                                                                 
 tak                    nie 

 

− Przedsięwzięciem VII: Zwiększenie roli domów kultury, świetlic, muzeów  
w kultywowaniu tradycji i zwyczajów oraz pielęgnowaniu lokalnej historii. 

       tak                    nie 
 

− Przedsięwzięciem VIII: Zachowanie i promocja walorów przyrodniczych. Edukacja przyrodnicza.                                          
  tak                      nie 

 
 

− Przedsięwzięciem IX: Utworzenie  szlaków wodnych oraz tematycznych ścieżek rowerowych i pieszych. 
 tak        nie 

− Przedsięwzięciem X: Tworzenie i promocja tematycznych parków i szlaków historycznych oraz 
kulturowych. 

                       tak         nie 
 

− Przedsięwzięciem XI: Inwestowanie w infrastrukturę turystyczną. 
                     tak         nie 
 

− Przedsięwzięciem XII: Promocja walorów turystycznych regionu. 
                      tak         nie 
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− Przedsięwzięciem XIII: Rozwijanie świadomości lokalnej  w zakresie przedsiębiorczości. 
                      tak         nie 
 
− Przedsięwzięciem XIV: Wspieranie przedsiębiorców wytwarzających produkty energetyczne z biomasy. 
                      tak         nie 
 

− Przedsięwzięciem XV: Wspieranie prowadzących i uruchamiających gospodarstwa agroturystyczne oraz 
świadczących usługi okołoturystyczne. 

                       tak         nie 
 

− Przedsięwzięciem XVI: Wspieranie pozostałych przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do 
rozwoju obszaru LGD   i powstawania nowych miejsc pracy. 

                      tak         nie 
 

Głosuję za uznaniem/nieuznaniem* operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić) 

 
Uzasadnienie oceny operacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Imię i nazwisko oceniającego członka Rady 
 
…………………………………………………………….. 
 
Data ………………………               Czytelny podpis……………………………………….. 
 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:  
a. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem  
b. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce poniżej każdego  celu / przedsięwzięciu, z którym 
dana operacja jest zgodna „tak” lub niezgodna „nie”. 
 Zgodność operacji z LSR może występować w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej 
kwadracików). Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem 
ogólnym i co najmniej jednym celem szczegółowym i co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.  
c. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 
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Załącznik Nr 2. 
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów 
 
1) 

 
KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU DLA OPERACJI,  

KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY  
W RAMACH DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI 

NIEROLNICZEJ” 

Nabór wniosków nr: ………………………… 

Wniosek nr:............................ 

złożony przez: ....................................................................................................... 

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

Nazwa operacji....................................................................................................... 

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

 
Działanie 

PROW 
Lokalne kryteria oceny operacji Przyznana 

ocena 

R
óż

n
ic

o
w

an
ie

 w
 k

ie
ru

n
ku

 d
zi

ał
al

n
oś

ci
 n

ie
ro

ln
ic
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Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów – 0-10 
pkt 

 

Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym 
pracuje wnioskodawca: 
• nie przekracza średniej powierzchni gospodarstwa rolnego 

w województwie – 10 pkt 
• nie przekracza dwukrotnej średniej powierzchni 

gospodarstwa rolnego w województwie – 5 pkt 
• przekracza dwukrotną średnią powierzchnię gospodarstwa 

rolnego w województwie – 0 pkt 

 

Wnioskowana kwota dotacji wynosi: 
• mniej niż 30 tys. zł – 10 pkt  
• od 30 tys. zł do 50 tys. zł – 5 pkt 
• powyżej 50 tys. zł – 0 pkt 

 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne: 
• powyżej 3 miejsc pracy – 10 pkt 
• od 1 do 3 miejsc pracy – 5 pkt 
• poniżej 1 miejsca pracy – 0 pkt 

 

Operacja ma innowacyjny charakter – 0-10 pkt  
Operacja jest komplementarna w stosunku do innych 
operacji/projektów zrealizowanych na obszarze wdrażania LSR 
– 0-10 pkt 

 

Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o 
wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub przyrodniczego – 0-10 pkt 

 

SUMA PUNKTÓW  
 
.........................                                        ............................................. 
            Data                                                  Czytelny podpis członka Rady 
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2) 
 
KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU DLA OPERACJI,  

KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY  
W RAMACH DZIAŁANIA „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” 

 

Nabór wniosków nr: ………………………… 

Wniosek nr:............................ 

złożony przez:........................................................................................................ 

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

Nazwa operacji....................................................................................................... 

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

 
 
Działanie 

PROW 
Lokalne kryteria oceny operacji Przyznana 

ocena 

Tw
or

ze
n

ie
 i 

ro
zw

ó
j 

m
ik

ro
p

rz
ed

si
ęb

io
rs

tw
 

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów – 0-10 
pkt 

 

Wnioskodawca w ostatnim roku obrotowym zatrudniał 
średniorocznie: 
• 0 pracowników – 10 pkt 
• więcej niż 0 i mniej niż 2 pracowników - 5 pkt 
• powyżej 2 pracowników – 0 pkt 

 

Wnioskowana kwota dotacji wynosi: 
• mniej niż 50 tys. zł – 10 pkt  
• od 50 tys. zł do 100 tys. zł – 5 pkt 
• powyżej 100 tys. zł – 0 pkt 

 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne: 
• powyżej 3 miejsc pracy – 10 pkt 
• od 1 do 3 miejsc pracy – 5 pkt 
• poniżej 1 miejsca pracy – 0 pkt 

 

Operacja ma innowacyjny charakter – 0-10 pkt  
Operacja jest komplementarna w stosunku do innych 
operacji/projektów zrealizowanych na obszarze wdrażania LSR 
– 0-10 pkt 

 

Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o 
wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub przyrodniczego – 0-10 pkt 

 

SUMA PUNKTÓW  
 
........................                                        ............................................. 
            Data                                                  Czytelny podpis członka Rady 
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3) 

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU DLA OPERACJI,  
KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY  

W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” 

 

Nabór wniosków nr: ………………………… 

Wniosek nr:............................ 

złożony przez:........................................................................................................ 

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

Nazwa operacji....................................................................................................... 

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

 
Działanie 

PROW 
Lokalne kryteria oceny operacji Przyznana 

ocena 

O
d

n
ow

a 
i r

oz
w

ój
 w

si
 

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów – 0-10 
pkt 

 

Realizacja operacji będzie miała miejsce  w miejscowości 
liczącej 
• poniżej 1000 mieszkańców – 10 pkt 
• od 1000 do 4000 mieszkańców – 5 pkt 
• powyżej 4000 mieszkańców – 0pkt 

 

Wnioskowana kwota dotacji wynosi: 
• mniej niż 100 tys. zł – 10 pkt  
• od 100 tys. zł do 250 tys. zł – 5 pkt 
• powyżej 250 tys. zł – 0 pkt 

 

Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczy: 
• 3 gmin objętych LSR – 10 pkt 
• 2 gmin objętych LSR – 7 pkt 
• co najmniej 2 miejscowości, lecz nie więcej niż jednej 

gminy – 3 pkt 
• jednej miejscowości – 0 pkt 

 

Operacja jest komplementarna w stosunku do innych 
operacji/projektów zrealizowanych na obszarze wdrażania LSR 
– 0-10 pkt 

 

Realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności 
ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania 
– 0-10 pkt 

 

Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem: 
• więcej niż 3 innych podmiotów – 10 pkt  
• od 1 do 3 innych podmiotów – 5 pkt 
• bez udziału innych podmiotów – 0 pkt 

 

SUMA PUNKTÓW  
 
........................                                        ............................................. 
            Data                                                  Czytelny podpis członka Rady 

 

 
 
 



Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „ Partnerstwo w Rozwoju” 
 

 131 

 

4) 

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU DLA MAŁYCH 
PROJEKTÓW, TJ. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARRUNKOM 
PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH OSI  3 ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO 

OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI  
 

 

Nabór wniosków nr: ………………………… 

Wniosek nr:............................ 

złożony przez:........................................................................................................ 

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

Nazwa operacji....................................................................................................... 

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

 

Działanie 
PROW 

Lokalne kryteria oceny operacji Przyznana 
ocena 

M
ał

e 
p

ro
je

kt
y 

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów – 0-10 
pkt 

 

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę w 
miejscowości liczącej 
• poniżej 1000 mieszkańców – 10 pkt 
• od 1000 do 4000 mieszkańców – 5 pkt 
• powyżej 4000 mieszkańców – 0pkt 

 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
• mniej niż 10 tys. zł – 10 pkt  
• od 10 tys. zł do 15 tys. zł – 5 pkt 
• powyżej 15 tys. zł – 0 pkt 

 

Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczy: 
• nie tylko mieszkańców miejscowości, w której jest 

realizowana  
– 10 pkt 

• tylko miejscowości, w której jest realizowana  – 7 pkt 
• wybranej grupie osób z danej miejscowości – 3 pkt 
• jednej rodziny lub osoby fizycznej – 0 pkt 

 

Operacja jest komplementarna w stosunku do innych 
operacji/projektów zrealizowanych na obszarze wdrażania LSR 
– 0-10 pkt 

 

Realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności 
ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania 
– 0-10 pkt 

 

Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem: 
• więcej niż 2 innych podmiotów – 10 pkt  
• od 1 do 2 innych podmiotów – 5 pkt 
• bez udziału innych podmiotów – 0 pkt 

 

SUMA PUNKTÓW  
........................                                        ............................................. 
            Data                                                  Czytelny podpis członka Rady 
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Załącznik Nr 3. 
Formularz odwołania OOR  - WZÓR 

 

 
                                                                                                               data………….............. 

ODWOŁANIE  

od oceny Rady LGD „Partnerstwo w rozwoju” 

 
NUMER WNIOSKU  
 
…………………………………... 

NUMER UCHWAŁY RADY 
ZATWIERDZAJACEJ LISTĘ 
RANKINGOWĄ 

 
 
……………………………. ……. 

DATA WPŁYNIĘCIA   
 
........................................ 

PODPIS 
PRZYJMUJACEGO 
ODWOŁANIE  

 
 
........................................ 

    
NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA WNIOSKODAWCY ……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: ……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH 
WDRAŻANIA LSR  

 
 Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej  
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  
 Odnowa i rozwój wsi  
 Małe projekty  

 
ODWOŁANIE DOTYCZY:  

 
 Oceny zgodności z LSR  
 Oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru  
 

UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ:  
 
 
 
 
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI WNIOSKODAWCY:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik Nr 4. 
 
Nr konkursu:………………………  
 
Nazwa działania: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………..  
                                                                                                  Miejscowość, data 

 
 

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚĆI 
 
 
Ja niżej podpisany/a  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko) 
zamieszkały/a  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….………………….  

(adres zamieszkania) 
 
legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……… numer……………………………....... 
wydanym przez ……………………………………………………………………………….. świadomy/a 
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu Karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:  
 
1) znam zasady bezstronności oceny operacji określone w § 30 Regulaminu Rady 
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”,  
 
2) z uwagi na brak bezstronności, nie mogę brać udziału w ocenie następujących 
operacji:*  
 
 
Lp. IInnddyywwiidduuaallnnee  oozznnaacczzeenniiee    sspprraawwyy  

nnaaddaannee  pprrzzeezz  LLGGDD  ii  wwppiissaannee  nnaa    
wwnniioosskkuu  ww  ttrraakkcciiee  jjeeggoo  pprrzzyyjjęęcciiaa  

((rreejjeessttrraaccjjii)) 

Nazwa wnioskodawcy Deklaracja 

1.    
2.    
…    
 
 

……………….…………………………………..  
Podpis składającego oświadczenie  
 
 

*Przy właściwej operacji w kolumnie „Deklaracja” postawić znak „X”, w pozostałych 
przypadkach „-„ 
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Załącznik Nr 5. 
 

KARTA OPISU OPERACJI 

Załącznik dodatkowy do wniosku o przyznanie pomocy 

 
DOTYCZY1: 
 

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOSCI NIEROLNICZEJ 

 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW 

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

 

MAŁE PROJEKTY  

 
 

I. 
 

Wnioskodawca 

I.1 Pełna nazwa 
Wpisać, jak w formularzu wniosku o przyznanie pomocy. 
 
 
 
 
 

I.2 Adres 
Wpisać, jak w formularzu wniosku o przyznanie pomocy. 
 
 
 
 
 

I.3 Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji innych projektów 
Jeśli wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji innych projektów, należy wskazać: nazwę projektu, okres 
realizacji, wartość całkowitą projektu, kwotę dofinansowania, program w ramach, którego projekt był/jest 
realizowany, itp.  
 
 
 
 
 
 
 
 

I.4 Miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy. 
 

W jakiej miejscowości Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę? (właściwe zaznaczyć „X”) 

  
- liczącej poniżej 1000 mieszkańców 

 tak        nie 
 
- liczącej od 1000 do 4000 mieszkańców 

 tak        nie 
 

- liczącej powyżej 4000 mieszkańców  

 tak        nie 
 

                                                           
1 Właściwe zaznaczyć znakiem „X” 
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II. Operacja 

II.1 Tytuł operacji 
Wpisać, jak w formularzu wniosku o przyznanie pomocy. 
 
 
 
 
 

II.2 Zgodność operacji z celami ogólnymi LSR 
 

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?  

(właściwe zaznaczyć „X”) 

− Celu 1: Rozwój Kapitału Ludzkiego i Zasobów Społecznych 

 tak        nie 
 

− Celu 2: Zachowanie zasobów kulturowych i przyrodniczych 

 tak        nie 
 

− Celu 3: Rozwój turystyki w oparciu o lokalny potencjał 

 tak        nie 
 

− Celu 4: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 

 tak        nie 
 

Uzasadnienie zgodności operacji z celami ogólnymi LSR 
 
 
 
 
 
 

II.3 Zgodność operacji z celami szczegółowymi LSR 

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?: 

(właściwe zaznaczyć „X”) 

 

− Celu 1.1.: Działać na rzecz integracji i wzrostu świadomości kulturowej społeczeństwa LGD                                                                

               tak        nie 
 

− Celu 1.2.: Wypromować zdrowy styl życia 

         tak        nie 
 

− Celu 1.3.: Budować społeczeństwo informacyjne. 

               tak        nie 
 

 

− Celu 2.1.: Podjąć działania w kierunku zachowania specyfiki kulturowej     

         tak        nie 
 

− Celu 2.2.: Działać na rzecz zachowania  lokalnego dziedzictwa krajobrazowego  i przyrodniczego 

               tak        nie 
 
 

− Celu 3.1 Stworzyć produkt turystyczny przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

  tak        nie 
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− Celu 3.2.: Wzmocnić infrastrukturę turystyczną       

        tak        nie 
 

− Celu 3.3.: Wypromować region, by stał się konkurencyjny w stosunku do sąsiednich obszarów 
 

              tak        nie 

− Celu 4.1.: Podjąć działania na rzecz stworzenia sprawnego systemu wspierania lokalnej przedsiębiorczości.  

        tak        nie 
 

-Celu 4.2.: Stworzyć warunki do wsparcia dywersyfikacji źródeł dochodu. 
 

        tak        nie 
 

Uzasadnienie zgodności operacji z celami szczegółowymi LSR 
 
 
 
 
 
 
 

II.4 Zgodność operacji z przedsięwzięciami zapisanymi w LSR  
 
Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?: 

(właściwe zaznaczyć „X”) 

 

− Przedsięwzięciem I: . Aktywizacja życia kulturowego na bazie świetlic wiejskich, domów kultury oraz innych 
obiektów infrastruktury społecznej  

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem II: Wspieranie i promowanie miejscowych artystów i twórców ludowych                          

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem III: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i aktywizacja sportowa mieszkańców.  

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem IV: Upowszechnianie dostępu do Internetu                                                                              

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem VI: Renowacja, rewitalizacja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego  
i historycznego                                                                                                                                                  

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem VII: Zwiększenie roli domów kultury, świetlic, muzeów  
w kultywowaniu tradycji i zwyczajów oraz pielęgnowaniu lokalnej historii. 

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem VIII: Zachowanie i promocja walorów przyrodniczych. Edukacja przyrodnicza.                                           

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem IX: Utworzenie  szlaków wodnych oraz tematycznych ścieżek rowerowych i pieszych. 

 tak        nie 
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− Przedsięwzięciem X: Tworzenie i promocja tematycznych parków i szlaków historycznych oraz kulturowych. 

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem XI: Inwestowanie w infrastrukturę turystyczną. 

  tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem XII: Promocja walorów turystycznych regionu. 

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem XIII: Rozwijanie świadomości lokalnej  w zakresie przedsiębiorczości. 

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem XIV: Wspieranie przedsiębiorców wytwarzających produkty energetyczne z biomasy. 

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem XV: Wspieranie prowadzących i uruchamiających gospodarstwa agroturystyczne oraz 
świadczących usługi okołoturystyczne. 

 tak        nie 
 

− Przedsięwzięciem XVI: Wspieranie pozostałych przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do rozwoju 
obszaru LGD   i powstawania nowych miejsc pracy. 

 tak        nie 
 
Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami zapisanymi w LSR 
 
 
 
 

II.5 Innowacyjność operacji2 
Czy operacja ma charakter innowacyjny3? Jeśli tak, proszę uzasadnić.  
 

 

 

II.6 Komplementarność operacji4 
Czy operacja jest komplementarna w stosunku do innych operacji/projektów zrealizowanych na obszarze wdrażania 
LSR? Czy ma związki i relacje z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze objętym LSR bądź w ramach 
podejścia Leader bądź w ramach innych programów? Jeśli tak, proszę uzasadnić.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.7 Wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego5 
Czy działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub przyrodniczego? Jeśli tak, proszę uzasadnić.  
 

                                                           
2 Wypełnić dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw”. W pozostałych przypadkach wpisać „nie dotyczy”. 
3 Innowacyjność należy rozumieć jako zastosowanie nowatorskiego – w wymiarze lokalnym – rozwiązania lub 
technologii, realizację niestosowanych wcześniej działań, nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów itp. 
4 Wypełnić dla działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych projektów”. W pozostałych przypadkach wpisać 
„nie dotyczy”. 
5 Wypełnić dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw”. W pozostałych przypadkach wpisać „nie dotyczy”. 
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 Wpływ operacji na pobudzenie aktywności ludzi młodych i wzmocnienie ich więzi z miejscem 
zamieszkania6 
Czy realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem 
zamieszkania? Jeśli tak, proszę uzasadnić.  
 
 
 
 
 
 

 Udział partnerów w realizacji operacji7 
Czy operacja będzie realizowana z udziałem partnerów? Jeśli tak, proszę: wskazać partnerów, opisać sposób 
uczestniczenia partnerów w realizacji operacji, przedłożyć umowy partnerstwa.  
 
 

 
 
……………………..………                     …..………………………   
        Miejscowość i data                   Podpis Wnioskodawcy   

 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

W związku z przystąpieniem do Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 
zmianami). 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

realizacji działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, ewaluacji, monitoringu 
i sprawozdawczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

2. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 
udzielenia wsparcia, realizacji działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”, 
ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich; 

3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna                 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Działania; 

4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
……………………..………                    …..………………………   
        Miejscowość i data                   Podpis Wnioskodawcy   

 

 

                                                           
6 Wypełnić dla działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych projektów”. W pozostałych przypadkach wpisać 
„nie dotyczy”. 
7 Wypełnić dla działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych projektów”. W pozostałych przypadkach wpisać 
„nie dotyczy”. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/29_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1997
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021010926
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Z O B O W I Ą Z A N I E  

 
Zobowiązuję się do złożenia ankiety monitorującej w Biurze Lokalnej Grupy Działania 
„Partnerstwo w rozwoju”, ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, w przypadku przyznania 
pomocy na realizację wyżej opisanej operacji i otrzymania płatności ostatecznej, w 
terminie 14 dni od momentu otrzymania niniejszej ankiety. 
 
     ……………………………………                      …………………………………… 

     Miejscowość i data                            Podpis Wnioskodawcy  

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przekazywanie przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Oddział w Szczecinie, kopii korespondencji przesyłanej wnioskodawcy                    
w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosku, do wiadomości Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo w rozwoju” 
 
     ……………………………………                      …………………………………… 

     Miejscowość i data                            Podpis Wnioskodawcy  
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Załącznik Nr 6. 
 

ANKIETA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI OPERACJI 
 

1. Ankietę monitorującą beneficjent składa w wersji papierowej do Biura Lokalnej Grupy Działania 

„Partnerstwo w rozwoju”, ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, w przypadku uzyskania płatności 

ostatecznej, w terminie 14 dni od momentu otrzymania niniejszej ankiety. 

2.  Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku                        

o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.  

3. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych                 

na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 

Szczecinie).   

 
I.  INFORMACJE OGÓLNE   

1. Nazwa działania  

□ Odnowa i rozwój wsi  

□ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

□ Małe projekty  

□ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  
 
 
2. Tytuł operacji8  
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Okres realizacji operacji  
 
 

Data rozpoczęcia  
(data złożenia wniosku o przyznanie pomocy do 
LGD) 

Data zakończenia  
(data złożenia wniosku o płatność) 

 
 

 

 
 
 
 
4. Numer identyfikacyjny beneficjenta9  

                                                           
8 Zgodnie z danymi z wniosku o przyznanie pomocy 
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5. Dane identyfikacyjne beneficjenta : 
 

Nazwa 
beneficjenta 
pomocy: 

Siedziba lub adres 
beneficjenta pomocy: 

Imię (imiona) i 
nazwisko i adres os. 
uprawnionej do 
kontaktu:  

Nr tel. i fax. os. 
uprawnionej do 
kontaktu: 

Adres poczty 
elektronicznej os. 
uprawnionej do kontaktu: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY NA REALIZACJĘ OPERACJI  
 

 
6. Koszt całkowity operacji wg umowy przyznania pomocy 

 
 

7. Koszty kwalifikowalne operacji wg umowy przyznania pomocy  
8. Kwota pomocy wg umowy przyznania pomocy 

 
 

9. Koszt całkowity zrealizowanej operacji wg wniosku o płatność 
 

 

10. Koszty kwalifikowalne operacji wg wniosku o płatność  
 

 

11. Wnioskowana kwota pomocy wg wniosku o płatność 
 

 

12. Kwota otrzymanych płatności 
 

 

13. Data otrzymania płatności ostatecznej  
 
 

 

III.  INFORMACJE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW ZREALIZOWANEGO     
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 

14. Określ produkty i rezultaty zrealizowanej operacji: 
 
 

 
14a. 
 

Wskaźnik 
produktu 

 
 
 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Zrealizowano                  
w ramach projektu 

W.1.1.1-1 Liczba imprez integracyjnych z udziałem 
grup lokalnych społeczności z trzech gmin. 

szt.  

W.1.1.1-2 Liczba inwestycji polegających  na 
remoncie, modernizacji, przebudowie i budowie oraz 
wyposażeniu i doposażeniu świetlic wiejskich, 
wiejskich domów kultury oraz innych obiektów 
infrastruktury społecznej. 

szt.  

                                                                                                                                                                                     
9 Zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy 
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W.1.1.2 Liczba powołanych lub doposażonych 
zespołów artystycznych 

szt.  

W.1.2.1-1 Liczba wybudowanych, 
zmodernizowanych, doposażonych placów zabaw 

szt.  

W.1.2.1-2 Liczba imprez sportowych, zawodów i 
imprez rekreacyjnych 

szt.  

W.1.1.3 Liczba instytucji wyposażonych w dostęp do 
Internetu szerokopasmowego 

szt.  

W.2.1.1 Liczba inwestycji polegających na 
renowacji, rewitalizacji i adaptacji obiektów 
zabytkowych 

szt.  

W.2.1.2-1 Liczba wyposażonych lub doposażonych  
obiektów kultury na cele kultywowania tradycji i 
zwyczajów oraz pielęgnowania lokalnej historii 

szt.  

W.2.1.2-2 Liczba imprez podtrzymujących lokalne 
tradycje i kulturę 

szt.  

W.2.2.1-1 Liczba wyznaczonych ścieżek 
przyrodniczych 

szt.  

W.2.2.1-2 Liczba konferencji, szkoleń, spotkań w 
zakresie edukacji ekologicznej 

szt.  

W. 3.1.1 Liczba inwestycji w zakresie utworzenia 
szlaków wodnych oraz tematycznych ścieżek 
rowerowych i pieszych 

szt. 
 

 

W.3.1.2-1 Liczba inwestycji w zakresie tworzenia 
tematycznych parków i szlaków historycznych oraz 
kulturowych 

szt.  

W.3.1.2-2 Liczba imprez w parkach tematycznych 
oraz wzdłuż szlaków historycznych oraz kulturowych 

szt.  

W.3.2.1 Liczba zbudowanych/odnowionych 
obiektów infrastruktury turystycznej 

szt.  

W.3.3.1 Nakład ulotek, broszur, folderów 
promujących walory turystyczne regionu 

szt.  

W. 4.1.1 Liczba szkoleń zorganizowanych dla 
rolników i mikroprzedsiębiorców działających na 
obszarze działania LGD w zakresie możliwych 
sposobów zróżnicowania dochodów jak i poszerzenia 
swojej działalności 

szt.  

W.4.2.1 Liczba inwestycji w zakresie  wytwarzania 
produktów energetycznych z biomasy 

szt.  

W.4.2.2 Liczba przedsięwzięć w zakresie 
doposażenia gospodarstw agroturystycznych lub ich 
uruchomienia 

szt.  

W.4.2.3 Liczba podjętych działalności 
gospodarczych 

szt.  
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14b. 
 

Wskaźnik 
rezultatu 

 
 
 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Zrealizowano                  
w ramach projektu 

W.1.1 Liczba osób uczestniczących w imprezach 
integracyjnych 

osoba  

W.1.2 Liczba osób uczestniczących w imprezach 
sportowych i rekreacyjnych na terenie obszaru LSR 

osoba  

W.1.3 Wzrost osób z dostępem do  Internetu. osoba  

W.2.1 Liczba osób uczestniczących w imprezach , 
wystawach kultywujących lokalną tradycję i kulturę 

osoba  

W.2.2 Liczba przeszkolonych osób w zakresie 
edukacji ekologicznej  

osoba  

W. 3.1. Liczba produktów turystycznych 
utworzonych lub udoskonalonych 

szt. 
 

 

W.3.2. Liczba osób korzystająca ze 
zbudowanych/odnowionych/uruchomionych 
obiektów infrastruktury turystycznej. 

osoba  

W.3.3 Liczba odbiorców informacji o walorach 
turystycznych LGD  

osoba  

W.4.1 Liczba osób objętych doradztwem osoba  
W.4.2 Liczba powstałych miejsc pracy szt.  

 
15. Określ główną grupę docelową zrealizowanej operacji: 

 

□ organizacje pozarządowe 

□ przedsiębiorcy (sektor prywatny) 

□ lokalni liderzy 
□ osoby niepełnosprawne, chore  
□ osoby starsze  
□ rolnicy i domownicy  
□ mniejszości narodowe, wyznaniowe i kulturalne  
□ turyści  
□ bezrobotni  
□ kobiety  

□ mężczyźni  

□ uczniowie, młodzież  
□ inne………………………………………….. 
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16. Liczba odbiorców/uczestników projektu: …………………………………………………………………….. 
17. Liczba utworzonych w wyniku realizacji miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty:    
 
Mężczyźni:                                                           Kobiety 
          -Ilość     -                                                  -Ilość     - 
           Kategoria wiekowa:                                 Kategoria wiekowa: 
           <25     -                                                     <25     -                                                        
           25-50  -                                                     25-50  -                  
           >50     -                                                     >50     -                 

 
 
 

Nie dotyczy   
 

 
IV. OCENA PROCEDUR I INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH WE WDRAŻANIU OSI 4 LEADER 

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 
 

 
18.  Dostępność oferty doradczej, szkoleniowej w zakresie przygotowania wniosków o 

dofinansowanie w ramach osi 4 Leader. (Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

niezadowalająca, a 5 zadawalająca) 
 

1 2 3 4 5  

 

19. Poziom trudności w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy. (Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 

1 oznacza bardzo niski, a 5 bardzo wysoki)  

 

1 2 3 4 5 

 

20. Poziom trudności w przygotowaniu wniosku o płatność. (Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

bardzo niski, a 5 bardzo wysoki)  

 

1 2 3 4 5 

 

21. Stopień zadowolenia z kontaktu z biurem LGD. (Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo 

niski, a 5 bardzo wysoki) 

 

1 2 3 4 5 

 

22. Stopień zadowolenia z kontaktu z Urzędem Marszałkowskim. (Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza bardzo niski, a 5 bardzo wysoki) 

 

1 2 3 4 5  nie dotyczy 
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23. Stopień zadowolenia z kontaktu z  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa (Proszę ocenić na 

skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski, a 5 bardzo wysoki) 

 

1 2 3 4 5  nie dotyczy 

 
24. Uwagi własne 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
V. CZY W RAMACH REALIZACJI KOLEJNYCH SWOICH DZIAŁAŃ 

BĘDZIECIE SIĘ PAŃSTWO UBIEGAĆ PONOWNIE O WSPARCIE ZE 
ŚRODKÓW W RAMACH PROW 2007- 2013? 

 

 Tak 
 Nie wiem 
    Nie 
Proszę uzasadnić każdą odpowiedź 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................. 
 
 
VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

 
 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ankiecie monitorującej są zgodne z prawdą.  
 
 
 
Data:                                               Podpis: 
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